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2 Charakteristika školy  
2.1 Velikost školy  

Velikost školy odpovídá velikosti města, ve kterém sídlí a plně pokrývá potřebu kvalitního 
všeobecného vzdělání pro žáky z regionu Žatecko.  

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna v širším centru města. Gymnázium se nachází v krásné secesní budově z let 
1902/3. Do roku 1945 zde bylo německé gymnázium, od roku 1945 gymnázium české. Budova je 
umístěna na samostatném pozemku se sadovou úpravou v klidné části města. Součástí školy je 
pavilon z roku 1960. V areálu školy je vyasfaltované hřiště. 

2.3 Charakteristika žáků  

Škola se vzhledem k památkové ochraně nemůže zabývat integrací žáků s tělesným handicapem.  

2.4 Podmínky a vybavení školy  

Materiální a prostorové podmínky školy:  

Škola má celkem 18 učeben, knihovnu, tělocvičnu, ve druhém patře školní budovy je umístěna aula 
s původními secesními okny. V pavilonu je zřízena posilovna, společenská místnost je používána 
k výuce výtvarné výchovy. K výuce cizích jazyků slouží šest dobře vybavených učeben, dále jsou tu 
učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, dějepisu a zeměpisu. Ve škole jsou tři samostatné 
laboratoře. Dvě pracovny slouží k výuce výpočetní techniky. V suterénu školy jsou umístěny šatny 
pro tělesnou výchovu, sprchy pro žáky a školní bufet. Pitný režim je podporován nápojovými 
automaty v 1. poschodí.  

Škola nemá vlastní školní jídelnu. Stravování pro žáky je zajištěno v jídelně Obchodní akademie 
v Žatci a ZŠ Komenského alej.   

Uspořádání školy: 

Gymnázium Žatec je úplná škola. Stravovací zařízení se nachází v blízkosti školy (do 200 m). 
Vyučovací jazyk: český. Počet školních budov: jedna centrální historická budova a ve školní zahradě 
je postaven pavilon z roku 1960, venkovní areál je oplocený. Bezbariérový přístup není zajištěn. Pro 
trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, studovna. Žákům jsou k dispozici šatny. 
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební 
výchova, chemie, ICT, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, 
ICT, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště 
s výchovným poradcem, speciálním pedagogem a školním psychologem (externí zaměstnanec). 

Technické vybavení školy:  
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 Pro výuku jsou k dispozici v každé učebně počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule (9 ks), 
ozvučení, dále i magnetofony, CD přehrávače, po celé škole je rozvedena počítačová síť. Škola má 
dále v současné době dvě počítačové učebny a plní svůj ICT plán.  
Hygienické vybavení školy:  
Škola je vybavena v souladu s hygienickými normami toaletami, umyvadly, v suterénu školy jsou 
umístěny šatny pro tělesnou výchovu, sprchy pro žáky a školní bufet. Pitný režim je podporován 
nápojovými automaty v 1. poschodí.  

2.5 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí přibliž 30 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71–100 %. Jsou v něm jak mladší učitelé, tak zkušení 
pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 25.   

2.6 Dlouhodobé projekty  

Škola se zapojuje do projektů ESF.  Každoročně se naši žáci zapojují do projektu Život dětem 
(Občanské sdružení Život dětem).  
Gymnázium spolupracuje s knižním nakladatelstvím Albatros (na škole je veden zájmový kroužek 
Klub mladého čtenáře). Dlouhodobě je na škole veden zájmový kroužek Klub mladého diváka.  
Škola dlouhodobě spolupracuje s Mensou – je nositelem titulu Škola spolupracující s Mensou. Jako 
spolupracující škola se zavazujeme jednou za dva roky uspořádat testování s Mensou, zpravidla je 
organizujeme pro celé město a okolí, dále realizujeme kroužek deskových her a šachů. Naši žáci se 
pravidelně zúčastňují Logické olympiády. 
Dále je od podzimu 2019 fakultní školou FF UJEP Ústí nad Labem. Umožňuje praxe studentů fakulty, 
spolupracujeme na projektech, naši žáci mají možnost širšího poznání podmínek studia na FF UJEP. 
Škola pořádá pro studenty primy osmiletého studia a 1. ročníku čtyřletého a vyššího stupně 
osmiletého studia adaptační kurz. Cílem kurzu je vzájemné poznávání žáků a třídního učitele. Žáci 
se na těchto kurzech seznamují při netradičních týmových aktivitách, zároveň se učí navzájem si 
pomáhat a spolupracovat.  

2.7 Mezinárodní spolupráce  

Škola se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních aktivit formou projektové spolupráce.   

2.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 
sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů, konzultace dětí a rodičů s učiteli daného předmětu, mimoškolní akce 
(výlety, exkurze), ostatní slavnosti, třídní schůzky. Pravidelné školní akce: akademie, den 
otevřených dveří, divadlo, ples, sezónní besídky, vánoční trh u Majáku.  

2.9 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi: místní a regionální instituce: Polánkovo muzeum v Žatci, Městské 
divadlo v Žatci, Chrám chmele a piva v Žatci. obec/město: Škola se zúčastňuje a pomáhá organizovat 
akce města. Spolek rodičů a přátel Gymnázia v Žatci zabezpečuje pravidelnou komunikaci mezi 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší   

8 

rodiči a školou, dále ze svých prostředků pomáhá při realizaci akcí školy. Školská rada: Ústecký kraj 
jako zřizovatel stanovil v souladu s platným zněním školského zákona parametry pro vznik a 
fungování školské rady. Po dvou zástupcích v ní má zřizovatel, zletilí žáci a rodiče, šestici uzavírají 
dva zástupci pedagogů. Školská rada podporuje záměry školy a dlouhodobě se v ní daří propojit 
účast zástupců obou samospráv, krajské i městské. Školské poradenské zařízení: Díky skvělé 
spolupráci s poradnou funguje při škole školní poradenské pracoviště, které pomáhá s řešením 
širokého okruhu problémů našich žáků.        
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3 Charakteristika ŠVP  
3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy je všeobecné, v posledním ročníku umožňuje flexibilní ŠVP specializaci podle budoucí 
studijní orientace žáků.  

3.2 Profil absolventa  

Popis uplatnění absolventa v praxi:  

Absolvent gymnázia je dobře připraven složit přijímací zkoušky na vybraný vysokoškolský obor a obstát 
při studiu na vysoké škole. Během studia si vybere oblast, které by se chtěl v budoucnu věnovat, a 
postupně se v ní při studiu zdokonaluje. Zároveň je vzděláván i v ostatních předmětech, což mu umožní 
případnou změnu studia či profese. Absolvent má kvalitní všeobecné znalosti, které využije při studiu 
na vysoké škole i v budoucím povolání.  

Výčet typických pracovních činností, pozic, či povolání:  

Vysokoškolsky vzdělaný odborník, vědecký pracovník, řídící pracovník, typicky technik, lékař, učitel, 
právník, ekonom, úředník. 

3.3 Organizace přijímacího řízení  

Obsah:  

Přijímání žáků ke vzdělávání ve střední škole je prováděno v souladu s § 60 a následujícími zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon.  

Ke vzdělávání do prvního ročníku čtyřletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním 
roce úspěšně ukončí devátý ročník základní školy.  

Forma přijímacího řízení: písemná přijímací zkouška CJL a MAT dle platné legislativy. 

Kritéria přijetí žáka:  

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení. Do celkového 
bodového hodnocení se poměrným způsobem započítávají i body za prospěch na základní škole. 
Podmínky přijímacího řízení respektují platnou legislativu, konkretizaci provádí ředitel školy nejpozději 
k 31. lednu – kritéria jsou zveřejněná na webu školy v lednu daného školního roku. Při přijímacím řízení 
se postupuje podle § 60 a dalších stejného zákona.  

3.4 Organizace maturitní zkoušky  

Organizace maturitní zkoušky:  
 
Maturitní zkouška probíhá podle aktuálního znění vyhlášky o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.  Podmínkou pro vykonání maturitní zkoušky je 
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úspěšné ukončení posledního ročníku studia. Gymnázium zajišťuje přípravu žáků na povinné zkoušky 
ze společné i profilové části maturitní zkoušky.  
 
Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání:  
Středoškolské vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou a potvrzeno vydáním maturitního vysvědčení.  

3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami  

Zabezpečení výuky žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka informuje vyučující daného předmětu třídního 
učitele a výchovného poradce. Následně škola (výchovný poradce, třídní učitel a učitelé, v jejichž 
předmětu se obtíže projevují) přistoupí k vypracování plánu pedagogické podpory (PLPP), s nímž 
seznámí žáka, jeho zákonného zástupce a všechny vyučující. Tento PLPP je průběžně vyhodnocován, 
dle potřeb aktualizován a nejpozději do tří měsíců vyhodnocen. Pokud jsou opatření dostatečná, je 
PLPP i nadále realizován. V případě, že opatření nejsou dostačující, výchovný poradce doporučí 
zákonnému zástupci návštěvu školského poradenského zařízení, jehož doporučeními se škola poté 
řídí. 

 Pokud toto zařízení doporučí vzdělávat žáka dle individuálního plánu, zákonný zástupce podá 
žádost, kterou posoudí ředitel školy. Za vytvoření IVP je zodpovědný výchovný poradce, který 
spolupracuje především s třídním učitelem žáka a vyučujícími konkrétních předmětů, jichž se IVP 
dotýká. IVP je vypracován nejpozději do 30 dnů, následně je s ním seznámen žák, zákonný zástupce 
a všichni vyučující. IVP je vyhodnocován školským poradenským zařízením jednou ročně. 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 
3.stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. Žáci, jejichž platnost posudku 
PPP bude trvat i po 1.9.2016, budou dále evidováni podle předchozí platné terminologie (do r.2018).  

Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního 
poradenského pracoviště (PPP a SPC). Škola zajišťuje spolupráci s psychologem, speciálním 
pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. Spolupracujeme 
s OSPOD při MěÚ Žatec.  

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána 
podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky:  
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

b) v oblasti organizace výuky: 
- střídání forem a činností během výuky 
- využívání skupinové výuky 
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3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných  

Mimořádně nadaní žáci mají možnost pravidelně se účastnit olympiád a oborových soutěží, ve kterých 
mají prostor pro uplatnění svého talentu a nadání. V případě úspěchu reprezentují školu na okresních, 
krajských a celonárodních soutěžích z různých oborů.  

Spolupracujeme s Mensou ČR a Sítí podpory nadání, která poskytuje metodickou podporu.  

Garantujeme zabezpečení těchto podmínek:  

- individuální vzdělávací plány  
- prohlubování a rozšiřování vzdělávacího obsahu  
- zadávání specifických úkolů  
- zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů 
- specializované skupiny pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků  
- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit 

Pokud učitel identifikuje žáka s nadáním či mimořádným nadáním, informuje třídního učitele 
a výchovného poradce, ve spolupráci s nimiž vypracuje (za metodické podpory výchovného poradce) 
plán pedagogické podpory (PLPP). Tento plán je průběžně vyhodnocován, dle potřeb aktualizován 
a nejpozději do tří měsíců vyhodnocen. Pokud jsou podpůrná opatření dostatečná, je PLPP i nadále 
realizován. Pokud jsou opatření vyhodnocena jako nedostatečná, doporučí výchovný poradce 
zákonnému zástupci návštěvu školského poradenského zařízení, jehož doporučeními se škola dále řídí. 
Jestliže je doporučeno vzdělávat žáka dle individuálního vzdělávacího plánu, podá zákonný zástupce 
žáka žádost, kterou posoudí ředitel školy. V případě vyhovění žádosti škola přistoupí k tvorbě IVP.  IVP 
je vyhodnocován školským poradenským zařízením jednou ročně. 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem 
a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 
sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 
vycházíme 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. Součástí IVP 
je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li 
to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a 
upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas 
zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP 
zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka 
předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který 
je zaznamená do školní matriky. Žáci, jejichž platnost posudku PPP bude trvat i po 1.9.2016, budou 
dále evidováni podle předchozí platné terminologie (do r.2018). 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje 
jeho činnost, dále školními speciálními pedagogy a školním psychologem. Péče o nadané a mimořádně 
nadané žáky je koordinována výchovným poradcem. 
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3.7 Začlenění průřezových témat  

Průřezové téma/Tematický 
okruh 

kvinta 
1.ročník 

sexta 
2.ročník 

septima 
3.ročník 

oktáva 
4.ročník 

Osobnostní a sociální výchova 
Poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

ANJ, INF, DEJ, 
ZSV, VYV, NEJ  

ANJ, MAT, DEJ, 
VYV, NEJ  

ANJ, DEJ, ZSV, 
CHE, NEJ  

ANJ, NEJ  

Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

CJL, ANJ, INF, 
DEJ, ZSV  

CJL, ANJ, INF, 
DEJ, ZSV  

CJL, ANJ, MAT, 
DEJ, CHE, MAS  

CJL, ANJ, MAT  

Sociální komunikace CJL, ANJ, MAT, 
INF, DEJ, ZSV, 

NEJ  

CJL, ANJ, INF, 
DEJ, ZSV, NEJ  

CJL, ANJ, INF, 
DEJ, ZSV, NEJ  

CJL, ANJ, NEJ, INS  

Morálka všedního dne ANJ, INF, DEJ, 
VYV, NEJ, RUJ  

ANJ, INF, VYV, 
NEJ, RUJ  

ANJ, INF, NEJ, 
RUJ  

ANJ, NEJ, RUJ, 
INS  

Spolupráce a soutěž CJL, DEJ, ZSV, 
VYV, NEJ  

CJL, DEJ, VYV, 
NEJ  

CJL, DEJ, NEJ  CJL, NEJ  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Globalizační a rozvojové 
procesy  

DEJ  ZSV     

Globální problémy, jejich 
příčiny a důsledky 

CHE, BIO  DEJ, ZSV, CHE  DEJ   

Humanitární pomoc a 
mezinárodní rozvojová 
spolupráce 

GEO  GEO  GEO   

Žijeme v Evropě ANJ, MAT, DEJ, 
NEJ  

ANJ, MAT, DEJ, 
ZSV, NEJ  

ANJ, MAT, DEJ, 
ZSV, NEJ, MAS  

ANJ, MAT, NEJ, 
MAS4  

Vzdělávání v Evropě a ve světě MAT, FYZ, NEJ, 
RUJ  

FYZ, NEJ, RUJ  MAT, FYZ, NEJ, 
RUJ, AJS, MAS  

MAT, NEJ, RUJ, 
AJS4, MAS4, FYS  

Multikulturní výchova 
Základní problémy 
sociokulturních rozdílů 

DEJ, ZSV, NEJ, 
RUJ  

NEJ, RUJ  NEJ, RUJ  NEJ, RUJ  

Psychosociální aspekty 
interkulturality 

NEJ, RUJ  NEJ, RUJ  NEJ, RUJ  NEJ, RUJ  

Vztah k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi z různého 
kulturního prostředí 

ANJ, NEJ  ANJ, NEJ  ANJ, NEJ  ANJ, NEJ  

Environmentální výchova 
Problematika vztahů organismů 
a prostředí 

    BIS  

Člověk a životní prostředí INF, CHE, VYV, 
NEJ, RUJ  

INF, FYZ, CHE, 
VYV, NEJ, RUJ  

INF, FYZ, CHE, 
NEJ, RUJ, AJS  

NEJ, RUJ, AJS4, 
FYS, BIS  

Životní prostředí regionu a 
České republiky 

BIO   AJS  AJS4  

Mediální výchova 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší   

13 

Průřezové téma/Tematický 
okruh 

kvinta 
1.ročník 

sexta 
2.ročník 

septima 
3.ročník 

oktáva 
4.ročník 

Média a mediální produkce  CJL  FYZ  

Mediální produkty a jejich 
významy  

ANJ, VYV  CJL, ANJ, VYV  ANJ ANJ 

Uživatelé  CJL    

Účinky mediální produkce a vliv 
médií 

ZSV, HUV, VYV,  CJL, HUV, VYV,    

Role médií v moderních 
dějinách 

 CJL    

     

3.7.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 
AJS  seminář v anglickém jazyce 

AJS4  seminář v anglickém jazyce 4 
ANJ  anglický jazyk 
BIO  přírodopis/biologie 
BIS  seminář a cvičení z biologie 
CHE  chemie 
CJL  český jazyk a literatura 
CSP  člověk a svět práce 
DEJ  dějepis 
FG finanční gramotnost 
FIS seminář a cvičení z fyziky a informatiky 
FYS  seminář a cvičení z fyziky 
FYZ  fyzika 
GEO  zeměpis/geografie 
HUV  hudební výchova 
INF  informatika 

MAS seminář a cvičení z matematiky 
MAS4 seminář a cvičení z matematiky 4 
MAT matematika 
NEJ německý jazyk 
INS seminář z informatiky a výpočetní 

techniky 
TEV tělesná výchova 
VKZ výchova ke zdraví 
VYV výtvarná výchova 
ZSV občanská výchova/základy společenských 

věd 
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4 Hodnocení žáků a autoevaluace školy  
4.1 Pravidla pro hodnocení žáků  
4.1.1 Způsoby hodnocení  

Hodnocení žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 
plánech jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu  

4.1.2 Kritéria hodnocení  

Kritéria a stupně hodnocení prospěchu  

1. 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.  

2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin:  

- předměty s převahou teoretického zaměření,  
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel 
však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se 
specifikou předmětu. Učitel může při docházce žáka na jeho předmět nižší než 75 % rozhodnout o jeho 
nehodnocení a může mu uložit buď náhradní úkoly, kterými prokáže zvládnutí látky, kterou zameškal, 
nebo jej má právo nehodnotit. Pro tělesnou výchovu lze také dohodnout po konzultaci s vyučujícími 
doplnění docházky účastí ve výuce jiné skupiny TEV. Pro případ nehodnoceného žáka pokračuje postup 
v souladu s § 69 odst. 5 nebo 6 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Žák je tedy hodnocen po 
vykonání komisionální zkoušky po skončení příslušného pololetí.  

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 
a matematika.  

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu 
s požadavky ŠVP hodnotí:  
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- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí 
a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 
činnosti,  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 
při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,  

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,  
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,  
- kvalita výsledků činností,  
- osvojení účinných metod samostatného studia.  

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a uměleckého zaměření  

Převahu výchovného a uměleckého zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná 
výchova.  

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 
osnov hodnotí:  

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,  
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,  
- kvalita projevu,  
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,  
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,  
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.  

Stupně hodnocení chování  

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

1 – velmi dobré – žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu, méně 
závažných přestupků se dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 
napravit  

2 – uspokojivé – žák se chová v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu, opakovaně 
se dopouští méně závažných přestupků nebo pravidla poruší závažně, jeho přestupky se přes udělená 
kázeňská opatření opakují, narušuje výchovně vzdělávací činnosti školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví 
svoje nebo jiných osob, podniká slovní útoky vůči pracovníkům školy  

3 – neuspokojivé, žák se chová v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, dopouští se natolik 
závažných přestupků nebo provinění proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchovně 
vzdělávací činnost školy, přes udělená kázeňská opatření se dopouští dalších přestupků, podniká hrubé 
slovní a úmyslné fyzické útoky vůči žákům a pracovníkům školy.  

4.1.3 Hodnocení ročníkové práce 

1. Součástí hodnocení výsledků vzdělávání žáků septimy / 3. ročníku je hodnocení ročníkové práce.  
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2. Ročníkovou práci vypracovávají žáci septimy / 3. ročníku pod vedením vedoucího práce, kterým je 
vyučující školy. V daném školním roce je úspěšné dokončení  a obhajoba práce nutnou podmínkou 
pro uzavření klasifikace v předmětu Ročníková práce. 

3. Ročníková práce je hodnocena podle pětistupňové klasifikační stupnice. 
4. Je-li ročníková práce ohodnocena stupněm 5, žák má možnost práci přepracovat do konce května 

v daném školním roce a obhájit ji před komisí. 
5. Je-li i po konci klasifikačního období ročníková práce ohodnocena stupněm 5, musí absolvovat 

opravnou obhajobu, aby mohl postoupit do dalšího ročníku.  
6. Zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák může v případě, že ze zvlášť závažných důvodů 

nemůže ročníkovou práci v septimě / 3. ročníku vypracovat nebo dokončit, požádat o přeložení 
povinnosti odevzdat tuto práci v následujícím školním roce. Žádost musí být řediteli školy doručena 
nejpozději do 31. ledna školního roku, ve kterém navštěvuje septimu / 3. ročník.   

7. V případě, že opakuje septimu /3. ročník a již ročníkovou práci odevzdal, obhájil a ta byla 
ohodnocena stupněm  1 až 4, neodevzdává práci novou. 

4.2 Autoevaluace školy  
4.2.1 Oblasti autoevaluace  

Autoevaluční aktivity lze rozdělit do následujících oblastí s různou periodicitou sledování indikátorů:  

Klima školy  
Řízení školy, personální práce  
Výsledky vzdělávání žáků  
Vyhodnocování strategických dokumentů a plánů  
Ekonomika školy  

4.2.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání: podmínky ke vzdělávání ekonomické, podmínky ke vzdělávání 
materiální, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima 
učitel. sboru), podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými 
institucemi a zřizovatelem, podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s 
rodiči (ankety pro rodiče), podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory 
žákům/dětem, úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza, vedení a řízení školy, kvalita 
personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita a rozvoj lidských zdrojů, vedení 
a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické 
řízení, výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí), výsledky 
vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole)   

4.2.3 Nástroje autoevaluace  

anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce 
ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování 
a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí    

4.2.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Autoevaluační aktivity jsou prováděny v souladu s vnitřními pravidly a principy fungování organizace, 
vybrané výstupy jsou součástí výroční zprávy a výroční zprávy o hospodaření.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší   

17 

Klima školy – anketní šetření se zpracováním výsledků a jejich projednáním v pedagogické radě – 
zjišťování názorů ve třech rovinách, a to rodičovská veřejnost, žáci školy, pedagogičtí pracovníci školy 
(3letá perioda)  

Periodické hodnocení zaměstnanců – kontrola a vyhodnocení úkolů z minulého období, stanovení 
plánu profesního rozvoje pro příští období – probíhá mezi vedením a pedagogickými i provozními 
zaměstnanci školy (2letá perioda)  

Sledování a vyhodnocování studijních výsledků a docházky žáků (roční perioda)  

Vyhodnocování strategických dokumentů a plánů práce školy (dvouletá a roční perioda)  

Ekonomika školy – sledování a vyhodnocování vybraných ekonomických 
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5 Učební plán  
5.1 Celkové dotace – přehled  

Vzdělávací oblast Předmět vyšší stupeň Dotace 
vyšší 

stupeň 
kvinta 
1.roč. 

sexta 
2.roč. 

septima 
3.roč. 

oktáva 
4.roč. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 
anglický jazyk 4 4 3 3 14 
německý/ruský jazyk  
- německý jazyk 
- ruský jazyk 

4 3 3 4 14 

Matematika a její 
aplikace 

matematika 4 4 4 2 14 
finanční gramotnost 0 0 0 2 2 

Člověk a příroda fyzika 2 3 2 0 7 

chemie 3 2 2 0 7 

biologie 2 3 2 0 7 

geografie 2 2 2 0 6 

Člověk a společnost dějepis 2 2 3 0 7 

základy společenských 
věd 2 2 2 0 6 

Umění a kultura hudební výchova/ 
výtvarná výchova 2 2 0 0 4 

Člověk a zdraví tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Informatika a informační 
a komunikační 
technologie 

informatika 
2 2 2 0 6 

Volitelné vzdělávací 
aktivity 
 
 

volitelný seminář 3.ročník 0 0 4 0 4 

volitelný seminář 4.ročník 
– dvouhodinový   0 0 0 10 10 
– čtyřhodinový 

 ročníková práce 0 0 0 0 0 

Celkem hodin 35 35 35 27 132 
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Volitelné vzdělávací aktivity 
volitelný seminář 3.ročník  

 
volitelný seminář 4.ročník – 
dvouhodinový   

volitelný seminář 4.ročník – 
čtyřhodinový 

- seminář v anglickém jazyce 
- seminář v německém jazyce 
- seminář z dějepisu 
- seminář z geografie 
- seminář a cvičení z matematiky 
- společenskovědní seminář 
- seminář a cvičení z fyziky 
- seminář a cvičení z chemie 

- literární seminář 
- seminář v anglickém 

jazyce  
- seminář v německém 

jazyce  
- seminář a cvičení z chemie 
- seminář z latiny 

- společenskovědní seminář 
- seminář z dějepisu seminář z 

geografie  
- seminář a cvičení z fyziky 
- seminář a cvičení z biologie 
- seminář z informatiky a 

výpočetní techniky 
- seminář a cvičení 

z matematiky 
 

5.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Na vyšším gymnáziu je výchova ke zdraví integrována do následujících předmětů: chemie, tělesná 
výchova, fyzika, biologie, základy společenských věd.  

Druhý cizí jazyk si žáci volí mezi německým jazykem a ruským jazykem. Druhý cizí jazyk je zajišťován 
podle zájmu žáků a personálních možností školy – minimálně dva kvalifikovaní vyučující pro každý jazyk 
z důvodu zastupitelnosti. 

Vzdělávací obor člověk a svět práce je na vyšším gymnáziu integrován do předmětu základy 
společenských věd (2.ročník a sexta).  

Doplňující vzdělávací obor etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů, a proto je 
začleněn do několika vzdělávacích oblastí (je vždy uvedeno v charakteristice předmětu).  

Vzdělávací obor geologie je zařazen do vzdělávacího oboru geografie (1. ročník a kvinta) a biologie (3. 
ročník a septima, seminář a cvičení z biologie).  

Na vyšším stupni víceletého gymnázia a ve čtyřletém gymnáziu si žáci volí hudební nebo výtvarnou 
výchovu, která má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 1.ročníku a kvintě, 2.ročníku a sextě.  

Žáci si musí zvolit ve 3.ročníku (septimě) dva dvouhodinové semináře. Ve 4.ročníku (oktávě) si volí 
dvouhodinové nebo i čtyřhodinové semináře tak, aby celková hodinová dotace byla 10 hodin týdně. V 
případě nízkého počtu přihlášených studentů může vzniknout kombinovaný seminář z uvedených 
seminářů. Učivo bude zohledněno v tematických plánech.  

Do předmětu finanční gramotnost je integrováno učivo z matematiky a základů společenských věd. 

Ve třetím ročníku / septimě žáci vypracovávají ročníkovou práci. Předmět nemá žádnou časovou 
dotaci, je integrován do ostatních předmětů, převážně do českého jazyka a informatiky. Úspěšná 
obhajoba práce je podmínkou k postupu do dalšího ročníku (viz Hodnocení ročníkové práce)..  

Nepovinné předměty mohou být realizovány jen při dostatečném počtu zájemců a personálním 
a ekonomickém zajištění výuky. Jejich počet může být rozšiřován podle aktuální nabídky ze strany 
učitelů a musí korespondovat se vzdělávacími obsahy RVP a zaměřením školy. 
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6 Učební osnovy  

Příloha číslo 1 český jazyk a literatura  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

Kvinta / 1.ročník Sexta / 2.ročník Septima / 3.ročník Oktáva / 4.ročník 
4 4 4 4 16 

Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu český jazyk a literatura 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Charakteristika předmětu Obsahem předmětu je učivo jazykové výchovy; komunikační a slohové 

výchovy a literární výchovy. Součástí všech vzdělávacích oblastí je kultivace 
jazykových dovedností a jejich využívání. 
Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. 
Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český 
jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro 
gymnázia a souvisejících očekávaných výstupů průřezových témat. Osvojené 
dovednosti jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci vzdělávacího oboru 
český jazyk a literatura, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších 
oborech. 
Vyšší stupeň gymnázia rozvíjí, prohlubuje i upevňuje získané znalosti a 
dovednosti nižšího stupně gymnázia 
V průběhu výuky používáme k naplnění cílů učebnice (dle aktuální nabídky), 
odborné publikace, jazykové příručky, slovníky, encyklopedie, filmové a 
zvukové dokumenty, publicistické útvary z novin a časopisů i texty na 
internetu. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu je četná spolupráce 
s městskou knihovnou a využití aktuální nabídky Regionálního muzea K. 
Polánka v Žatci. Žáky vedeme k tvořivé práci nejen s věcným, ale i uměleckým 
textem, jenž vede k porozumění, k jeho posouzení z hlediska stylového. 
Dalším cílem předmětu je vytváření osobitého, objektivně kritického a 
celkově pozitivního vztahu k literatuře a k vytváření návyku individuální četby 
umělecké a neumělecké literatury. 
Vyučovací předmět pojímá následující průřezová témata: Environmentální 
výchova (vztah člověka k prostředí), Mediální výchova (kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, 
stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a 
vliv médií ve společnosti), Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopnosti 
poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, mezilidské vztahy, 
komunikace), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
(Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět), Multikulturní výchova 
(kulturní diference, multikulturalita). 
Do předmětu je zařazen doplňující vzdělávací obor Etická výchova s těmito 
vybranými tématy: mezilidské vztahy a komunikace, reálné a zobrazené 
vzory. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura má dotaci 4 hodiny týdně ve 
všech ročnících. Ve 4. ročníku /oktávě mají studenti možnost volby 
literárního semináře (volitelný seminář), a to 2 hodiny týdně. Výuka probíhá 
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Název předmětu český jazyk a literatura 
v nedělených třídách. Na škole je k dispozici jedna vybavená učebna, 
žákovská i učitelská knihovna. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
vedeme žáky ke kritickému myšlení a argumentaci (diskuse, úvaha), 
podněcujeme žáky k práci se zdroji informací (formulace problému, 
vyhledávání podstatného), klademe důraz na slohové projevy, 
povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich ověřování i 
při následné obhajobě zpracovaných úkolů, rozvíjíme učení v souvislostech 
(vedeme žáky k vytváření uceleného obrazu světa). 

Kompetence k učení: 
klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, reprodukce, 
dramatizace, recitace, zpracování textu – výtah, osnova, …),vedeme žáky k 
vyhledávání informací (práce na projektech),směřujeme žáky k práci s 
učebnicí (samostudium, výpisky), s odbornými příručkami, pobízíme žáky k 
učení „mimo školu“, směřujeme žáky k tvorbě nástěnných map, časových 
přímek, tabulek, vedeme žáky k samostatnému výběru způsobů, metod a 
strategií pro efektivní učení, podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci 
vlastních nápadů, směřujeme žáky k samostatnému plánování učení.     

Kompetence komunikativní: 
vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený projev 
(dramatizace, recitace, mluvní cvičení, čtení s přednesem), klademe důraz 
na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i neverbální komunikaci žáka 
s učitelem, spolužáky i veřejností, vedeme žáky k prezentaci a obhajobě 
školních prací, školních i mezinárodních projektů, trváme na dodržování 
předem stanovených pravidel vzájemné komunikace. 

Kompetence sociální a personální: 
rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
(diskuse, debata), organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě, 
vybízíme k vzájemné pomoci při učení, vedeme žáky ke střídání rolí ve 
skupině, v týmu. 

Kompetence občanská: 
vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 
náboženských odlišností spolužáků, podněcujeme žáky k zodpovědnému a 
uvědomělému jednání ve škole i mimo školu (exkurze dle aktuální nabídky 
muzea, knihovny), učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i 
povinností ve škole i mimo školu.      

Kompetence pracovní: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce, vybízíme žáky k zapojení v zájmových 
aktivitách ve škole i mimo školu. 

Kompetence k podnikavosti: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce, vybízíme žáky k zapojení v zájmových 
aktivitách ve škole i mimo školu. 

 

český jazyk a literatura 1. ročník / kvinta   

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence k učení 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
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český jazyk a literatura 1. ročník / kvinta   

• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Vhodně se prezentuje, argumentuje 

a obhajuje svá stanoviska 
Základní model komunikace 
(zavedení pojmů) 

V mluveném i psaném projevu 
vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových prostředků 
češtiny. 

Komunikační situace, komunikační 
strategie 

 Komunikační strategie – adresnost, 
volba jazykového útvaru 

 Komunikační strategie – volba 
prostředků verbálních a 
neverbálních s ohledem na 
partnera  

V mluveném projevu vhodně užívá 
nonverbálních prostředků řeči. 
V mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání vhodně užívá 
Zvukové prostředky řeči (modulace 
síly, výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, správné 
frázování). 
Při tvorbě vlastního textu 
mluveného a psaného využívá 
základní principy rétoriky. 
Volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera a 
publikum; rozezná manipulativní 
komunikaci a dovede se jí bránit. 
V písemném i mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu 
k sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi; 
vysvětlí a odůvodní význam slov 
v daném textu. 
Posoudí a interpretuje komunikační 
účinky textu, svá tvrzení 
argumentačně podpoří jeho 
všestrannou analýzou. 

Jazyková etiketa 

Odlišuje různé variety národního 
jazyka a vhodně jich využívá ve 
svém jazykovém projevu v souladu 
s komunikační situací. 

Vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny Obecné poučení o jazyku a řeči – 
jazyk a řeč, jazyková komunikace 
Myšlení a jazyk 
Grafická stránka jazyka – písmo, 
jeho vznik a druhy 
Národní jazyk a jeho útvary, čeština 
a slovanské jazyky 

Čeština a slovanské jazyky 

Jazyková kultura  
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český jazyk a literatura 1. ročník / kvinta   

Při tvorbě vlastního textu 
mluveného i psaného využívá 
základní principy rétoriky. 

Vyjadřuje se věcně správně, jasně a 
srozumitelně 
 

Zvuková stránka jazyka (zavedení 
pojmů) 

V mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (modulace 
síly, výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, správné 
frázování). 

Zásady spisovné výslovnosti 
Zvukové prostředky souvislé řeči 
Systém hlásek v češtině 

Volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera a 
publikum; rozezná manipulativní 
komunikaci a dovede se jí bránit. 

V písemném a mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu k 
sdělovacímu záměru 

Úvod do stylistiky 

V písemném i mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu 
k sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi; 
vysvětlí a odůvodní význam slov 
v daném textu. 

Text a styl – funkční styly 

Posoudí a interpretuje komunikační 
účinky textu, svá tvrzení 
argumentačně podpoří jeho 
všestrannou analýzou. 

Slohotvorní činitelé objektivní a 
subjektivní 

V mluveném i psaném projevu 
vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových prostředků 
češtiny. 

 

V písemném i mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu 
k sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi; 
vysvětlí a odůvodní význam slov 
v daném textu. 

- V mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání vhodně užívá zvukové 
prostředky řeči 
- V písemném projevu dodržuje 

zásady pravopisu a s podporou 
příruček řeší složitější případy, 
účinně využívá možností grafického 
řešení textu 
- V písemném a mluveném projevu 

vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových prostředků 
češtiny 

Text (komunikát) a komunikační 
situace – prostředí, účastníci 
komunikace, jejich role 

V mluveném i psaném projevu 
vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových prostředků 
češtiny. 

Slohový postup informační 

Volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera a 
publikum; rozeznává manipulativní 
komunikaci a dovede se jí bránit. 

Slohový postup vyprávěcí 
Slohový postup popisný 
Slohový postup úvahový 
Slohový postup výkladový 
Slohový postup informační 
Základní vlastnosti textu, principy 
jeho výstavby 
Základní vlastnosti textu, principy 
jeho výstavby – koherence textu; 
členění textu a jeho signály; 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                             Příloha č.1 ČJL 

24 

český jazyk a literatura 1. ročník / kvinta   

odstavec a další jednotky, 
vzájemné vztahy textů 

Při tvorbě vlastního textu 
mluveného a psaného využívá 
základní principy rétoriky. 

 Mluvený projev 

Volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera a 
publikum; rozeznává manipulativní 
komunikaci a dovede se jí bránit. 

 

Rozliší umělecký text od 
neuměleckého, nalezne jevy, které 
činí text uměleckým. 

Přiřadí text k patřičnému literárnímu 
druhu a žánru. Identifikuje na 
základě textu charakteristické rysy 
literárních druhů a žánrů. Rozpozná 
v textu figury a tropy a postihne 
jejich funkci. Uvědomuje si funkci 
literatury. 

Způsoby vyjadřování zážitků 
z literárních děl a soudů nad nimi 
(osobní záznamy, čtenářské deníky, 
recenze apod.) 

Literatura a její funkce 

Základy literární vědy 

Objasní rozdíly mezi fikčním a 
reálným světem a vysvětlí, jakým 
způsobem se reálný svět promítá 
do literárního textu, jaký vliv může 
mít svět fikce na myšlení a jednání 
reálných lidí. 

Literární druhy a žánry 

Rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, vypravěč, 
postavy) a zhodnotí jejich funkci a 
účinek na čtenáře. 

Literární interpretace, její metody 

Text a intertextovost (motto, citát, 
aluze, parodie, travestie, plagiát) 

Rozliší texty spadající do oblasti tzv. 
literatury vážné, středního proudu 
a literárního braku a svůj názor 
argumentačně zdůvodní. 

Jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby literárního díla 
(figury, tropy, rytmus, rým, 
monolog, dialog, typy kompozice, 
motiv, téma) Při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 
prohloubené znalosti o struktuře 
literárního textu, literárních 
žánrech a literárněvědných 
termínech. 
Identifikuje využití jednoho textu 
v textu jiném (intertextovost) a 
objasní jeho funkci a účinek na 
čtenáře. 
Postihne smysl textu, vysvětlí 
důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, porovná je 
a zhodnotí, odhalí eventuální 
dezinterpretace textu. 
Na konkrétních případech popíše 
specifické prostředky básnického 
jazyka a objasní jejich funkci 
v konkrétním textu. 
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Vystihne podstatné rysy základních 
period vývoje české i světové 
literatury, významných uměleckých 
směrů, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich 
přínos pro vývoj literatury a 
literárního myšlení. 

 

Rozpozná v textu figury a tropy a 
postihne jejich funkci. 

 
- Identifikuje na základě textu 

charakteristické rysy literárních 
druhů a žánrů.  
- Přiřadí text k patřičnému 

literárnímu druhu a žánru.  
- Prokáže základní přehled o 

vývojovém kontextu české a 
světové literatury.  
- Odhadne přibližné dobové zasazení 

díla na základě textových reálií. 

Mimoevropská literatura 

Antická literatura, umění a kultura 

Vystihne podstatné rysy základních 
period vývoje české i světové 
literatury, významných uměleckých 
směrů, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich 
přínos pro vývoj literatury a 
literárního myšlení. 
 
Vysvětlí specifičnost vývoje české 
literatury a vyloží její postavení v 
kontextu literatury světové 
(vzájemná inspirace, příbuznost, 
odlišnosti a jejich příčiny). 
 
Při interpretaci literárního textu ve 
všech jeho kontextech uplatňuje 
prohloubené znalosti o struktuře 
literárního textu, literárních 
žánrech a literárněvědných 
termínech. 

 
Na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 
jazyka a objasní jejich funkci v textu. 
 
Tvořivě využívá informací 
z odborné literatury, internetu, 
tisku a dalších zdrojů. Kriticky je 
třídí a vyhodnocuje. 

Evropská středověká literatura 
Počátky českého písemnictví do 
konce 14. století, umění a kultura 
Literatura v době husitské 
Renesance a humanismus ve 
světové a české literatuře 
Barokní literatura, umění a kultura 
Klasicismus, osvícenství a 
preromantismus v literatuře, umění 
a kultura 
Česká literatura v počátcích 
národního obrození, umění a 
kultura 
 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Sebeovládání při řešení problémů. 
Plánování učení a studia. 
Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
Uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů a přístupů k řešení. 
Rozvoj základní dovednosti dobré komunikace. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 
Utváření a rozvoj základních dovedností pro spolupráci.  
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence k učení 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
V písemném i mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu k 
sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi; 
vysvětlí a odůvodní význam slov v 
daném kontextu. 

V písemném a mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu k 
sdělovacímu záměru 

Funkční styly a jejich realizace 
v textech  

Volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera a 
publikum; rozeznává manipulativní 
komunikaci a dovede se jí bránit. 

Funkční styl prostě sdělovací – 
charakteristika stylových 
prostředků 

V mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (modulace 
síly, výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, správné 
frázování). 

Vybrané útvary (např. vyprávění 
prosté, telefonát, dopis, e-mail…) 
Funkce komunikátů – 
sebevyjádření, apel, přesvědčování, 
argumentace, kontakt aj. jako 
dominantní funkce komunikátu 
Míra připravenosti, oficiálnosti, 
formálnosti, veřejnosti 
komunikace; mluvenost a psanost 
Základní vlastnosti textu, principy 
jeho výstavby – koherence textu; 
členění textu a jeho signály; 
odstavec a další jednotky, 
vzájemné vztahy textů 

V písemném i mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu k 
sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi; 
vysvětlí a odůvodní význam slov v 
daném kontextu. 

V písemném a mluveném projevu 
vhodně využívá slohotvorné 
rozvrstvení výrazových prostředků 
češtiny 

Komunikační dovednosti, strategie 

Volí adekvátní komunikační 
strategie, zohledňuje partnera a 
publikum; rozeznává manipulativní 
komunikaci a dovede se jí bránit. 

 

V mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (modulace 
síly, výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, správné 
frázování). 

 

V písemném projevu dodržuje 
zásady pravopisu a s oporou 

V písemném projevu dodržuje 
zásady pravopisu a s oporou 

Grafická stránka jazyka – pravopis 
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příruček řeší složitější případy; 
účinně využívá možností grafického 
členění textu. 

příruček řeší složitější případy; 
účinně využívá možností grafického 
členění textu 

 Základní principy českého 
pravopisu a nejčastější odchylky od 
nich 

Ve svém projevu uplatňuje znalosti 
tvarosloví a slovotvorných a 
syntaktických principů českého 
jazyka. 

- V písemném projevu uplatňuje 
znalosti tvarosloví a slovotvorných 
principů českého jazyka 
- Efektivně a samostatně využívá 

různé informační zdroje (slovníky, 
encyklopedie, internet) 

Slovní zásoba, její obohacování, 
sémantika 

 Jednotky slovní zásoby (včetně 
frazeologických) 
Významové vztahy mezi slovy 
Slovotvorba – způsoby tvoření slov 

V mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (modulace 
síly, výšky hlasu a tempa řeči; 
umístění přízvuků a pauz, správné 
frázování). 

V mluveném projevu volí vhodné 
výrazové prostředky podle jejich 
funkce a ve vztahu k sdělovacímu 
záměru 
 
 

Funkční styly a jejich realizace 
v textech – funkční styl řečnický – 
charakteristika stylových 
prostředků 
Rétorika – druhy řečnických 
projevů 
Vybrané útvary (politický projev, 
přednáška aj.) 
Příprava a realizace řečnického 
vystoupení 

Používá různé prostředky 
textového navazování vedoucí ke 
zvýšení srozumitelnosti, 
přehlednosti a logické souvislosti 
sdělení, uplatní textové členění 
v souladu s obsahovou výstavbou 
textu a rozvíjením tématu. 

 

Vystihne podstatné rysy základních 
period vývoje české i světové 
literatury, významných uměleckých 
směrů, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich 
přínos pro vývoj literatury a 
literárního myšlení. 
 
Při interpretaci literárního textu ve 
všech jeho kontextech uplatňuje 
prohloubené znalosti o struktuře 
literárního textu, literárních 
žánrech a literárněvědných 
termínech. 
 
Vysvětlí specifičnost vývoje české 
literatury a vyloží její postavení v 
kontextu literatury světové 
(vzájemná inspirace, příbuznost, 
odlišnosti a jejich příčiny). 
 

- Charakterizuje literární, historický i 
obecně kulturní kontext 
uměleckého díla. 
- Vystihne podstatné znaky daného 

kulturního období 
- Analyzuje umělecký text, postihne 

charakteristické znaky textu a 
využije vědomosti získané 
přečtením díla. 
- Objasní souvislosti mezi reálným 

světem autora a jeho dílem. 
- Porovná umělecký a neumělecký 

text, charakterizuje typické rysy 
neuměleckého textu. 

Česká literatura v období 
národního obrození 
Romantismus ve světě a v českých 
zemích 
Světový realismus a naturalismus 
Počátky českého realismu 
Májovci – literární dění v 50. letech 
Ruchovci a lumírovci – spory mezi 
školou národní a kosmopolitní 
Realismus a naturalismus v české 
literatuře – historická próza, 
venkovská próza, městská próza, 
drama 
Světová literární moderna – 
prokletí básníci, nastupující 
moderní směry v umění 
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Rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, vypravěč, 
postavy) a zhodnotí jejich funkci a 
účinek na čtenáře 
 
Na konkrétních příkladech popíše 
specifické prostředky básnického 
jazyka a objasní jejich funkci 
v textu. 
 
Rozezná typy promluv a vyprávěcí 
způsoby a posoudí jejich funkci 
v konkrétním textu 
 
Tvořivě využívá informací 
z odborné literatury, internetu, 
tisku a dalších zdrojů. Kriticky je 
třídí a vyhodnocuje. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 

Rozvoj citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení. 
Interpretace rozdílů mezi reklamou a zprávou, mezi "faktickým" a "fiktivním" obsahem. 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
Sebeovládání při řešení problémů. 
Efektivní plánování učení a studia. 
Stanovování si osobních cílů a kroků k jejich dosažení. 

Mediální výchova – Uživatelé 
Rozvoj citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci. 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
Uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů a přístupů k řešení. 
Prohlubování základních dovedností dobré komunikace. 
Cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání. 

Mediální výchova – Účinky mediální produkce a vliv médií 
Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních (bulvárních)prvků ve sdělení od 
informativních a společensky významných. 

Mediální výchova – Role médií v moderních dějinách 
Pochopení a vytváření představy o roli medií v moderních dějinách, v každodenním životě v regionu. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 
Utváření a rozvoj základních dovedností pro spolupráci. 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 
Chápání podstaty mediálního sdělení. 
Uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a 
prezence. 
 

český jazyk a literatura 3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence k učení 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
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• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
V písemném i mluveném projevu volí 
vhodné výrazové prostředky podle jejich 
funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k 
dané situaci, kontextu a k adresátovi; 
vysvětlí a odůvodní význam slov v daném 
kontextu. 

V písemném a mluveném 
projevu volí vhodné výrazové 
prostředky podle jejich funkce a 
ve vztahu k sdělovacímu záměru 

Funkční styly a jejich realizace 
v textech – publicistický styl 

Volí adekvátní komunikační strategie, 
zohledňuje partnera a publikum; rozeznává 
manipulativní komunikaci a dovede se jí 
bránit. 

Charakteristika publicistického 
stylu – stylové prostředky 

V mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání vhodně užívá zvukové 
prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a 
tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, 
správné frázování). 

Vybrané útvary publicistického 
stylu (př. reportáž, sloupek…) 

Pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy 
a konspekty. 

Funkční styly a jejich realizace 
v textech – odborný styl 

Používá různé prostředky textového 
navazování vedoucí ke zvýšení 
srozumitelnosti, přehlednosti a logické 
souvislosti sdělení, uplatní textové členění 
v souladu s obsahovou výstavbou textu a 
rozvíjením tématu. 

Charakteristika odborného stylu 
– stylové prostředky 

Efektivně a samostatně využívá různých 
informačních zdrojů (slovníky, 
encyklopedie, internet). 

Vybrané útvary odborného stylu 
(př. odborný popis, výklad) 

Ve svém projevu uplatňuje znalosti 
tvarosloví a slovotvorných a syntaktických 
principů českého jazyka. 

V písemném a mluveném 
projevu vhodně využívá znalostí 
tvaroslovných principů českého 
jazyka  

Tvarosloví (morfologie) – slovní 
druhy a jejich mluvnické 
kategorie a tvary 

Využívá znalostí o větných členech a jejich 
vztazích, o aktuálním členění výpovědi a o 
druzích vět podle záměru mluvčího 
k vhodnému vyjádření myšlenky, 
k účinnému dorozumívání, logickému 
strukturování výpovědí a k odlišení záměru 
mluvčího. 

V písemném a mluveném 
projevu vhodně využívá znalostí 
syntaktických principů českého 
jazyka 

Skladba (syntax) – základní 
principy větné stavby;  
Skladba (syntax) – aktuální 
členění výpovědi, odchylky od 
větné stavby 
Skladba (syntax) – základy 
valenční a textové syntaxe 

Vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje české i světové literatury, 
významných uměleckých směrů, uvede 
jejich představitele a charakterizuje a 
interpretuje jejich přínos pro vývoj 
literatury a literárního myšlení. 
 
Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury 
a vyloží její postavení v kontextu literatury 

- Charakterizuje literární 
historický i obecně kulturní 
kontext uměleckého díla. 
- Vystihne podstatné znaky 

daného kulturního období. 
- Analyzuje umělecký text, 

postihne charakteristické znaky 
textu a využije vědomosti 
získané přečtením díla. 

 Česká moderna – 90.léta 
19.století 
Anarchističtí buřiči 
Umělecké směry a hnutí 
počátku 20.století 
Významní představitelé světové 
poezie v 1. pol. 20. století 
Významní představitelé světové 
prózy v 1. pol. 20. století 
Proletářská literatura 
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český jazyk a literatura 3. ročník / septima  

světové (vzájemná inspirace, příbuznost, 
odlišnosti a jejich příčiny). 
 
Tvořivě využívá informací z odborné 
literatury, internetu, tisku a dalších zdrojů, 
kriticky je třídí a vyhodnocuje. 
 
Rozliší a specifikuje jednotky vyprávění 
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí 
jejich funkci a účinek na čtenáře. 
 
Na konkrétních příkladech popíše specifické 
prostředky básnického jazyka a objasní 
jejich funkci v textu. 
 
Rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby 
a posoudí jejich funkci v konkrétním textu. 
 
Při interpretaci literárního textu ve všech 
jeho kontextech uplatňuje prohloubené 
znalosti o struktuře literárního textu, 
literárních žánrech a literárněvědných 
termínech.  
 
Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a 
důsledky různých interpretací téhož textu, 
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální 
dezinterpretace. 
 
Identifikuje využití jednoho textu v textu 
jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci 
a účinek na čtenáře. 
Objasní rozdíly mezi fikčním a reálným 
světem a vysvětlí, jakým způsobem se 
reálný svět promítá do literárního textu, 
jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a 
jednání lidí. 

- Objasní souvislosti mezi 
reálným světem autora a jeho 
dílem. 
 
- Rozpozná podle 

charakteristických rysů základní 
literární směry. 
- Přiřadí text k příslušnému 

literárnímu směru. 

Poetismus 
 Surrealismus 
Reflexivní a meditativní poezie 
Česká próza 1. poloviny 20. 
století 
České drama1. poloviny 20. 
století 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Prohlubování sebeovládání při řešení problémů. 
Efektivní plánování učení a studia. 
Stanovování si osobních cílů a kroků k jejich dosažení. 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
Uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 
Prohlubování základních dovedností dobré komunikace. 
Rozvoj dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
 
 

český jazyk a literatura 4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence k učení 
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český jazyk a literatura 4. ročník / oktáva  

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
Při analýze vybraných textů popíše 
základní rysy češtiny a vysvětlí 
zákonitosti jejího vývoje i současné 
vývojové tendence 

Při analýze vybraných textů popíše 
základní rysy češtiny a vysvětlí 
zákonitosti jejího vývoje 

Obecné poučení o jazyku a řeči – 
zákonitosti jazykového vývoje 
Historický vývoj češtiny 
Vývojové tendence v současné 
češtině 

V písemném i mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu k 
sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi; 
vysvětlí a odůvodní význam slov v 
daném kontextu. 
Používá různé prostředky 
textového navazování vedoucí ke 
zvýšení srozumitelnosti, 
přehlednosti a logické souvislosti 
sdělení, uplatní textové členění 
v souladu s obsahovou výstavbou 
textu a rozvíjením tématu. 

Posoudí výstavbu textu a 
identifikuje její případné nedostatky 

Základní vlastnosti textu, principy 
jeho výstavby – textová lingvistika 
Základní vlastnosti textu, principy 
jeho výstavby – koherence textu; 
členění textu a jeho signály; 
odstavec a další jednotky, 
vzájemné vztahy textů 
Členění textu  
Odstavec a další jednotky, 
vzájemné vztahy textů 
(intertextovost) 

V písemném i mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich funkce a ve vztahu k 
sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi; 
vysvětlí a odůvodní význam slov v 
daném kontextu. 
 
 
 
 
 

Posoudí výstavbu textu a 
identifikuje její případné nedostatky. 

Funkční styly a jejich realizace 
v textech – administrativní styl 
Charakteristika administrativního 
stylu – stylové prostředky 
Vybrané útvary administrativního 
stylu  
Funkční styly a jejich realizace 
v textech – umělecký styl 
Charakteristika uměleckého stylu – 
stylové prostředky 
Vybrané útvary uměleckého stylu 

Rozezná typy promluv a vyprávěcí 
způsoby a posoudí jejich funkci 
v konkrétním textu. 

Monolog, dialog, narativní postupy 
(přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá 
řeč a nevlastní přímá řeč) 

Samostatně interpretuje 
dramatické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl. 
 
Rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, vypravěč, 
postavy) a zhodnotí jejich funkci a 
účinek na čtenáře. 
 
Na konkrétních příkladech popíše 
specifické prostředky básnického 

- Charakterizuje literární historický i 
obecně kulturní kontext 
uměleckého díla. 
- Vystihne podstatné znaky daného 

kulturního období. 
- Analyzuje umělecký text, postihne 

charakteristické znaky textu a 
využije vědomosti získané 
přečtením díla. 
- Rozezná autora, vypravěče, 

postavy; postihne vztah mezi nimi a 
způsob, jak jsou textem vytvářeny. 

• Česká literatura v době okupace 

• Téma 2. světové války v české 
literatuře. 

Česká literatura v letech 1945–
1968 
Česká literatura v době 
normalizace do r. 1989 
Česká literatura po roce 1989 
Téma 2. světové války ve světové 
literatuře 
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český jazyk a literatura 4. ročník / oktáva  

jazyka a objasní jejich funkci 
v textu. 
Rozezná typy promluv a vyprávěcí 
způsoby a posoudí jejich funkci 
v konkrétním textu. 
 
Při interpretaci literárního textu ve 
všech jeho kontextech uplatňuje 
prohloubené znalosti o struktuře 
literárního textu, literárních 
žánrech a literárněvědných 
termínech.  
 
Postihne smysl textu, vysvětlí 
důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, porovná je 
a zhodnotí, odhalí eventuální 
dezinterpretace. 
 
Identifikuje využití jednoho textu 
v textu jiném (intertextovost) a 
objasní jeho funkci a účinek na 
čtenáře. 
Objasní rozdíly mezi fikčním a 
reálným světem a vysvětlí, jakým 
způsobem se reálný svět promítá 
do literárního textu, jaký vliv může 
mít svět fikce na myšlení a jednání 
reálných lidí. 
 
Tvořivě využívá informací 
z odborné literatury, internetu, 
tisku a z dalších zdrojů. Kriticky je 
třídí a vyhodnocuje. 

- Objasní souvislosti mezi reálným 
světem autora a jeho dílem. 
- Porovná umělecký a neumělecký 

text, charakterizuje typické rysy 
uměleckého textu.  
- Vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury. 

Významní autoři světové literatury 
2. poloviny 20. století 
Významné směry a generace ve 
světové literatuře 2. poloviny20. st. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

Uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů a přístupů k řešení. 
Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci. 
Utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni. 
Získání sociálních dovedností pro řešení složitých situací - např. konfliktů. 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
Regulace vlastního jednání i prožívání – sebekontrola a sebeovládání. 
Efektivní plánování učení i dalšího studia, stanovování si osobních cílů a kroků k jejich dosažení. 
Zvládání stresových situací – rozumové zpracování problému, uvolnění a relaxace. 

Konec přílohy 1 
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Příloha číslo 2   anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

Kvinta / 1.ročník Sexta / 2.ročník Septima / 3.ročník Oktáva / 4.ročník 
4 4 3 3 14 

Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu anglický jazyk 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Charakteristika předmětu Na začátku školního roku absolvují studenti I. ročníku a kvinty tzv. Placement 

Test, na jehož základě jsou rozřazeni do smíšených skupin podle dosaženého 
bodového výsledku. Jedna skupina je tvořena nadanými žáky, se kterými je 
učivo probíráno podrobněji. 
Výuka je založena na modulu britské angličtiny-Standard English, BBC 
English, ale studenti jsou průběžně seznamováni i s americkou angličtinou a s 
rozdíly mezi oběma variantami. Výuka seznamuje studenty s reáliemi 
anglicky mluvících zemí, vede k pochopení jiných cizojazyčných kultur. Hlavní 
důraz je kladen na komunikační schopnosti, čemuž je podřízena i výuka 
gramatiky, která je procvičována též komunikací. Vzdělávání předpokládá 
dosažení minimálně úrovně B1 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Nadanější žáci jsou podporováni k dosažení vyšších úrovní, 
tedy B2 až C1. 
Student postupně rozvíjí receptivní řečové dovednosti – čte správně 
foneticky texty přiměřeného rozsahu, rozumí jejich obsahu, odvodí význam 
neznámých slov z kontextu a používá slovník. Důraz je též kladen na 
produktivní řečové dovednosti – student sestaví ústní i písemné sdělení 
související s probíranými tématy, obměňuje věty i kratší texty a reprodukuje 
text. 
Největší důraz je však kladen na interaktivní řečové dovednosti - tj. student 
se domluví se spolužáky, cizinci i rodilými mluvčími v běžných životních 
situacích. Důležité místo zaujímá poslech, student rozumí rodilým mluvčím, 
dokáže reprodukovat myšlenky a plnit úkoly spojené s poslechem. Užití 
autentického materiálu-časopisy, výstřižky, texty z novin, informace 
z internetu a práce se speciálními výukovými počítačovými programy jsou 
nedílnou součástí při výuce angličtiny. V samotné prezentaci by měl být 
student schopen formulace vlastního názoru a následné diskuse s žáky, příp. 
s učitelem. Zároveň by měl umět empaticky vyjádřit svůj postoj k okolnímu 
světu a nalézt individuální (své) řešení. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět anglický jazyk má následující časové dotace: čtyři hodiny 
týdně v I. a II. ročníku (resp. v kvintě a sextě), tři ve III. a IV. ročníku (resp. v 
septimě a oktávě). V posledních dvou ročnících mají studenti možnost volby 
semináře v anglickém jazyce, a to vždy v rozsahu dvou hodin týdně. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
Žák pracuje na projektech, při kterých využívá znalostí i z jiných předmětů. 
Žák porovnává výsledky své práce se svými spolužáky, vyhodnocuje je a 
vyvozuje osvědčený postup pro svou další práci. 
Učitel podněcuje aktivity a zadává úkoly, při kterých učí žáky vyhledat 
informace z různých zdrojů. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                            Příloha č.2 ANJ 

34 
 

Název předmětu anglický jazyk 
Učitel nechává rozhodování mezi kvalitou a kvantitou obsahu projektu na 
žákovi. 
Učitel zařazuje do výuky četbu textu simulující různé problémové situace 
v životě a diskutuje se žáky řešení takových situací. 

Kompetence komunikativní: 
Žák procvičuje gramatické struktury a slovní zásobu simulací běžných 
situací a je tím veden k efektivnímu a logickému vyjadřování se. 
Žák sděluje informace o svých názorech a pohledech na svět 
prostřednictvím projektů. 
Učitel poskytuje žákům prostor k vyjádření názoru na problematiku a 
témata dané lekce. 
Učitel zařazuje do výuky v každé lekci poslech každodenní situace, kterou 
následně žáci imitují. 

Kompetence k učení: 
Žák analyzuje a procvičuje novou gramatiku v kontextu psaného nebo 
slyšeného textu a je tak veden k pochopení probírané látky. 
Učitel vede žáky k sebehodnocení pravidelnou kontrolou pochopení 
probírané látky. 
Učitel poukazuje na souvislosti v gramatice a v tvarosloví v českém i 
anglickém jazyce, vybízí žáky k formulaci pravidel v cizím jazyce. 
Učitel pravidelně sleduje pokrok žáka a přizpůsobí výuku případnému 
opakování nepochopené či nezažité látky. 
Učitel vede žáky k práci s učebnicí, k vyhledávání informací v textu. 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
(diskuse, debata); 
organizuje skupinovou práci, spolupráci ve třídě; 
vybízí k vzájemné pomoci při učení; 
vede žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu. 

Kompetence občanská: 
Učitel vede žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 
náboženských odlišností (výběr textů); 
podněcuje žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i mimo 
školu k vzájemné pomoci při učení; 
vede žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu. 

Kompetence pracovní: 
Žák pracuje na úkolech, při kterých projeví svou iniciativu, představivost, 
znalosti 
a schopnosti spolupracovat s ostatními. 
Učitel používá různé techniky opakovaně a pravidelně, aby si žák zvykl na 
jistý druh práce a učení. 
Žák pracuje s učebnicí podle pravidelného schématu, je veden k systémové 
práci. 

Kompetence k podnikavosti: 
Motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce. 

 

anglický jazyk 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence k učení 
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anglický jazyk 1. ročník / kvinta  

• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 v slyšeném textu postihne, co 

mluvčí právě dělají a co dělají 
pravidelně  

čas prostý a přítomný čas 
průběhový, dynamická a stavová 
slovesa 

 gramaticky správně formuluje 
dokonavý a nedokonavý děj 

Gramatika: minulý čas prostý a 
průběhový 
Výslovnost: koncové „-ed“ 

podrobně popíše své okolí, své 
zájmy a činnosti s nimi související 

zeptá se kamaráda, co právě dělá a 
jaké aktivity provozuje během 
týdne; na stejné otázky odpoví 

čas prostý a přítomný čas 
průběhový, dynamická a stavová 
slovesa 

 rozumí hlavní myšlence čteného 
příběhu  

oddělitelná frázová slovesa 

 ústně i písemně sdělí, co dělal v 
uplynulých dnech 

rozdíly v užití minulého času 
prostého a předpřítomného času, 
časová příslovce při užití minulého 
času prostého/předpřítomného 
času, užití předpřítomného času 
prostého a průběhového 

 převypráví krátký příběh  Výslovnost: určitý člen “the” a 
samohlásky 

adekvátně a gramaticky správně 
okomentuje a prodiskutuje odlišné 
názory různých faktografických i 
imaginativních textů 

prezentuje vyhledané informace o 
neobvyklé sportovní události 

Slovní zásoba: přídavná jména 
popisující vzhled a charakter 
osoby, popis oblečení 

volně a srozumitelně reprodukuje 
přečtený nebo vyslechnutý 
autentický text se slovní zásobou a 
jazykovými strukturami 
odpovídajícími náročnějšímu textu 

Slovní zásoba: sport, slovesa, slovní 
spojení a ustálené výrazy ve 
spojení se sportem 

 odpoví na a formuluje doplňující 
otázky k události, o které slyšel  

Gramatika: minulý čas prostý a 
průběhový 

 vyhledá v čteném, populárně-
naučném textu specifické 
informace  

Gramatika: neurčitá zájmena, 
vyjádření množství, členy 

 běžnou slovní zásobou popíše 
charakter filmů  

přídavná jména s příponami – ed/-
ing 

 v slyšeném rozhovoru postihne 
názory mluvčích 

Slovní zásoba: přídavná jména 
popisující vzhled a charakter 
osoby, popis oblečení 
odvození/tvorba podstatného 
jména od slovesa/přídavného 
jména, 

 identifikuje podstatné a 
nepodstatné informace v krátkém, 
čteném článku  

vztažné věty definující/nedefinující 

 zapojí se do diskuse o výhodách a 
nevýhodách k danému tématu  

sloveso a vazba s 
infinitivem/gerundiem 
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anglický jazyk 1. ročník / kvinta  

 vyjádří svůj názor k danému tématu  Slovní zásoba: přídavná jména 
popisující vzhled a charakter 
osoby, popis oblečení 

 rozumí hlavním bodům 
jednoduchého slyšeného rozhovoru  

přídavná jména s příponami – ed/-
ing 

 postihne hlavní informaci veřejného 
hlášení  

předložky pohybu, složená slova 

porozumí hlavním bodům a 
myšlenkám autentického čteného 
textu či písemného projevu 
složitějšího obsahu na aktuální 
téma 

v krátkém novinovém článku 
postihne jeho hlavní body 

vztažné věty definující/nedefinující 

 v slyšených výpovědích identifikuje 
názory mluvčích  

větné dodatky 

 formuluje své důvody pro výběr z 
dané nabídky  

Slovní zásoba: obchody, 
nakupování, peníze 

 najde specifické informace v čteném 
novinovém článku  

Slovní zásoba: obchody, 
nakupování, peníze 

 zeptá se kamaráda se kamaráda na 
podrobnosti jeho činností v 
uplynulých dnech a na stejné otázky 
odpoví  

rozdíly v užití minulého času 
prostého a předpřítomného času, 

logicky a jasně strukturuje formální 
i neformální písemný projev 
různých slohových stylů 

v e-mailové osobní korespondenci 
rozliší formální a neformální věty 

vybraná frázová slovesa 

 před vrstevníky přednese své názory 
a komentuje názory jiných k dané 
problematice  

2. a 3. stupeň přídavných jmen, 
srovnávání 

vyjádří a obhájí své myšlenky, 
názory a stanoviska vhodnou 
písemnou i ústní formou 

ústně i písemně popíše podrobněji 
minulou událost 

Gramatika: minulý čas prostý a 
průběhový 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

- navození situací, při kterých je třeba vymyslet plán či řešení, scénky 
- dialogy s daným kontextem 
- naučit se, jak se správně učit (strategie ke čtení, poslechu, mluvení...), 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
- vyplňování dotazníků 
- charakteristika osobnosti, popis vlastností 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
- pravidelná spolupráce se spolužáky 
- projekty 

Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 
- práce s internetem, tvorba vlastních prezentací, využití hudby k výuce – slovní zásoba i gramatika 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
- popis každodenních rituálů 
- zásady slušného chování, dávání rad 

Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 
- čtení článků z učebnic a časopisů, využití hudby a literatury autorů z různých kultur 
- komunikace s rodilým mluvčím nebo anglicky hovořícím cizincem 
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anglický jazyk 1. ročník / kvinta  

- rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou 
- seznámení se s různými variantami angličtiny, s jejími přízvuky 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
- reálie evropských zemí  
- hovory o aktuálních tématech (politické, umělecké, atd) v rámci evropských zemí 
- porovnávání kultur – jejich zvyklostí, stylu, kuchyně 
 

anglický jazyk 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence k učení 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 postihne názor mluvčího na užívání 

sociálních sítí  
Gramatika: tvorba podstatných 
jmen pomocí přípon, předminulý 
čas, nepřímá řeč 

čte s porozuměním literaturu ve 
studovaném jazyce 

rozumí hlavním bodům čteného 
textu 

vazba podstatného jména a 
předložek 

čte s porozuměním literaturu ve 
studovaném jazyce 

pochopí hlavní myšlenku v krátkém 
naučném textu 

Slovní zásoba: gesta 
Gramatika: frázová slovesa, slovesa 
„muset“, „nesmět“, „nemuset“ 

 postihne detailní informace v 
novinovém článku  

Gramatika: tvorba podstatných 
jmen pomocí přípon, předminulý 
čas, nepřímá řeč 

formuluje svůj názor srozumitelně, 
gramaticky správně, spontánně a 
plynule 

gramaticky správně formuluje 
nabídku, slib a rozhodnutí 

frázová slovesa, vyjádření „snad“, 
„možná“ 

používá bohatou všeobecnou 
slovní zásobu k rozvíjení 
argumentace, aniž by redukoval to, 
co chce sdělit 

Výslovnost: „will“, „won´t“ 

reaguje spontánně a gramaticky 
správně v složitějších, méně 
běžných situacích užitím vhodných 
výrazů a frazeologických obratů 

 

 vyvodí ze situace výsledky a 
pravděpodobné následky činnosti  

Výslovnost: “going to” 

 napíše vzkaz s instrukcemi k běžné 
činnosti  

Gramatika: trpný rod v přítomném 
a v minulém čase, předpřítomný 
čas a budoucnost 

 vyměňuje si s kamarádem názor na 
dané téma  

strukturovaná prezentace 
argumentů 

 diskutuje s kamarádem, co asi bude 
nebo nebude dělat  

frázová slovesa, vyjádření „snad“, 
„možná“ 

identifikuje strukturu textu a rozliší 
hlavní a doplňující informace 

postihne hlavní myšlenku 
novinového článku o kulturních 

Gramatika: frázová slovesa, slovesa 
„muset“, „nesmět“, „nemuset“ 
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anglický jazyk 2. ročník / sexta  

tradicích a vyhledá v textu specifické 
informace 

rozliší v mluveném projevu 
jednotlivé mluvčí, identifikuje 
různý styl, citové zabarvení, názory 
a stanoviska jednotlivých mluvčích 

postihne hlavní body čteného textu 
o oslavách 

Slovní zásoba: gesta 

s porozuměním přijímá a 
srozumitelně i gramaticky správně 
předává obsahově složitější 
informace 
sestaví souvislý text na širokou 
škálu témat a vyjádří své 
stanovisko 
využívá výkladové a odborné 
slovníky při zpracování písemného 
projevu na neznámé téma 

 zeptá se na informacích na místní 
turistické atrakce a reaguje na 
upřesňující otázky  

Slovní zásoba: cestování, turismus 
a turistické atrakce, přídavná 
jména popisující místo 

porozumí hlavním bodům a 
myšlenkám autentického ústního 
projevu složitějšího obsahu na 
aktuální téma, postihne jeho hlavní 
a doplňující informace 

rozumí hlavnímu tématu krátkého 
projevu v rozhlasu 

přídavná jména popisující místo 
konání, 

 rozumí slyšenému i čtenému 
krátkému textu nebo větám 
navrhující řešení globálních 
problémů 

Gramatika: přípony podstatných 
jmen, 2. kondicionál, vyjádření 
„kéžby” 
Výslovnost: přízvuk ve slovech 

komunikuje plynule a foneticky 
správně na témata abstraktní i 
konkrétní v méně běžných i 
odborných situacích 

navrhne, jak by šlo zlepšit životní 
prostředí v jeho okolí 

strukturovaná prezentace 
argumentů 

 gramaticky správně formuluje sled 
událostí a jeho činností během dne  

slovesa ve vazbě s dvěma 
předměty 

 sdělí sled událostí v písemném 
vyprávění  

vyjádření kontrastu, 

přednese souvislý projev na zadané 
téma 

převypráví příběh s pomocí 
poznámek 

přídavná jména popisující místo 
konání, 

 rozumí slyšeným dotazníkovým 
otázkám 

Výslovnost: “going to” 
Gramatika: trpný rod v přítomném 
a v minulém čase, předpřítomný 
čas a budoucnost 

 pochopí hlavní myšlenku a hlavní 
body textu slyšené a čtené písně  

Výslovnost: přízvuk ve slovech 

 vyhledá detailní informace v recenzi 
knihy  

Slovní zásoba: publikace, knihy a 
texty 

 napíše recenzi knihy, kterou přečetl 
a která se mu líbila  

Gramatika: trpný rod, neurčitá 
zájmena, uvozující slovo „it“ - to 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 
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anglický jazyk 2. ročník / sexta  

- práce s internetem, tvorba vlastních prezentací, využití hudby k výuce – slovní zásoba i gramatika 
Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

- čtení článků z učebnic a časopisů, využití hudby a literatury autorů z různých kultur 
- komunikace s rodilým mluvčím nebo anglicky hovořícím cizincem 
- rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou 
- seznámení se s různými variantami angličtiny, s jejími přízvuky 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
- popis každodenních rituálů 
- zásady slušného chování, dávání rad 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
- vyplňování dotazníků 
- charakteristika osobnosti, popis vlastností 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
- navození situací, při kterých je třeba vymyslet plán či řešení, scénky 
- dialogy s daným kontextem 
- naučit se, jak se správně učit (strategie ke čtení, poslechu, mluvení...), 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
- pravidelná spolupráce se spolužáky 
- projekty 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
- reálie evropských zemí  
- hovory o aktuálních tématech (politické, umělecké, atd) v rámci evropských zemí 
- porovnávání kultur – jejich zvyklostí, stylu, kuchyně 
 

anglický jazyk 3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence k učení 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 orientuje se v telefonické konverzaci rodina 

bydlení 
škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
nakupování a služby 

 uplatňuje různé typy technik čtení rodina 
bydlení 
škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
nakupování a služby 

 popíše sebe i jiné osoby místa, věci, 
fotografie 

rodina 
bydlení 
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anglický jazyk 3. ročník / septima  

škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
nakupování a služby 

 zvládne telefonickou konverzaci rodina 
bydlení 
škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
nakupování a služby 

 v jednoduchých větách popíše 
zážitky a události ze svého 
každodenního života  

neformální dopis 

 ve formulářích umí vyplnit údaje 
osobě, o svém vzdělání, zájmech a 
zvláštních znalostech  

formulář 

 napíše krátký příběh, popis událostí 
z oblasti každodenních témat  

neformální dopis 

 dovede psát formální a neformální 
e-maily 

Minulé časy 
Předpřítomný a předminulý čas 
Vyjádření budoucnosti 
Podmínkové věty 
There is/It is 
Trpné rody 
Modální slovesa 
neformální dopis 
formální dopis – zjišťovací 
formální dopis/stížnost 
formální dopis – žádost 

 umí písemně zaznamenat podstatné 
myšlenky 

Přítomné časy 
Minulé časy 
Předpřítomný a předminulý čas 
Vyjádření budoucnosti 
Podmínkové věty 
There is/It is 
Trpné rody 
Modální slovesa 
Počitatelná/nepočitatelná 
podstatná jména, členy 
formulář 
neformální dopis 
formální dopis – zjišťovací 
formální dopis/stížnost 
formální dopis – žádost 
vzkaz/oznámení 

 dovede zformulovat vlastní 
myšlenky 

neformální dopis 
formální dopis – zjišťovací 
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anglický jazyk 3. ročník / septima  

formální dopis/stížnost 
formální dopis – žádost 
vzkaz/oznámení 

 dovede napsat popis  neformální dopis 
využívá různé druhy slovníků, 
informativní literaturu, 
encyklopedie a média 

Ovládá čtení běžných textů, používá 
výkladový slovník, odvodí význam 
neznámých slov na základě již 
osvojené slovní zásoby a kontextu. 

rodina 
bydlení 
škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
nakupování a služby 

 Porozumí hlavním bodům a 
myšlenkám čteného textu / ústního 
projevu na aktuální téma, postihne 
jeho hlavní informace. 

rodina 
bydlení 
škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
nakupování a služby 

 Komunikuje plynule a foneticky 
správně na témata abstraktní i 
konkrétní v běžných, méně běžných 
i odborných situacích. 

rodina 
bydlení 
škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
nakupování a služby 

odvodí význam neznámých slov na 
základě již osvojené slovní zásoby, 
kontextu, znalosti tvorby slov a 
internacionalismů 

zná a užívá znalostí o tvorbě slov, 
odhadne význam neznámých slov 

rodina 
bydlení 
škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
Přítomné časy 
Počitatelná/nepočitatelná 
podstatná jména, členy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 

- práce s internetem, tvorba vlastních prezentací, využití hudby k výuce – slovní zásoba i gramatika 
Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

- čtení článků z učebnic a časopisů, využití hudby a literatury autorů z různých kultur 
- komunikace s rodilým mluvčím nebo anglicky hovořícím cizincem 
- rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou 
- seznámení se s různými variantami angličtiny, s jejími přízvuky 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
- popis každodenních rituálů 
- zásady slušného chování, dávání rad 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
- vyplňování dotazníků 
- charakteristika osobnosti, popis vlastností 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
- navození situací, při kterých je třeba vymyslet plán či řešení, scénky 
- dialogy s daným kontextem 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                            Příloha č.2 ANJ 

42 
 

anglický jazyk 3. ročník / septima  

- naučit se, jak se správně učit (strategie ke čtení, poslechu, mluvení...), 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

- pravidelná spolupráce se spolužáky 
- projekty 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
- reálie evropských zemí  
- hovory o aktuálních tématech (politické, umělecké, atd) v rámci evropských zemí 
- porovnávání kultur – jejich zvyklostí, stylu, kuchyně 
 

anglický jazyk 4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence k učení 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 orientuje se v telefonické konverzaci cestování 

kultura, volný čas 
sport 
zdraví a nemoci 
příroda, počasí, životní prostředí 
věda a technika 

 uplatňuje různé typy technik čtení cestování 
kultura, volný čas 
sport 
zdraví a nemoci 
příroda, počasí, životní prostředí 
věda a technika 

 popíše sebe i jiné osoby místa, věci, 
fotografie 

cestování 
kultura, volný čas 
sport 
zdraví a nemoci 
příroda, počasí, životní prostředí 
věda a technika 

 zvládne telefonickou konverzaci cestování 
kultura, volný čas 
sport 
zdraví a nemoci 
příroda, počasí, životní prostředí 
věda a technika 

 umí v jednoduchých větách popsat 
zážitky a události ze svého 
každodenního života 

cestování 
kultura, volný čas 
sport 
zdraví a nemoci 
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anglický jazyk 4. ročník / oktáva  

příroda, počasí, životní prostředí 
věda a technika 

 umí napsat krátký příběh, popis 
událostí z oblasti každodenních 
témat 

Neurčitá zájmena 
Přivlastňovací přídavná jména a 
zájmena 
Přídavná jména 
Nepřímá řeč 
Vztažné věty 
Spojky a spojovací výrazy 
Předložky 
Slovesné vazby s gerundiem a 
infinitivem 
Tázací dovětky 
neformální dopis 

 dovede psát formální a neformální 
e-maily 

neformální dopis 
vyprávění 
vzkaz/oznámení 

 umí písemně zaznamenat podstatné 
myšlenky 

Neurčitá zájmena 
Přivlastňovací přídavná jména a 
zájmena 
Přídavná jména 
Nepřímá řeč 
Vztažné věty 
Spojky a spojovací výrazy 
Předložky 
Slovesné vazby s gerundiem a 
infinitivem 
Tázací dovětky 
neformální dopis 
pohlednice 
vyprávění 
vzkaz/oznámení 
pozvánka 

 dovede zformulovat vlastní 
myšlenky 

neformální dopis 
pohlednice 
vyprávění 
vzkaz/oznámení 
pozvánka 

 dovede napsat popis  neformální dopis 
vyhledá a shromáždí informace z 
různých textů na méně běžné, 
konkrétní téma a pracuje se 
získanými informacemi 

Porozumí hlavním bodům a 
myšlenkám čteného textu / ústního 
projevu na aktuální téma, postihne 
jeho hlavní informace. 

cestování 
kultura, volný čas 
sport 
zdraví a nemoci 
příroda, počasí, životní prostředí 
věda a technika 
cestování 
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anglický jazyk 4. ročník / oktáva  

při setkání s rodilými mluvčími 
zahájí, vede a zakončí dialog a 
zapojí se do živé diskuse na různá 
témata týkající se odbornějších 
zájmů 

Komunikuje plynule a foneticky 
správně na témata abstraktní i 
konkrétní v běžných, méně běžných 
i odborných situacích. 

kultura, volný čas 
sport 
zdraví a nemoci 
příroda, počasí, životní prostředí 
věda a technika 

postihne zápletku i sled událostí ve 
filmu či hře 

Souvisle vyjádří obsah zhlédnutého 
filmu či přečtené knihy. 

kultura, volný čas 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 

- práce s internetem, tvorba vlastních prezentací, využití hudby k výuce – slovní zásoba i gramatika 
Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

- čtení článků z učebnic a časopisů, využití hudby a literatury autorů z různých kultur 
- komunikace s rodilým mluvčím nebo anglicky hovořícím cizincem 
- rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou 
- seznámení se s různými variantami angličtiny, s jejími přízvuky 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
- popis každodenních rituálů 
- zásady slušného chování, dávání rad 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
- vyplňování dotazníků 
- charakteristika osobnosti, popis vlastností 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
- navození situací, při kterých je třeba vymyslet plán či řešení, scénky 
- dialogy s daným kontextem 
- naučit se, jak se správně učit (strategie ke čtení, poslechu, mluvení...), 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
- pravidelná spolupráce se spolužáky 
- projekty 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
- reálie evropských zemí  
- hovory o aktuálních tématech (politické, umělecké, atd) v rámci evropských zemí 
- porovnávání kultur – jejich zvyklostí, stylu, kuchyně 
 

Konec přílohy 2 
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Příloha číslo 3   německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 

4 3 3 4 14 
Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

 

Název předmětu německý jazyk 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Charakteristika předmětu Vzdělávání v německém jazyce je určeno také pro absolutní začátečníky a 

směřuje k dosažení úrovně, kterou určuje škola dle svých možností. 
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé 
úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá 
dosažení úrovně B1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky). 
Důležitá je schopnost dorozumět se s cizincem v základních životních 
situacích. Žáci se učí rozumět čtenému textu a jednoduchým formám 
písemného styku. Od počátku je procvičován poslech a zpracování 
poslechových textů. Žáci umí popisovat jednoduché děje a činnosti. Důraz je 
kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice 
a syntaxi) pro další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového 
povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. 
Gramatika je lehce podřízena komunikativním požadavkům daného jazyka. 
Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 
kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 
umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se 
vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 
Výuka seznamuje žáky s reáliemi dané jazykové oblasti. Znalost jazyka vede 
k poznání a pochopení cizojazyčných kultur, prohlubuje toleranci k nim. 
Při výuce je přihlíženo k požadavkům Evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Výuka odpovídá současným trendům a zásadám didaktiky cizích 
jazyků. Současně nepostrádá i prvky tradiční. 
Výuka německého jazyka probíhá v jazykové učebně, kde je dispozici 
potřebná audiotechnika. Pro některé hodiny je využívána počítačová učebna. 
Výuka předmětu je realizována také během školou organizovaných jazykově 
poznávacích zájezdů a výměnných pobytů. 
Vyučovací předmět pojímá následující průřezová témata: Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech – témata Evropa a svět nás zajímá, 
Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – poznávání lidí. 
Do předmětu je zařazen doplňující vzdělávací obor Etická výchova s těmito 
vybranými tématy: mezilidské vztahy a komunikace, důstojnost lidské osoby 
a pozitivní hodnocení sebe. 
Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech 
vzdělávacích oblastí. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět je realizován jako druhý cizí jazyk, má časovou dotaci 
čtyři hodiny v kvintě/1.roč. a oktávě/4.roč. a tři hodiny v sextě/2.roč. a 
septimě/3.roč. Výuka probíhá ve třídách dělených do dvou skupin V septimě 
a oktávě (3. a 4.roč.) si žáci navíc mohou volit seminář v týdenní dotaci dvě 
hodiny. 
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Název předmětu německý jazyk 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
klademe důraz na práci s textem, vedeme žáky k vyhledávání informací 
(práce na projektech) 
směřujeme žáky k práci s učebnicí, s odbornými příručkami 
organizujeme projekty se "Střediskem ruské vědy a kultury" v Praze 
vedeme žáky k pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního 
vzdělávání      

Kompetence k řešení problémů: 
podněcujeme žáky k práci se zdroji informací (formulace problému, 
vyhledávání podstatného) 

Kompetence komunikativní: 
vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený a psaný 
projev 
vedeme žáky k prezentaci projektů, k porozumění různým zdrojům 
informací, k nácviku poslechu      

Kompetence sociální a personální: 
rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
(diskuse, debata) 
organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 
náboženských odlišností spolužáků 
podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 
mimo školu – nácvik a prezentace divadelních her, účast na soutěžích 

Kompetence pracovní: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce 

Kompetence k podnikavosti: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce 
vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

 

německý jazyk 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

přivítá přátele a rozloučí se s nimi, Pokyny a instrukce, dialogy – 
zpočátku pomalejší, technika čtení, 
otázky a odpovědi, krátká sdělení, 
rozhovor, anketa, popis, písemná 
podoba různých forem sdělení 
(pozdrav, dotazník, blahopřání, 
inzerát, vzkaz, pozvánka) 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
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německý jazyk 1. ročník / kvinta  

předvídatelných každodenních 
situacích 
formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

sdělí o sobě základní informace, Oblast osobní – první kontakty, 
osobní údaje, bydliště, domov, 
rodina a její společenské vztahy, 
rodinný život, přátelé, příbuzní, 
vybavení domácnosti, osobní dopis 

reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, každodenních 
situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

Oblast osobnostní – člověk, volný 
čas a zájmy, způsoby trávení 
volného času, záliby, zvířata, 
vyjadřování vztahů, názory postoje 
k blízkému okolí 

logicky a jasně strukturuje středně 
dlouhý písemný projev, formální i 
neformální text na běžné či známé 
téma 

získává informace o ostatních, tázací zájmena 

formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

představí sebe i ostatní osoby, určení rodu podle přípony 

jednoduše a souvisle popíše své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi 
související 

skloňování neurčitého členu 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

tvoření plurálu podstatných jmen 
sloveso mögen 

formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

vypráví o svých plánech do 
budoucna 

přítomný čas sloves 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

číslovky základní 

formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

sděluje údaje o jiných osobách, Pokyny a instrukce, dialogy – 
zpočátku pomalejší, technika čtení, 
otázky a odpovědi, krátká sdělení, 
rozhovor, anketa, popis, písemná 
podoba různých forem sdělení 
(pozdrav, dotazník, blahopřání, 
inzerát, vzkaz, pozvánka) 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 
shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

pojmenuje činnosti týkající se 
zaměstnání, 

Oblast veřejná – denní program, 
každodenní povinnosti, situace 
všedního dne, životní styl, 
příležitostná práce, časové údaje, 
potravinářské zboží, jídla, 
stravovací zařízení, stravovací 
návyky, obchody restaurace, 
jídelníčky, účast na kulturních 
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německý jazyk 1. ročník / kvinta  

akcích, turistika a cestování, 
informace ve městě, návštěva 
památek, dopravní prostředky 

formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

informuje o svém budoucím 
zaměstnání i o zaměstnání 
ostatních, 

přítomný čas sloves 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

tvoření plurálu podstatných jmen 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

rod a osobní zájmeno 
Oblast veřejná – denní program, 
každodenní povinnosti, situace 
všedního dne, životní styl, 
příležitostná práce, časové údaje, 
potravinářské zboží, jídla, 
stravovací zařízení, stravovací 
návyky, obchody restaurace, 
jídelníčky, účast na kulturních 
akcích, turistika a cestování, 
informace ve městě, návštěva 
památek, dopravní prostředky 

 vyjmenuje názvy států a jejich 
obyvatel (národnosti). 

Reálie německy mluvících zemí 
Vlastní jména, města, země a 
jazyky, mezinárodní jídla, speciality 

 vypráví o své škole a třídě, Pokyny a instrukce, dialogy – 
zpočátku pomalejší, technika čtení, 
otázky a odpovědi, krátká sdělení, 
rozhovor, anketa, popis, písemná 
podoba různých forem sdělení 
(pozdrav, dotazník, blahopřání, 
inzerát, vzkaz, pozvánka) 
Oblast vzdělávací – škola, učitelé, 
školní předměty, dění ve škole a po 
škole, problémy ve škole, výuka, 
domácí úkoly, zaměstnání 

 pojmenuje činnosti týkající se 
školního života,  

Oblast vzdělávací – škola, učitelé, 
školní předměty, dění ve škole a po 
škole, problémy ve škole, výuka, 
domácí úkoly, zaměstnání 

 pojmenuje školní předměty,  Oblast vzdělávací – škola, učitelé, 
školní předměty, dění ve škole a po 
škole, problémy ve škole, výuka, 
domácí úkoly, zaměstnání 

formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

informuje o svém rozvrhu hodin, Oblast vzdělávací – škola, učitelé, 
školní předměty, dění ve škole a po 
škole, problémy ve škole, výuka, 
domácí úkoly, zaměstnání 

formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

vyjádří své názory na téma škola a 
školní předměty, 

Oblast vzdělávací – škola, učitelé, 
školní předměty, dění ve škole a po 
škole, problémy ve škole, výuka, 
domácí úkoly, zaměstnání 
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německý jazyk 1. ročník / kvinta  

reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, každodenních 
situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

připraví a vede interview, Pokyny a instrukce, dialogy – 
zpočátku pomalejší, technika čtení, 
otázky a odpovědi, krátká sdělení, 
rozhovor, anketa, popis, písemná 
podoba různých forem sdělení 
(pozdrav, dotazník, blahopřání, 
inzerát, vzkaz, pozvánka) 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 
sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

sdělí své zájmy a záliby, kladná a záporná odpověď 
číslovky základní 
člen neurčitý 
přivlastňovací zájmena 
složená slova 
Oblast osobní – první kontakty, 
osobní údaje, bydliště, domov, 
rodina a její společenské vztahy, 
rodinný život, přátelé, příbuzní, 
vybavení domácnosti, osobní dopis 
elektronická média 

s jistou mírou sebedůvěry 
komunikuje foneticky správně s 
použitím osvojené slovní zásoby a 
gramatických prostředků 

procvičí si metodu řízeného 
rozhovoru. 

tázací zájmena 

s jistou mírou sebedůvěry 
komunikuje foneticky správně s 
použitím osvojené slovní zásoby a 
gramatických prostředků 

pojmenuje a představí členy své 
rodiny, vypráví o své rodině, 

Oblast osobní – první kontakty, 
osobní údaje, bydliště, domov, 
rodina a její společenské vztahy, 
rodinný život, přátelé, příbuzní, 
vybavení domácnosti, osobní dopis 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

vypráví o svých domácích zvířatech, Oblast osobnostní – člověk, volný 
čas a zájmy, způsoby trávení 
volného času, záliby, zvířata, 
vyjadřování vztahů, názory postoje 
k blízkému okolí 

s jistou mírou sebedůvěry 
komunikuje foneticky správně s 
použitím osvojené slovní zásoby a 
gramatických prostředků 

připraví a realizuje školní anketu, kladná a záporná odpověď 
tázací zájmena 

identifikuje strukturu 
jednoduchého textu a rozliší hlavní 
informace 

rozumí hlavním informacím z 
inzerátů 

číslovky základní 

rozumí hlavním bodům či 
myšlenkám autentického ústního 
projevu i psaného textu na běžné a 
známé téma 

všeobecný podmět man 

využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných 
faktografických textů 

člen neurčitý 
tvoření plurálu podstatných jmen 
přítomný čas nepravidelných 
sloves 
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německý jazyk 1. ročník / kvinta  

Oblast pracovní – prodej a služby, 
nákup 

využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 

napíše inzerát s využitím 
překladového slovníku 

všeobecný podmět man 
tvoření plurálu podstatných jmen 
rod a osobní zájmeno 
složená slova 

formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

sděluje informace o místě svého 
bydliště, popíše svůj byt a vyjádří 
svůj názor na něj, 

Oblast osobní – první kontakty, 
osobní údaje, bydliště, domov, 
rodina a její společenské vztahy, 
rodinný život, přátelé, příbuzní, 
vybavení domácnosti, osobní dopis s jistou mírou sebedůvěry 

komunikuje foneticky správně s 
použitím osvojené slovní zásoby a 
gramatických prostředků 
sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 
zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 
identifikuje strukturu 
jednoduchého textu a rozliší hlavní 
informace 

vyhledá z inzerátů informace o 
bytech a domech a napíše inzerát. 

Lexikologie – ustálená slovní 
spojení 

odhadne význam neznámých slov 
na základě již osvojené slovní 
zásoby a kontextu 

složená slova 

rozumí hlavním bodům či 
myšlenkám autentického ústního 
projevu i psaného textu na běžné a 
známé téma 

nejčastěji používané předložky 
Oblast osobní – první kontakty, 
osobní údaje, bydliště, domov, 
rodina a její společenské vztahy, 
rodinný život, přátelé, příbuzní, 
vybavení domácnosti, osobní dopis 
Oblast pracovní – prodej a služby, 
nákup 

jednoduše a souvisle popíše své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi 
související 

uvede názvy základních potravin a 
hotových jídel, 

Oblast veřejná – denní program, 
každodenní povinnosti, situace 
všedního dne, životní styl, 
příležitostná práce, časové údaje, 
potravinářské zboží, jídla, 
stravovací zařízení, stravovací 
návyky, obchody restaurace, 
jídelníčky, účast na kulturních 
akcích, turistika a cestování, 
informace ve městě, návštěva 
památek, dopravní prostředky 

s jistou mírou sebedůvěry 
komunikuje foneticky správně s 
použitím osvojené slovní zásoby a 
gramatických prostředků 

s jistou mírou sebedůvěry 
komunikuje foneticky správně s 
použitím osvojené slovní zásoby a 
gramatických prostředků 

vypráví o svých stravovacích 
návycích a vyjadřuje své názory na 
pokrmy, 

Fonetika – slovní a větný přízvuk, 
plynulost, intonace, melodie vět 
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německý jazyk 1. ročník / kvinta  

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

člen neurčitý 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

přivlastňovací zájmena 
Oblast veřejná – denní program, 
každodenní povinnosti, situace 
všedního dne, životní styl, 
příležitostná práce, časové údaje, 
potravinářské zboží, jídla, 
stravovací zařízení, stravovací 
návyky, obchody restaurace, 
jídelníčky, účast na kulturních 
akcích, turistika a cestování, 
informace ve městě, návštěva 
památek, dopravní prostředky 

s jistou mírou sebedůvěry 
komunikuje foneticky správně s 
použitím osvojené slovní zásoby a 
gramatických prostředků 

objednává jídlo v restauraci. Oblast veřejná – denní program, 
každodenní povinnosti, situace 
všedního dne, životní styl, 
příležitostná práce, časové údaje, 
potravinářské zboží, jídla, 
stravovací zařízení, stravovací 
návyky, obchody restaurace, 
jídelníčky, účast na kulturních 
akcích, turistika a cestování, 
informace ve městě, návštěva 
památek, dopravní prostředky 

logicky a jasně strukturuje středně 
dlouhý písemný projev, formální i 
neformální text na běžné či známé 
téma 

napíše jednoduchý příběh pořádek slov ve větě oznamovací a 
tázací, tázací příslovce 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

číslovky základní 
všeobecný podmět man 
zápor 

jednoduše a souvisle popíše své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi 
související 

uvede názvy míst, institucí a 
památek ve městě, určí jejich 
polohu, 

Fonetika – slovní a větný přízvuk, 
plynulost, intonace, melodie vět 

logicky a jasně strukturuje středně 
dlouhý písemný projev, formální i 
neformální text na běžné či známé 
téma 

přítomný čas sloves 
osobní zájmena 
Oblast veřejná – denní program, 
každodenní povinnosti, situace 
všedního dne, životní styl, 
příležitostná práce, časové údaje, 
potravinářské zboží, jídla, 
stravovací zařízení, stravovací 
návyky, obchody restaurace, 
jídelníčky, účast na kulturních 
akcích, turistika a cestování, 
informace ve městě, návštěva 
památek, dopravní prostředky 

jednoduše a souvisle popíše své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi 
související 

vypráví, co se nalézá ve městě, přítomný čas sloves 
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německý jazyk 1. ročník / kvinta  

rozliší v mluveném projevu 
jednotlivé mluvčí, identifikuje 
různé styly a citová zabarvení 
promluvy 

pořádek slov ve větě oznamovací a 
tázací, tázací příslovce 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

Oblast veřejná – denní program, 
každodenní povinnosti, situace 
všedního dne, životní styl, 
příležitostná práce, časové údaje, 
potravinářské zboží, jídla, 
stravovací zařízení, stravovací 
návyky, obchody restaurace, 
jídelníčky, účast na kulturních 
akcích, turistika a cestování, 
informace ve městě, návštěva 
památek, dopravní prostředky 

reaguje adekvátně a gramaticky 
správně v běžných, každodenních 
situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

zeptá se na cestu a vysvětlí cestu, přítomný čas sloves 

rozliší v mluveném projevu 
jednotlivé mluvčí, identifikuje 
různé styly a citová zabarvení 
promluvy 

osobní zájmena 
pořádek slov ve větě oznamovací a 
tázací, tázací příslovce 
kladná a záporná odpověď 
číslovky základní 
všeobecný podmět man 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

zeptá se na dopravní prostředky. Fonetika – slovní a větný přízvuk, 
plynulost, intonace, melodie vět 
Lexikologie – ustálená slovní 
spojení 
tázací zájmena 

formuluje svůj názor ústně i 
písemně na jednoduché, běžné 
téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

napíše středně dlouhý mail na 
známé téma e-mail 

Pravopis – interpunkce, velká 
písmena, pravidla u běžných slov 

logicky a jasně strukturuje středně 
dlouhý písemný projev, formální i 
neformální text na běžné či známé 
téma 

číslovky základní 
všeobecný podmět man 
tázací zájmena 
vykání 
člen neurčitý 
přivlastňovací zájmena 
zápor 
skloňování neurčitého členu 
tvoření plurálu podstatných jmen 
rod a osobní zájmeno 
přítomný čas nepravidelných 
sloves 
rozkazovací způsob 
vazba es gibt 
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německý jazyk 1. ročník / kvinta  

Oblast veřejná – denní program, 
každodenní povinnosti, situace 
všedního dne, životní styl, 
příležitostná práce, časové údaje, 
potravinářské zboží, jídla, 
stravovací zařízení, stravovací 
návyky, obchody restaurace, 
jídelníčky, účast na kulturních 
akcích, turistika a cestování, 
informace ve městě, návštěva 
památek, dopravní prostředky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

- sestavení životopisu, vyprávění o sobě 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace 

- správná organizace všedního dne, domácí příprava, volný čas 
Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- jednání s lidmi a nacházení kompromisního řešení problémů 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

- rozhovory, jednání s lidmi, vytváření anket, dotazníků, inzerátů a pozvánek 
Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 

- pozdravy, vyjádření prosby a poděkování 
- tolerantní chování ve společnosti 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
- práce ve skupině, jazykové hry 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
- práce s mapou, filmy o německy mluvících zemích 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
- seznámení se školským systémem v německy mluvících zemích 

Multikulturní výchova – Základní problémy sociokulturních rozdílů 
- respektování specifických rysů cizího jazyka, žádný jazyk není nadřazen jiným 
- spolupráce mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Multikulturní výchova – Psychosociální aspekty interkulturality 
- mluvení o lidech s odlišnou rasou a etnickou příslušností bez znevažování jejich rovnoprávnosti 

Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 
- využívání jazykové a kulturní plurality pro potřebnou diskusi o kulturní rozrůzněnosti 

Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 
- práce s informacemi o ochraně životního prostředí, ekologickém chování a lidském zdraví 
 

německý jazyk 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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německý jazyk 2. ročník / sexta  

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

uvede názvy obchodů a různých 
druhů zboží, podá informaci v 
obchodě, 

Oblast veřejná – cestování, 
turistika, nehody, nocleh, 
poznávání měst a památek, 
příroda, události, lidé a společnost využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 
shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

informuje plánovaných nákupech, Oblast veřejná – cestování, 
turistika, nehody, nocleh, 
poznávání měst a památek, 
příroda, události, lidé a společnost zapojí se, případně s menšími 

obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

 formuluje, přijme i odmítne 
nabídku,  

Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, zdraví, základní onemocnění, 
emoce člověka, životní styl, vzhled 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

informuje o možnostech využití 
volného času, 

způsobová slovesa a slovesa s 
odlučitelnou předponou 

využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných 
faktografických textů 

slovesa s neodlučitelnou 
předponou 
přivlastňovací a osobní zájmena 
2. pád vlastních jmen 
použití zvratného zájmena 
Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 
sport 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

domluví si schůzku, napíše pozvánku rozkazovací způsob (shrnutí) 
Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, zdraví, základní onemocnění, 
emoce člověka, životní styl, vzhled 
svátky a oslavy v německy 
mluvících zemích a u nás 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

určí čas a denní dobu, předložky se 3. a 4. pádem 
Oblast pracovní – zaměstnání, 
brigády, podmínky práce, hledání 
práce 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

pojmenuje činnosti v každodenním 
životě a vypráví o svém dnu, 
popisuje průběh dne jiných osob, 

předložky se 3. a 4. pádem 

vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i 
ústní formou a v krátkém a 
jednoduchém projevu na téma 
osobních zájmů nebo 
každodenního života 

slovesa s neodlučitelnou 
předponou 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 

Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 
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německý jazyk 2. ročník / sexta  

předvídatelných každodenních 
situacích 
vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i 
ústní formou a v krátkém a 
jednoduchém projevu na téma 
osobních zájmů nebo 
každodenního života 

připravuje a vede rozhovory, Oblast vzdělávací – škola, 
problémy ve škole 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

Oblast veřejná – cestování, 
turistika, nehody, nocleh, 
poznávání měst a památek, 
příroda, události, lidé a společnost 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

napíše vzkaz. Pravopis – interpunkce, velká 
písmena, pravidla u běžných slov 
Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 

vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i 
ústní formou a v krátkém a 
jednoduchém projevu na téma 
osobních zájmů nebo 
každodenního života 

vypráví o svých zájmech a plánech 
do budoucna, připraví a vede 
rozhovor, 

Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

popisuje a charakterizuje osoby, Gramatika – podstatná jména – 
opakování skloňování 
stupňování přídavných jmen, 
skloňování 
předložky se 3. a 4. pádem 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

napíše soukromý dopis sloveso werden 

využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 

Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, zdraví, základní onemocnění, 
emoce člověka, životní styl, vzhled 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

informuje o problémech a potížích, Gramatika – podstatná jména – 
opakování skloňování 

srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou 
na běžná témata 

slovesa s neodlučitelnou 
předponou 

využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných 
faktografických textů 

 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

vyjádří prosbu o pomoc, souvětí podřadné 
příslovečné určení času 
Oblast pracovní – zaměstnání, 
brigády, podmínky práce, hledání 
práce 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 

odmítne pomoc a uvede důvod 
odmítnutí, vyjádří lítost. 

vazba infinitivu s zu 
préteritum sloves sein a haben 
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německý jazyk 2. ročník / sexta  

mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 
zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

informuje o zajímavých událostech, Pokyny a instrukce, dialogy, 
technika čtení, otázky a odpovědi, 
sdělení, řízené dialogy našich i 
rodilých mluvčích, souhlas, 
nesouhlas, svolení, prosba, 
odmítnutí, zákaz, nutnost, potřeba, 
zájem, nezájem, radost, zklamání, 
vedení telefonického rozhovoru, 
delší písemný projev, rozhovor, 
anketa, popis, písemná podoba 
různých forem sdělení (pozdrav, 
dotazník, blahopřání, inzerát, 
vzkaz, pozvánka, popis osoby, 
předmětu, místa, činnosti), práce s 
autentickými materiály ze zemí 
studovaného jazyka 
Reálie německy mluvících zemí 
Stručný popis a životní styl 
německy mluvících zemí na základě 
probíraných témat 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

vypráví o minulých událostech ve 
svém životě i v životě jiných osob, 

tvoření příčestí minulého, 
perfektum 
užití pomocných sloves sein a 
haben 
Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 

využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 

napíše krátký životopis. Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 
Oblast vzdělávací – škola, 
problémy ve škole 

využívá různé druhy slovníků při 
čtení nekomplikovaných 
faktografických textů 

pojmenuje části těla, Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 

srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou 
na běžná témata 

sděluje, jak se cítí, Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 
Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, zdraví, základní onemocnění, 
emoce člověka, životní styl, vzhled 

srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou 
na běžná témata 

uvede názvy běžných nemocí, jejich 
příznaky a způsob léčby 

Fonetika – slovní a větný přízvuk, 
plynulost, intonace, melodie vět 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

Lexikologie – ustálená slovní 
spojení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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německý jazyk 2. ročník / sexta  

Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 
- práce s informacemi o ochraně životního prostředí, ekologickém chování a lidském zdraví 

Multikulturní výchova – Psychosociální aspekty interkulturality 
- mluvení o lidech s odlišnou rasou a etnickou příslušností bez znevažování jejich rovnoprávnosti 

Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 
- využívání jazykové a kulturní plurality pro potřebnou diskusi o kulturní rozrůzněnosti 

Multikulturní výchova – Základní problémy sociokulturních rozdílů 
- respektování specifických rysů cizího jazyka, žádný jazyk není nadřazen jiným 
- spolupráce mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
- pozdravy, vyjádření prosby a poděkování 
- tolerantní chování ve společnosti 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
- sestavení životopisu, vyprávění o sobě 

Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
- jednání s lidmi a nacházení kompromisního řešení problémů 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace 
- správná organizace všedního dne, domácí příprava, volný čas 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
- rozhovory, jednání s lidmi, vytváření anket, dotazníků, inzerátů a pozvánek 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
- práce ve skupině, jazykové hry 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
- seznámení se školským systémem v německy mluvících zemích 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
- práce s mapou, filmy o německy mluvících zemích 
 

německý jazyk 3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

vylíčí událost (nehodu) v minulém 
čase a diskutuje o ní, 

Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, emoce člověka, životní styl, 
vzhled, sportovní vyžití, kultura 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

popisuje situace podle obrázku. Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, emoce člověka, životní styl, 
vzhled, sportovní vyžití, kultura 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

popíše způsob prožití prázdnin 
podle svých představ, 

Lexikologie – ustálená slovní 
spojení 
2. pád podstatných jmen 

 informuje o různých způsobech 
prožití dovolené, 

Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 
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německý jazyk 3. ročník / septima  

Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, emoce člověka, životní styl, 
vzhled, sportovní vyžití, kultura 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

napíše pohlednici a formální dopis. Pravopis – interpunkce, velká 
písmena, pravidla u běžných slov 
Lexikologie – ustálená slovní 
spojení 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

vypráví o známých lidech, Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, emoce člověka, životní styl, 
vzhled, sportovní vyžití, kultura 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

srovnává osoby a sděluje, co si o 
nich myslí, 

vazby sloves 
Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, emoce člověka, životní styl, 
vzhled, sportovní vyžití, kultura 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

pojmenuje části oblečení, diskutuje Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 

srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou 
na běžná témata 

Oblast osobnostní –domov, volný 
čas, emoce člověka, životní styl, 
vzhled, sportovní vyžití, kultura 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

napíše inzerát a oznámení. souvětí podřadné 

využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 

stupňování přídavných jmen 
časové věty 
trpný rod 

 uvede názvy zaměstnání a 
dovednosti potřebné k jejich 
vykonávání, jejich klady a zápory, 

sloveso werden 
Oblast vzdělávací – škola, 
problémy ve škole, studium po 
maturitě 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

mluví o výběru povolání. Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány, sny 

využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 

napíše inzerát, dopis a životopis. přídavné jméno ve funkci 
přívlastku 
účelové věty se spojkou damit a 
konstrukce um … zu 

srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou 
na běžná témata 

čte zprávy o politických událostech, Oblast veřejná – cestování, 
turistika, nocleh, poznávání měst a 
památek, příroda, události, lidé a 
společnost 

využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na 
méně běžné téma 

Oblast pracovní – zaměstnání, 
brigády, využití médií 
Reálie německy mluvících zemí 

vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i 

vypráví o zážitcích s použitím 
préterita, 

Fonetika – slovní a větný přízvuk, 
plynulost, intonace, melodie vět 
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německý jazyk 3. ročník / septima  

ústní formou a v krátkém a 
jednoduchém projevu na téma 
osobních zájmů nebo 
každodenního života 

předložky pojící se s 3. a 4. pádem 
(shrnutí) 
příslovečné určení místa včetně 
užití předložek 

vysvětlí gramaticky správně své 
názory a stanoviska písemnou i 
ústní formou a v krátkém a 
jednoduchém projevu na téma 
osobních zájmů nebo 
každodenního života 

diskutuje o událostech, Fonetika – slovní a větný přízvuk, 
plynulost, intonace, melodie vět 
préteritum pravidelných, 
způsobových a nepravidelných 
sloves 
Životní styl německy mluvících 
zemí na základě probíraných 
témat, tradice v porovnání s 
Českou republikou, významná 
města, některé známé osobnosti 

 sestaví anketu. předložky s 2. pádem 
Pokyny a instrukce, dialogy, 
technika čtení, otázky a odpovědi, 
sdělení, řízené dialogy našich i 
rodilých mluvčích, souhlas, 
nesouhlas, svolení, prosba, 
odmítnutí, zákaz, nutnost, potřeba, 
zájem, nezájem, radost, zklamání, 
vedení telefonického rozhovoru, 
delší písemný projev, rozhovor, 
anketa, popis, písemná podoba 
různých forem sdělení (pozdrav, 
dotazník, blahopřání, inzerát, 
vzkaz, pozvánka, popis osoby, 
předmětu, místa, činnosti), práce s 
autentickými materiály ze zemí 
studovaného jazyka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

- práce s informacemi o ochraně životního prostředí, ekologickém chování a lidském zdraví 
Multikulturní výchova – Psychosociální aspekty interkulturality 

- mluvení o lidech s odlišnou rasou a etnickou příslušností bez znevažování jejich rovnoprávnosti 
Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

- využívání jazykové a kulturní plurality pro potřebnou diskusi o kulturní rozrůzněnosti 
Multikulturní výchova – Základní problémy sociokulturních rozdílů 

- respektování specifických rysů cizího jazyka, žádný jazyk není nadřazen jiným 
- spolupráce mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
- pozdravy, vyjádření prosby a poděkování 
- tolerantní chování ve společnosti 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
- sestavení životopisu, vyprávění o sobě 

Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
- jednání s lidmi a nacházení kompromisního řešení problémů 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace 
- správná organizace všedního dne, domácí příprava, volný čas 
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německý jazyk 3. ročník / septima  

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
- rozhovory, jednání s lidmi, vytváření anket, dotazníků, inzerátů a pozvánek 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
- práce ve skupině, jazykové hry 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
- seznámení se školským systémem v německy mluvících zemích 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
- práce s mapou, filmy o německy mluvících zemích 
 

německý jazyk 4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

vyjadřuje představu o své 
budoucnosti i o budoucnosti světa, 

budoucí čas (futurum I) 
souvětí se spojkou obwohl a 
trotzdem 
vazby sloves, podstatných a 
přídavných jmen 

 diskutuje o obavách mladých lidí z 
budoucnosti a o jejich nadějích,  

Fonetika – slovní a větný přízvuk, 
plynulost, intonace, melodie vět, 
rytmus 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

napíše jednoduchý formální dopis s 
lineárním sledem myšlenek 

Pravopis – interpunkce, velká 
písmena, pravidla u běžných slov 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

nepřímá otázka 

srozumitelně reprodukuje přečtený 
nebo vyslechnutý, méně náročný 
autentický text se slovní zásobou 
na běžná témata 

souvětí se spojkou obwohl a 
trotzdem 
přídavné jméno v přívlastku 
(dokončení) 
vazby sloves, podstatných a 
přídavných jmen 
zájmenná příslovce 
trpný rod a užití man 
konjunktiv I 
Oblast vzdělávací – škola, studium 
po maturitě 

užívá různé techniky čtení dle typu 
textu a účelu čtení 

čte inzeráty v novinách a diskutuje o 
nich, 

tázací zájmena was für ein a 
welcher 
Pokyny a instrukce, dialogy, 
technika čtení, otázky a odpovědi, 
sdělení, řízené dialogy našich i 
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německý jazyk 4. ročník / oktáva  

rodilých mluvčích, souhlas, 
nesouhlas, svolení, prosba, 
odmítnutí, zákaz, nutnost, potřeba, 
zájem, nezájem, radost, zklamání, 
údiv, obava, vděčnost, sympatie, 
formální dopis, čtený či slyšený 
text ( vedení telefonického 
rozhovoru, delší písemný projev, 
rozhovor, anketa, popis, písemná 
podoba různých forem sdělení 
(pozdrav, dotazník, blahopřání, 
inzerát, vzkaz, pozvánka, popis 
osoby, předmětu, místa, činnosti), 
práce s autentickými materiály ze 
zemí studovaného jazyka 
Oblast osobnostní – domov, volný 
čas, emoce člověka, životní styl 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

vypráví o svých zájmech a zájmech 
druhých lidí, 

Lexikologie – ustálená slovní 
spojení, přirovnání, složené 
předložky 
přídavné jméno v přívlastku 
(dokončení) 

shrne a ústně i písemně sdělí 
běžné, obsahově jednoduché 
informace 

sestaví anketu konjunktiv II 
rozvitý přívlastek 
Oblast osobní – já a moje rodina, 
plány 
Oblast vzdělávací – škola, studium 
po maturitě 

užívá různé techniky čtení dle typu 
textu a účelu čtení 

aktivně užívá podmiňovací způsob 
přítomný, 

konjunktiv II 

užívá různé techniky čtení dle typu 
textu a účelu čtení 

ovládá rekci nejfrekventovanějších 
sloves a vytvoří zájmenné příslovce, 

zájmenná příslovce 
vazba um … zu 

sestaví ústně i písemně souvislý 
text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

používá trpný rod i všeobecný 
podmět man. 

trpný rod a užití man 
Oblast osobnostní – domov, volný 
čas, emoce člověka, životní styl 
Oblast veřejná – cestování do 
německy mluvících zemí i po naší 
vlasti, turistika, poznávání měst a 
památek, příroda, životní prostředí, 
lidé a společnost 

 posoudí úroveň svých dovedností ve 
čtyřech základních oblastech 
(poslech s porozuměním, čtení, 
psaní, mluvení),  

Oblast pracovní – zaměstnání, 
volba povolání 

 s pomocí učitele opraví své chyby. Fonetika – slovní a větný přízvuk, 
plynulost, intonace, melodie vět, 
rytmus 
Pokyny a instrukce, dialogy, 
technika čtení, otázky a odpovědi, 
sdělení, řízené dialogy našich i 
rodilých mluvčích, souhlas, 
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německý jazyk 4. ročník / oktáva  

nesouhlas, svolení, prosba, 
odmítnutí, zákaz, nutnost, potřeba, 
zájem, nezájem, radost, zklamání, 
údiv, obava, vděčnost, sympatie, 
formální dopis, čtený či slyšený 
text ( vedení telefonického 
rozhovoru, delší písemný projev, 
rozhovor, anketa, popis, písemná 
podoba různých forem sdělení 
(pozdrav, dotazník, blahopřání, 
inzerát, vzkaz, pozvánka, popis 
osoby, předmětu, místa, činnosti), 
práce s autentickými materiály ze 
zemí studovaného jazyka 
Oblast veřejná – cestování do 
německy mluvících zemí i po naší 
vlasti, turistika, poznávání měst a 
památek, příroda, životní prostředí, 
lidé a společnost 
Reálie německy mluvících zemí 

zapojí se, případně s menšími 
obtížemi, do rozhovoru s rodilými 
mluvčími na běžné a známé téma v 
předvídatelných každodenních 
situacích 

diskutuje s rodilým mluvčím na 
probraná témata 

Oblast veřejná – cestování do 
německy mluvících zemí i po naší 
vlasti, turistika, poznávání měst a 
památek, příroda, životní prostředí, 
lidé a společnost 
Životní styl německy mluvících 
zemí na základě probíraných 
témat, tradice v porovnání s 
Českou republikou, významná 
města, některé známé osobnosti, 
kultura, umění a sport, významné 
události z historie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

- práce s informacemi o ochraně životního prostředí, ekologickém chování a lidském zdraví 
Multikulturní výchova – Psychosociální aspekty interkulturality 

- mluvení o lidech s odlišnou rasou a etnickou příslušností bez znevažování jejich rovnoprávnosti 
Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

- využívání jazykové a kulturní plurality pro potřebnou diskusi o kulturní rozrůzněnosti 
Multikulturní výchova – Základní problémy sociokulturních rozdílů 

- respektování specifických rysů cizího jazyka, žádný jazyk není nadřazen jiným 
- spolupráce mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
- pozdravy, vyjádření prosby a poděkování 
- tolerantní chování ve společnosti 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
- sestavení životopisu, vyprávění o sobě 

Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
- jednání s lidmi a nacházení kompromisního řešení problémů 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace 
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německý jazyk 4. ročník / oktáva  

- správná organizace všedního dne, domácí příprava, volný čas 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

- rozhovory, jednání s lidmi, vytváření anket, dotazníků, inzerátů a pozvánek 
Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 

- práce ve skupině, jazykové hry 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 

- seznámení se školským systémem v německy mluvících zemích 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

- práce s mapou, filmy o německy mluvících zemích 
    

Konec přílohy 3
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Příloha číslo 4   matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

Kvinta / 1.ročník Sexta / 2. ročník Septima / 3. ročník Oktáva / 4. ročník 
4 4 4 2 14 

Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu matematika 
Oblast Matematika a její aplikace 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti 

Matematika a její aplikace v RVP GV, kde vzdělávací oblast je současně 
vzdělávacím oborem. Do předmětu je integrována část průřezového tématu 
Mediální výchova. Matematika se na gymnáziu vyučuje po celou dobu 
studia.  
Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá 
rozvoji abstraktního a analytického myšlení, logického vyvozování a 
geometrického vnímání světa, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. 
Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. 
Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v 
rovině, tak v prostoru.  
Matematické myšlení a zdůvodňování, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy 
napomáhají rozvíjet schopnost soustředění a hlubšího porozumění 
problému. Vzdělávací cíle odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a 
rozvíjí schopnost pracovat s informacemi, dovednost formulovat a 
argumentovat. Výuka matematiky zohledňuje současný rozvoj výpočetní 
techniky.  
Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, 
v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běžný život, 
v pěstování schopnosti aplikace. Během studia si žáci uvědomují, že 
matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce však 
v informatice, fyzice, technice a ekonomii.  
Do učiva matematiky je integrována finanční gramotnost. Důraz je kladen na 
důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují pojmy, 
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Předmět se 
zaměřuje na rozvoj logického myšlení žáků a schopnost uplatnit znalosti 
v praktickém životě. 
Zařazování slovních úloh podporuje schopnost porozumět textu, pochopit a 
analyzovat problém a nalézt vhodné řešení. V geometrii žáci určují a 
znázorňují geometrické útvary, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, učí se 
vypočítávat základní údaje (úhel, délku, obvod, obsah, povrch, objem), 
zdokonalují svůj grafický projev. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní 
techniky, hlavně kalkulátory a počítače. 
Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou.  

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Časové vymezení předmětu – týdenní časová dotace pro 1. ročník a kvintu 4 
hodiny, pro 2. ročník a sextu 4 hodiny, 3. ročník a septimu 4 hodiny, 4. ročník 
a oktávu 2 hodiny. Předmět Matematický seminář je s touto časovou dotací: 
3. ročník a septima 2 hodiny, 4. ročník a oktáva 4 hodiny. 
Výuka probíhá zpravidla v učebně matematiky, dle aktuální potřeby jsou 
některé hodiny vyučovány v počítačové učebně. V 1. a 2. ročníku (kvintě a 
sextě) jsou třídy dle aktuálních podmínek školy jednu hodinu týdně děleny na 
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Název předmětu matematika 
dvě skupiny. Na povinnou výuku navazuje ve 3. a 4. ročníku (septimě a 
oktávě) volitelný předmět Matematický seminář.  
Maturitní zkoušku lze skládat ve společné části jako její volitelnou složku, a i 
v profilové části.  
Během studia škola žákům nabízí tyto aktivity spojené přímo s výukou 
matematiky: Matematická olympiáda a další soutěže, Matematický klokan, 
korespondenční semináře 

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- pomocí vhodně formulovaných otázek vyžadujeme po žácích analýzu 

problémové situace a nalezení nejvhodnějšího matematického postupu 
- zadáváme příklady, při nichž žáci odhadují a následně vyhodnocují 

správnost výsledku vzhledem k zadaným podmínkám řešených příkladů, 
- zadáváme problémové otázky a úkoly, při nichž žáci nalézají různé 

způsoby řešení téhož příkladu 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního 

postupu a výsledku práce, 
- při prezentaci příkladu vyžadujeme, aby žáci slovně přeformulovali příklad 

do matematického problému, použili vhodnou matematickou symboliku a 
terminologii a dokázali interpretovat výsledek 
- požadujeme logické argumenty při obhajování postupu řešení příkladů 
- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory 
- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 

probíraných tématech (internet, učebnice, návody) 
Kompetence sociální a personální: 
- organizujeme práci žáků ve skupinách, vybízíme žáky k aktivní diskusi, 

obhajobě svého stanoviska a sebekritice, 
- zadáváme skupinové práce, v nichž žáci projevují svoji individualitu, 

vyjádří svůj názor a vyslechnou názor ostatních 
- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině 

při vyhledávání informací i zpracování výstupů řešené problematiky 
Kompetence občanská: 
- zadáváním vhodných příkladů poukazujeme na uplatnění matematiky v 

různých oborech lidské činnosti, 
- zadáváme domácí úkoly a kontrolujeme jejich plnění 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
Kompetence k podnikavosti:  
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- klademe důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vedeme tak 

žáky k propojení mechanicky zvládnutých poznatků a postupů s postupy 
pro objevování nových cest a k odvozování a zdůvodňování nových 
vlastností, 
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Název předmětu matematika 
- vytváříme takové problémové situace, při nichž žáci o problémech 

přemýšlejí a řeší je pomocí vhodného matematického postupu, 
- do výuky zařazujeme různé metody práce – rozhovor, skupinová práce, 

samostatná práce, řízená diskuse tak, aby žáci pod jeho vedením dokázali 
řešení příkladu vysvětlit ostatním žákům, 
- zadáváme motivační úlohy a úlohy z praxe, aby žáci používali matematiku 

jako nástroj pro řešení reálných situací, 
- vyžadujeme, aby žáci řešení příkladů zapisovali pomocí vhodné 

množinové symboliky, 
- zadáváme samostatné práce, v nichž si žáci sami hledají případné chyby a 

navrhují postupy pro jejich odstranění, 
- vyžadujeme, aby geometrické úlohy žáci zakreslovali ve volném 

rovnoběžném promítání a pomocí náčrtů a dokázali je slovně popsat 
- vedeme žáky k odhalování vlastních nedostatků a jejich odstranění 

případnými konzultacemi 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a zamyšlení se nad reálností 

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

systematizaci 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
- soustavně zadáváme domácí práce, abychom vypěstovali návyk k 

pravidelnému učení 
Kompetence pracovní: 
- seznamujeme žáky s efektivním využíváním osobních kalkulátorů 
- vedeme žáky k práci podle návodu, předem stanoveného postupu a 

umožnit jim hledat vlastní postup 
- seznamujeme žáky s efektivním využíváním výpočetní techniky 
- poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vedeme 

žáky k jejich eliminaci 
- klademe důraz na to, aby se žáci orientovali v technické dokumentaci, 

manuálech apod. 
 

matematika 1. ročník / kvinta  
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 provádí správně operace s 

množinami, množiny využívá při 
řešení úloh  

množiny, operace s množinami 
(sjednocení, průnik, rozdíl množin, 
doplněk množiny v množině, 
inkluze, rovnost množin, Vennovy 
diagramy, de Morganova pravidla) 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 

přesně formuluje své myšlenky a 
srozumitelně se vyjadřuje 

výroky a výroková logika, negace, 
kvantifikátory, logické spojky 
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matematika 1. ročník / kvinta  
užívá správně logické spojky a 
kvantifikátory 

(konjunkce, alternativa, implikace, 
ekvivalence), výrokové formule, 
tautologie; obměna a obrácení 
implikace 

vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich 
pravdivost a nepravdivost, vyvrací 
nesprávná tvrzení 
zdůvodňuje svůj postup a ověřuje 
správnost řešení problému 
čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 

rozumí logické stavbě matematické 
věty 

výroky a výroková logika, negace, 
kvantifikátory, logické spojky 
(konjunkce, alternativa, implikace, 
ekvivalence), výrokové formule, 
tautologie; obměna a obrácení 
implikace 

rozliší definici a větu, rozliší 
předpoklad a závěr věty 

definice, věta, důkaz, přímý důkaz, 
nepřímý důkaz, důkaz sporem 

užívá správně logické spojky a 
kvantifikátory 
vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich 
pravdivost a nepravdivost, vyvrací 
nesprávná tvrzení 

 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 

vhodnými metodami provádí důkazy 
jednoduchých matematických vět 

výroky a výroková logika, negace, 
kvantifikátory, logické spojky 
(konjunkce, alternativa, implikace, 
ekvivalence), výrokové formule, 
tautologie; obměna a obrácení 
implikace 

rozliší definici a větu, rozliší 
předpoklad a závěr věty 

definice, věta, důkaz, přímý důkaz, 
nepřímý důkaz, důkaz sporem 

rozliší správný a nesprávný úsudek 
vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich 
pravdivost a nepravdivost, vyvrací 
nesprávná tvrzení 

 

odhaduje výsledky numerických 
výpočtů a efektivně je provádí, 
účelně využívá kalkulátor 

vysvětlí vztahy mezi číselnými obory 
N, Z, Q, Q´R, R 

číslo, proměnná 
číselné obory N, Z, Q, Q´, R, R 
celá čísla 
racionální čísla 
reálná čísla, intervaly 

užívá vlastnosti dělitelnosti 
přirozených čísel 

užívá vlastnosti dělitelnosti 
přirozených čísel 

přirozená čísla, dělitelnost (a dělí b, 
největší společný dělitel, nejmenší 
společný násobek, čísla soudělná a 
nesoudělná, prvočísla a čísla 
složená, základní věta aritmetiky) 

operuje s intervaly, aplikuje 
geometrický význam absolutní 
hodnoty 

operuje s intervaly, aplikuje 
geometrický význam absolutní 
hodnoty 

reálná čísla, intervaly 
absolutní hodnota 

odhaduje výsledky numerických 
výpočtů a efektivně je provádí, 
účelně využívá kalkulátor 

odhaduje výsledky numerických 
výpočtů a efektivně je provádí, 
účelně využívá kalkulátor 

číselné obory N, Z, Q, Q´, R, R 

provádí operace s mocninami a 
odmocninami, upravuje číselné 
výrazy 

provádí operace s mocninami a 
odmocninami, upravuje číselné 
výrazy 

mocniny s přirozeným, celým a 
racionálním exponentem 
druhá a n-tá odmocnina 
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matematika 1. ročník / kvinta  
upravuje efektivně výrazy s 
proměnnými, určuje definiční obor 
výrazu 

efektivně upravuje výrazy s 
proměnnými, určuje definiční obor 
výrazů 

mnohočleny, lomené výrazy, 
výrazy s mocninami a 
odmocninami 

rozkládá mnohočleny na součin 
vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje 
tuto dovednost při řešení rovnic a 
nerovnic 

rozkládá mnohočleny na součin 
vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje 
tuto dovednost při řešení rovnic a 
nerovnic 

mnohočleny, lomené výrazy, 
výrazy s mocninami a 
odmocninami 

analyzuje a řeší problémy, v nichž 
aplikuje řešení lineárních a 
kvadratických rovnic a jejich 
soustav 

řeší lineární a kvadratické rovnice, 
nerovnice a jejich soustavy, v 
jednodušších případech jejich 
soustavy, v jednodušších případech 
diskutuje řešitelnost nebo počet 
řešení 

lineární rovnice a nerovnice 

řeší lineární a kvadratické rovnice a 
nerovnice, řeší soustavy rovnic, v 
jednodušších případech diskutuje 
řešitelnost nebo počet řešení 
analyzuje a řeší problémy, v nichž 
aplikuje řešení lineárních a 
kvadratických rovnic a jejich 
soustav 

rozlišuje ekvivalentní a 
neekvivalentní úpravy, zdůvodní, 
kdy je zkouška nutnou součástí 
řešení 

lineární rovnice a nerovnice 

rozlišuje ekvivalentní a 
neekvivalentní úpravy 

kvadratická rovnice (diskriminant, 
vztahy mezi kořeny a koeficienty, 
rozklad kvadratického trojčlenu, 
doplnění na čtverec), kvadratická 
nerovnice 

geometricky interpretuje číselné, 
algebraické a funkční vztahy, 
graficky znázorňuje řešení rovnic, 
nerovnic a jejich soustav 

geometricky interpretuje číselné, 
algebraické a funkční vztahy, 
graficky znázorňuje řešení rovnic, 
nerovnic a jejich soustav 

lineární rovnice a nerovnice 
soustavy lineárních rovnic a 
nerovnic 

 analyzuje a řeší problémy, v nichž 
aplikuje řešení lineárních a 
kvadratických rovnic a jejich soustav 

lineární rovnice a nerovnice, slovní 
úlohy 
kvadratická rovnice (diskriminant, 
vztahy mezi kořeny a koeficienty, 
rozklad kvadratického trojčlenu, 
doplnění na čtverec), kvadratická 
nerovnice 
rovnice a nerovnice v součinovém 
a podílovém tvaru 
rovnice a nerovnice s absolutní 
hodnotou 
rovnice s neznámou ve jmenovateli 
a pod odmocninou 
lineární a kvadratická rovnice s 
parametrem 
slovní úlohy všech typů 
soustavy lineárních rovnic a 
nerovnic 

používá geometrické pojmy, 
zdůvodňuje a využívá vlastnosti 
geometrických útvarů v rovině a v 
prostoru, na základě vlastností třídí 
útvary 

- správně používá geometrické 
pojmy 
- využívá náčrt při řešení rovinného 

problému 

klasifikace rovinných útvarů (bod, 
přímka, polopřímka, úsečka, 
polorovina; konvexní a nekonvexní 
útvar a úhel; trojúhelník, 
čtyřúhelník, kružnice, kruh) 
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matematika 1. ročník / kvinta  
polohové vlastnosti rovinných 
útvarů (rovnoběžné a různoběžné 
přímky, průsečík, kolmost) 
metrické vlastnosti rovinných 
útvarů (délka úsečky, velikost úhlu; 
vzdálenost bodů, bodu od přímky, 
dvou přímek; odchylka přímek) 
dvojice úhlů (vedlejší, vrcholové, 
souhlasné, střídavé, přilehlé) 
trojúhelníky (vnitřní a vnější úhly; 
rovnostranný, rovnoramenný a 
pravoúhlý trojúhelník; střední 
příčka, těžnice a výška 
trojúhelníku; 
čtyřúhelníky (rovnoběžník, 
kosodélník, kosočtverec; 
pravoúhelník, obdélník, čtverec; 
lichoběžník) 
kružnice, kruh (tečna, sečna a 
tětiva kružnice; oblouk kružnice; 
středový a obvodový úhel; 
Thaletova věta) 
množiny bodů dané vlastnosti; 
Thaletova kružnice, zorný úhel 
úsečky; kružnice opsaná a vepsaná 
trojúhelníku 
konstrukční úlohy řešené pomocí 
množin bodů daných vlastností 

používá geometrické pojmy, 
zdůvodňuje a využívá vlastnosti 
geometrických útvarů v rovině a v 
prostoru, na základě vlastností třídí 
útvary 

zdůvodňuje a využívá vlastnosti 
geometrických útvarů v rovině, na 
základě vlastností třídí útvary 

shodnost a podobnost 
trojúhelníků, 

řeší planimetrické a stereometrické 
problémy motivované praxí 

řeší polohové a nepolohové 
konstrukční úlohy užitím množin 
všech bodů dané vlastnosti, pomocí 
konstrukce délek úseček daných 
výrazem 

Euklidovy věty a Pythagorova věta) 

řeší polohové a nepolohové 
konstrukční úlohy užitím všech 
bodů dané vlastnosti, pomocí 
shodných zobrazení a pomocí 
konstrukce na základě výpočtu 

středový a obvodový úhel; 
Thaletova věta) 

využívá náčrt při řešení rovinného 
nebo prostorového problému 

řeší planimetrické a stereometrické 
problémy motivované praxí 

řeší planimetrické problémy 
motivované praxí 

obvody a obsahy rovinných útvarů 

řeší polohové a nepolohové 
konstrukční úlohy užitím všech 
bodů dané vlastnosti, pomocí 
shodných zobrazení a pomocí 
konstrukce na základě výpočtu 

konstrukční úlohy řešené pomocí 
množin bodů daných vlastností 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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matematika 1. ročník / kvinta  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

pohled na matematiku jako součást kultury a nástroj poznání a osvojení základních logických pojmů při popisu 
a vyjadřování 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
práce s odborným textem a přesné užívání terminologie matematiky 
 

matematika 2. ročník / sexta  
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
používá geometrické pojmy, 
zdůvodňuje a využívá vlastnosti 
geometrických útvarů v rovině a v 
prostoru, na základě vlastností třídí 
útvary 

- řeší polohové a nepolohové 
konstrukční úlohy pomocí shodných 
zobrazení a stejnolehlosti 
- prohlubuje a třídí poznatky o 

geometrických zobrazeních v rovině 

shodná zobrazení: osová a středová 
souměrnost, posunutí, otočení 
podobná zobrazení: stejnolehlost 
konstrukční úlohy řešené pomocí 
shodných a podobných zobrazení 

řeší planimetrické a stereometrické 
problémy motivované praxí 

formuje a zlepšuje geometrickou 
představivost 

shodná zobrazení: osová a 
středová souměrnost, posunutí, 
otočení 

řeší polohové a nepolohové 
konstrukční úlohy užitím všech 
bodů dané vlastnosti, pomocí 
shodných zobrazení a pomocí 
konstrukce na základě výpočtu 

podobná zobrazení: stejnolehlost 
konstrukční úlohy řešené pomocí 
shodných a podobných zobrazení 
trigonometrie pravoúhlého a 
obecného trojúhelníku; 

řeší planimetrické a stereometrické 
problémy motivované praxí 

zkvalitňuje grafický projev shodná zobrazení: osová a 
středová souměrnost, posunutí, 
otočení 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 

rozvíjí množinově-logický jazyk obecné poznatky o funkcích – 
pojem funkce, definiční obor a 
obor hodnot, graf funkce, 
vlastnosti funkcí (parita, 
monotónnost, ohraničenost, 
extrémy, periodičnost) 

aplikuje vztahy mezi hodnotami 
exponenciálních, logaritmických a 
goniometrických funkcí a vztahy 
mezi těmito funkcemi 

- formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí 
- načrtne grafy elementárních funkcí 

(v základním i posunutém tvaru) a 
určí jejich vlastnosti 
- využívá poznatky o funkcích při 

řešení rovnic a nerovnic, při 
určování kvantitativních vztahů 
- aplikuje vztahy mezi hodnotami 

exponenciálních, logaritmických a 

lineární funkce, konstantní funkce 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 

kvadratická funkce 

formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí a posloupností 

funkce absolutní hodnota 

lineární lomená funkce, nepřímá 
úměrnost 
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matematika 2. ročník / sexta  
načrtne grafy požadovaných funkcí 
(zadaných jednoduchým funkčním 
předpisem) a určí jejich vlastnosti 
využívá poznatky o funkcích při 
řešení rovnic a nerovnic, při 
určování kvantitativních vztahů 
aplikuje vztahy mezi hodnotami 
exponenciálních, logaritmických a 
goniometrických funkcí a vztahy 
mezi těmito funkcemi 

goniometrických funkcí a vztahy 
mezi těmito funkcemi 

mocninné funkce (s přirozeným, 
celým a racionálním exponentem); 
inverzní funkce; 
funkce druhá a n-tá odmocnina 
exponenciální a logaritmické 
funkce; logaritmy, vlastnosti 
logaritmů 
exponenciální a logaritmické 
rovnice a nerovnice 
oblouková míra a orientovaný úhel 
goniometrické funkce; 
vztahy mezi gon. funkcemi 
goniometrické rovnice a nerovnice 
trigonometrie pravoúhlého a 
obecného trojúhelníku; 
sinová a kosinová věta 

modeluje závislosti reálných dějů 
pomocí známých funkcí 

modeluje závislosti reálných dějů 
pomocí známých funkcí 

lineární funkce, konstantní funkce 
kvadratická funkce 
mocninné funkce (s přirozeným, 
celým a racionálním exponentem); 
inverzní funkce; 
exponenciální a logaritmické 
rovnice a nerovnice 
trigonometrie pravoúhlého a 
obecného trojúhelníku; 
sinová a kosinová věta 

řeší aplikační úlohy s využitím 
poznatků o funkcích 

řeší aplikační úlohy s využitím 
poznatků o funkcích 

lineární funkce, konstantní funkce 
kvadratická funkce 
funkce absolutní hodnota 
lineární lomená funkce, nepřímá 
úměrnost 
mocninné funkce (s přirozeným, 
celým a racionálním exponentem); 
inverzní funkce; 
exponenciální a logaritmické 
rovnice a nerovnice 
goniometrické rovnice a nerovnice 
trigonometrie pravoúhlého a 
obecného trojúhelníku; 
sinová a kosinová věta 

aplikuje vztahy mezi hodnotami 
exponenciálních, logaritmických a 
goniometrických funkcí a vztahy 
mezi těmito funkcemi 

získá dovednosti používat funkce k 
řešení úloh matematického i 
obecného charakteru 

exponenciální a logaritmické 
rovnice a nerovnice 

řeší aplikační úlohy s využitím 
poznatků o funkcích a 
posloupnostech 

trigonometrie pravoúhlého a 
obecného trojúhelníku; 

řeší lineární a kvadratické rovnice a 
nerovnice, řeší soustavy rovnic, v 

sinová a kosinová věta 
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matematika 2. ročník / sexta  
jednodušších případech diskutuje 
řešitelnost nebo počet řešení 
v úlohách početní geometrie 
aplikuje funkční vztahy, 
trigonometrii a úpravy výrazů, 
pracuje s proměnnými a 
iracionálními čísly 

aplikuje poznatky trigonometrie při 
řešení obecného trojúhelníka v 
přírodních vědách – technice, 
geodetice 

trigonometrie pravoúhlého a 
obecného trojúhelníku; 

využívá poznatky o funkcích při 
řešení rovnic a nerovnic, při 
určování kvantitativních vztahů 

sinová a kosinová věta 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

komunikace s odbornou terminologií 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

pohled na matematiku jako součást kultury a nástroj poznání a osvojení základních logických pojmů při popisu 
a vyjadřování 

Osobnostní a sociální výchova – Komunikace 
práce s odborným textem a přesné užívání terminologie matematiky 
 

matematika 3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
používá geometrické pojmy, 
zdůvodňuje a využívá vlastnosti 
geometrických útvarů v rovině a v 
prostoru, na základě vlastností třídí 
útvary 

řeší stereometrické problémy 
motivované praxí 

polohové a metrické vlastnosti 

řeší planimetrické a stereometrické 
problémy motivované praxí 

základní pojmy – bod, přímka, 
rovina. 

řeší planimetrické a stereometrické 
problémy motivované praxí 

využívá náčrt při řešení 
prostorového problému 

volné rovnoběžné promítání, 

řeší polohové a nepolohové 
konstrukční úlohy užitím všech 
bodů dané vlastnosti, pomocí 
shodných zobrazení a pomocí 
konstrukce na základě výpočtu 

základní tělesa 

určuje vzájemnou polohu 
lineárních útvarů, vzdálenosti a 
odchylky 

rovinné řezy hranolu a jehlanu, 
průnik přímky s tělesem 

zobrazí ve volné rovnoběžné 
projekci hranol a jehlan, sestrojí a 
zobrazí rovinný řez těchto těles 

válec, kužel, komolý kužel, jehlan, 
komolý 
jehlan, koule a její části 

řeší planimetrické a stereometrické 
problémy motivované praxí 

používá geometrické pojmy, 
zdůvodňuje a využívá vlastnosti 

základní pojmy – bod, přímka, 
rovina. 
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matematika 3. ročník / septima  

řeší polohové a nepolohové 
konstrukční úlohy užitím všech 
bodů dané vlastnosti, pomocí 
shodných zobrazení a pomocí 
konstrukce na základě výpočtu 

geometrických útvarů v prostoru, na 
základě vlastností třídí útvary 

základní tělesa 

určuje vzájemnou polohu 
lineárních útvarů, vzdálenosti a 
odchylky 

objemy a povrchy těles – krychle, 
kvádr, hranol, 

využívá náčrt při řešení rovinného 
nebo prostorového problému 
zdůvodňuje svůj postup a ověřuje 
správnost řešení problému 
řeší polohové a nepolohové 
konstrukční úlohy užitím všech 
bodů dané vlastnosti, pomocí 
shodných zobrazení a pomocí 
konstrukce na základě výpočtu 

v úlohách početní geometrie 
aplikuje funkční vztahy 

objemy a povrchy těles – krychle, 
kvádr, hranol, 
výpočet objemu a povrchu těles 
(hranol, jehlan a komolý jehlan, 
kužel a komolý kužel, koule a její 
části) 

 užívá různé způsoby analytického 
vyjádření přímky v rovině (zná 
geometrický význam koeficientů) 

přímka – analytické vyjádření 
přímky v rovině 

řeší analyticky polohové a metrické 
úlohy o lineárních útvarech v 
rovině 

řeší analyticky polohové a metrické 
úlohy o lineárních útvarech v rovině 

soustava souřadnic bodů v rovině a 
prostoru, vzdálenosti bodů, střed 
úsečky, orientovaná úsečka a 
vektor, 
souřadnice vektoru, znázornění 
vektorů,  
velikost vektoru, součet a rozdíl 
vektorů, násobení vektoru reálným 
číslem, lineární kombinace vektorů, 
skalární, vektorový a smíšený 
součin vektorů. Aplikace operací s 
vektory (výpočet obsahu a objemu) 

řeší analyticky polohové a metrické 
úlohy o lineárních útvarech v 
rovině 

srovnává analytický a planimetrický 
způsob řešení úloh 

přímka – analytické vyjádření 
přímky v rovině a prostoru 

užívá různé způsoby analytického 
vyjádření přímky v rovině a 
prostoru (geometrický význam 
koeficientů) 

řeší analyticky polohové a metrické 
úlohy o lineárních útvarech v rovině 
i v prostoru 

polohové a metrické vlastnosti 

chápe rozdíl mezi prostorovým a 
rovinným vyjádřením 

 přímka – analytické vyjádření 
přímky v prostoru. 

  rovina – analytické vyjádření roviny 
v prostoru 

umí z analytického vyjádření útvarů 
usoudit a dopočítat vzájemnou 
polohu, velikost vzdáleností a 
odchylek 

 analytická geometrie v prostoru – 
vzájemná poloha útvarů 

řeší analyticky úlohy na vzájemnou 
polohu přímky a kuželosečky 

využívá charakteristické vlastnosti 
kuželoseček k určení analytického 
vyjádření 

kuželosečky – kružnice, elipsa, 
hyperbola, parabola, tečna 
kuželosečky 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                             Příloha č.4 MAT 

74 
 

matematika 3. ročník / septima  

využívá charakteristické vlastnosti 
kuželoseček k určení analytického 
vyjádření 

z analytického vyjádření určí údaje o 
kuželosečce 

kuželosečky – kružnice, elipsa, 
hyperbola, parabola, tečna 
kuželosečky 

z analytického vyjádření (z osové 
nebo vrcholové rovnice) určí 
základní údaje o kuželosečce 
řeší reálné problémy s 
kombinatorickým podtextem 
(charakterizuje možné případy, 
vytváří model pomocí 
kombinatorických skupin a určuje 
jejich počet) 

řeší reálné problémy s 
kombinatorickým podtextem 

kombinatorika – elementární 
kombinatorické úlohy, variace a 
permutace a kombinace, 

využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti, 
upravuje výrazy s faktoriály a 
kombinačními čísly 

variace, permutace a kombinace 
bez opakování 

využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti, 
upravuje výrazy s faktoriály a 
kombinačními čísly 

upravuje výrazy s faktoriály a 
kombinačními čísly 

faktoriál, kombinační čísla a jejich 
vlastnosti (Pascalův trojúhelník) 
rovnice a nerovnice s 
kombinačními čísly a faktoriály 
binomická věta 

řeší reálné problémy s 
kombinatorickým podtextem 
(charakterizuje možné případy, 
vytváří model pomocí 
kombinatorických skupin a určuje 
jejich počet) 

využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti 

náhodný jev a jeho 
pravděpodobnost, 
pravděpodobnost sjednocení a 
průniku jevů, nezávislost jevů 

využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti, 
upravuje výrazy s faktoriály a 
kombinačními čísly 
řeší reálné problémy s 
kombinatorickým podtextem 
(charakterizuje možné případy, 
vytváří model pomocí 
kombinatorických skupin a určuje 
jejich počet) 

řeší reálné problémy s 
kombinatorickým podtextem 
(charakterizuje možné případy, 
vytváří model pomocí 
kombinatorických skupin a určuje 
jejich počet) 

náhodný jev a jeho 
pravděpodobnost, 
pravděpodobnost sjednocení a 
průniku jevů, nezávislost jevů 

využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti, 
upravuje výrazy s faktoriály a 
kombinačními čísly 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

posilování analytického přístupu k řešení problémů 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

pohled na matematiku jako součást kultury a nástroj poznání a osvojení základních logických pojmů při popisu 
a vyjadřování 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 
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matematika 4. ročník / oktáva  
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí a posloupností 

- formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí a posloupností 
- rozlišuje společné a rozdílné 

vlastnosti funkcí a posloupností 
- načrtne grafy požadovaných funkcí 

(zadaných jednoduchým funkčním 
předpisem) a určí jejich vlastnosti 

posloupnost – určení a vlastnosti 
posloupností (monotónní, 
omezená); vzorec pro n-tý člen, 
rekurentní vztah; graf 

načrtne grafy požadovaných funkcí 
(zadaných jednoduchým funkčním 
předpisem) a určí jejich vlastnosti 

formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí a posloupností 

- na základě znalosti vlastností funkcí 
řeší aplikační úlohy s využitím 
poznatků o posloupnostech 
- modeluje závislosti reálných dějů 

pomocí známých funkcí 
- řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o posloupnostech 

aritmetická posloupnost a její užití, 
součet prvních n členů 
posloupnosti, aplikace 
geometrická posloupnost a její užití 
nekonečná geometrická řada 
využití geometrické posloupnosti a 
řady – jednoduché úlohy 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 

- rozlišuje mezi obecným důkazem a 
ověřením jednotlivého tvrzení 
- vyvrací jednoduchá matematická 

tvrzení, uvádí protipříklady 

matematická indukce 

interpretuje z funkčního hlediska 
složené úrokování, aplikuje 
exponenciální funkci a 
geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 

interpretuje z funkčního hlediska 
složené úrokování 

jednoduché a složené úrokování 

formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí a posloupností 

aplikuje exponenciální funkci a 
geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 

využití geometrické posloupnosti a 
řady – jednoduché úlohy 

interpretuje z funkčního hlediska 
složené úrokování, aplikuje 
exponenciální funkci a 
geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 

- posoudí výhodnost kvóty v daném 
případě 
- spočítá výši daně ze mzdy při rovné 

a progresivní daňové kvótě 
- rozhodne o výhodách a nevýhodách 

jednotlivých druhů spoření 

daň z úroku, čistý výnos 
základní úlohy z finanční 
matematiky 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 
rozlišuje mezi obecným důkazem a 
ověřením jednotlivého tvrzení 

- rozlišuje předpoklad, závěr a 
důsledek tvrzení 
- pracuje s obrácenou a obměněnou 

implikací 

logika, práce s výroky, úsudky 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 

pracuje s diagramy množiny 
Vennovy diagramy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

posilování analytického přístupu k řešení problémů 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                             Příloha č.4 MAT 

76 
 

matematika 4. ročník / oktáva  
pohled na matematiku jako součást kultury a nástroj poznání a osvojení základních logických pojmů při popisu 
a vyjadřování 
 

Konec přílohy 4 
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Příloha číslo 5 fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta / 1.ročník sexta / 2.ročník septima / 3.ročník oktáva / 4.ročník 
2 3 2 0 7 

Povinný Povinný Povinný   
 
Název předmětu fyzika 
Oblast Člověk a příroda 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP 

GV.  
Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních 
pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání světa, ve kterém 
žijeme, pochopení nejobecnějších zákonů přírodovědy, které jsou základem 
přírodních, technických a lékařských věd. Realizují se tematické okruhy 
průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP GV, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova RVP GV.  
Fyzika má mezi ostatními přírodními vědami klíčové postavení, protože 
zkoumá základní, nejobecnější zákonitosti přírody týkající se vlastností 
hmoty, prostoru, času, sil a polí. To znamená, že fyzikální zákonitosti se 
uplatňují i v dalších přírodních vědách – chemii, biologii, medicíně, 
informačních technologiích, zeměpisu apod. Její přesah nacházíme i 
v humanitních oborech, například v historii, filozofii. Úkolem fyziky není jen 
poznávat přírodu, ale též využívat svých objevů ve prospěch lidí.  
Fyzika jako vyučovací předmět vzdělávací oblasti Člověk a příroda zahrnuje 
okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Nabízí žákům pomůcky a 
metody pro porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim 
tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií 
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. V této vzdělávací oblasti 
dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou 
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je 
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci 
rostlinstva a živočichů i člověka samotného. 
Fyzika významně podporuje vytváření otevřeného, kritického myšlení a 
logického uvažování. Svým badatelským charakterem výuky umožňují žákům 
hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i 
užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. 
Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími 
metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o 
rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, 
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě 
pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a 
vyvozovat z nich závěry. 
Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi 
nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane? Jestliže?) a hledat na ně 
odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo 
praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro 
jejich předvídání či ovlivňování. Žáci postupně poznávají složitost a 
mnohotvárnost skutečnosti, souvislosti mezi stavem přírody a lidskou 
činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské 
činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny 
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování ekosystémů a 
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Název předmětu fyzika 
uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany 
životního prostředí a principů rozvoje lidské společnosti. 
Fyzika jako učební předmět vytváří nástroje, jak vybavit současnou i budoucí 
generaci potřebnými poznatky fyzikální vědy. Obsah fyzikálního vzdělávání, 
tj. jednotlivá fakta, pojmy, zákony, principy, metody, teoretické i 
experimentální aktivity ve škole, se prostřednictvím vyučovacího procesu 
transformuje ve fyzikální vědomosti žáka, jeho dovednosti, poznávací 
schopnosti, v přesvědčení a postoje.  
Celkové pojetí výuky jeví výrazné tendence odklonu od informativních 
k formativní stránce výuky, od přemíry faktů k metodám poznávání, 
k vytváření dovedností řešit fyzikální problémy, k aktivnímu využívání 
poznatků ve výuce, a hlavně i v praxi. Z průřezových témat je zařazena 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás 
zajímá – sekunda, kvarta), Environmentální výchova (Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí – tercie, kvarta).      
Ve výuce fyziky budeme uplatňovat etickou výchovu především v oblasti 
komunikační, řešení problémů a úkolů a v oblasti ochrany přírody a životního 
prostředí. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Časové vymezení předmětu – týdenní časová dotace pro 1. ročník a kvintu 2 
hodiny, pro 2. ročník a sextu 3 hodiny, 3. ročník a septimu 2 hodiny. Předmět 
Fyzikální seminář je s touto časovou dotací: 3. ročník a septima 2 hodiny, 
4. ročník a oktáva 4 hodiny. 
Výuka probíhá zpravidla v učebně fyziky, dle aktuální potřeby jsou některé 
hodiny vyučovány v počítačové učebně.  
Pro výuku některých témat – jaderná, kvantová fyzika, výroba el. energie – 
budeme využívat exkurzí a spolupráci s vysokými školami. (např. Den 
na Jaderce) 
Během studia škola žákům nabízí tyto aktivity spojené přímo s výukou 
matematiky: Fyzikální olympiáda a další soutěže, Přírodovědný klokan, Náboj 
a korespondenční semináře 

Integrace předmětů • Fyzika 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozujeme různě náročné problémové situace, ve kterých žáci formulují 

hypotézy řešení, plánují jejich ověření a hledají správná řešení, 
- zařazujeme úlohy, při kterých žáci na základě svých vlastních zkušeností a 

pomocí logického myšlení docházejí k fyzikální podstatě probíraných jevů, 
- umožňujeme žákovi uplatňovat dovednosti a schopnosti z ostatních 

oblastí poznávání, 
- příznivě hodnotíme zejména vlastní a neotřelé postupy řešení úloh, 

pokud vedou k cíli, nevyžadujeme jen standardní a většinový postup 
příkladu 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků a jejich spolupráci 

při řešení úloh, pro obhajobu názorů a vhodnou komunikaci, 
- vedeme žáky při vzájemné komunikaci k obhajobě či vyvracení myšlenek, 

názorů ostatních, 
- vedeme žáky k tomu, aby při obhajobě svých myšlenek neměli obavy z 

toho, že postupují jinak než většina ostatních, 
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Název předmětu fyzika 
- vedeme žáky k tomu, že k vyřešení úkolu patří i přesvědčivé a 

srozumitelné sdělení výsledku ostatním, 
- umožňujeme žákům využívat moderní komunikační a informační 

prostředky a technologie při zpracovávání výsledků fyzikálního 
pozorování a myšlení 
- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory 
- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 

probíraných tématech (internet, učebnice, návody) 
- vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních 

prostředků  
Kompetence sociální a personální: 
- organizujeme práci žáků v menších i větších skupinách a tím je učíme 

spolupracovat, 
- navozujeme podmínky pro diskuzi a kritický přístup žáků k závěrům svým i 

k závěrům spolužáků, tím je učíme používat věcné argumenty pro 
obhajobu názoru svého, ale i pro přijetí názoru podloženého 
přesvědčivými důkazy, 
- rozvíjíme sebedůvěru žáka a vytváříme příležitosti pro uvědomování si 

sociálních rolí a vztahů, pomocí například skupinové práce, 
- vycházíme z pozorování žáků, jejich zvláštností a odlišností při výuce 

fyziky, ale i mimo ni 
- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině 

při vyhledávání informací i zpracování výstupů řešené problematiky  
Kompetence občanská: 
- diskutujeme se žáky při výuce, ale i mimo ni, o užitečnosti technických 

vynálezů a prací pro člověka, 
- diskutujeme se žáky otázky ochrany životního prostředí, 
- vedeme žáky k zaujímání postojů k současnému dění, 
- umožňujeme žákům poznat historii fyzikálních objevů, seznamujeme je se 

jmény a stručnými životopisy osobností minulosti i současnosti 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
-  motivujeme žáky, dáváme učivo do souvislosti s každodenní zkušeností a 

tím je vedeme k poznání, že poznatky z fyziky jsou užitečné a praktické 
pro život, 
- provádíme co nejčastěji demonstrační pokusy a organizujeme žákovské 

pokusy, 
- předkládáme přiměřeně náročné úlohy, tím prohlubujeme vlastní 

zkušenosti žáka a umožňujeme poznávat podstatu přírodních zákonitostí, 
- využíváme chyb při řešení fyzikálních úloh jako prostředků k prohloubení 

poznatků a dovedností, 
- vedeme k poznání, že pochopení a popis přírodních zákonitostí je 

dlouhodobý proces vyžadující další vzdělávání a je nezbytný pro život 
člověka v moderní společnosti 
- vedeme žáky k odhalování vlastních nedostatků a jejich odstranění 

případnými konzultacemi 
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Název předmětu fyzika 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a zamyšlení se nad reálností 

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

systematizaci 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
- soustavně zadáváme domácí práce, abychom vypěstovali návyk k 

pravidelnému učení 
Kompetence pracovní: 
-  poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky 

k jejich eliminaci 
- klademe důraz na to, aby se žáci orientovali i v technické dokumentaci, 

manuálech apod. 
- vedeme žáky k práci podle návodu, předem stanoveného postupu a 

umožňujeme jim hledat vlastní postup 
 

fyzika 1. ročník / kvinta  
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
měří vybrané fyzikální veličiny 
vhodnými metodami, zpracuje a 
vyhodnotí výsledky měření 

používá s porozuměním fyzikální 
veličiny zavedené učivem 
užívá s porozuměním zákonné 
měřící jednotky pro vyjadřování 
hodnot veličin a při řešení úloh 
změří vhodnou přímou nebo 
nepřímou metodou a s přiměřenou 
přesností délku, hmotnost a hustotu 
látky 

soustava základních a odvozených 
veličin 
Mezinárodní soustava jednotek SI a 
jednotky užívané spolu s 
jednotkami SI 
převody jednotek 

rozliší skalární veličiny od 
vektorových a využívá je při řešení 
fyzikálních problémů a úloh 

rozlišuje skalární veličiny od 
vektorových veličin a s 
porozuměním operuje s oběma 
těmito duhy veličin při řešení úloh 

skalární a vektorové veličiny, 
operace s vektory 

užívá základní kinematické vztahy 
při řešení problémů a úloh o 
pohybech rovnoměrných a 
rovnoměrně 
zrychlených/zpomalených 

využívá představy hmotného bodu 
při řešení úloh 
rozhodne, o jaký druh pohybu se 
jedná 

poloha a změna polohy hmotného 
bodu (tělesa); vztažná soustava 
trajektorie, dráha, pohyby 
přímočaré a křivočaré 

užívá základní kinematické vztahy 
při řešení problémů a úloh o 
pohybech rovnoměrných a 
rovnoměrně 
zrychlených/zpomalených 

 používá základní kinematické 
vztahy pro jednotlivé druhy pohybů 
při řešení úloh včetně 
problémových 

poloha a změna polohy hmotného 
bodu (tělesa); vztažná soustava 
trajektorie, dráha, pohyby 
přímočaré a křivočaré 
průměrná a okamžitá rychlost, 
zrychlení 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                             Příloha č.5 FYZ 

81 
 

fyzika 1. ročník / kvinta  
rovnoměrný přímočarý pohyb, 
rovnoměrně zrychlený a 
rovnoměrně zpomalený pohyb 
volný pád, tíhové zrychlení 
skládání rychlostí 
rovnoměrný pohyb hmotného 
bodu po kružnici 

užívá základní kinematické vztahy 
při řešení problémů a úloh o 
pohybech rovnoměrných a 
rovnoměrně 
zrychlených/zpomalených 

sestrojí grafy závislosti dráhy a 
rychlosti na čase a využívá tyto grafy 
k řešení úloh na rovnoměrné a 
nerovnoměrné pohyby 

skalární a vektorové veličiny, 
operace s vektory 
poloha a změna polohy hmotného 
bodu (tělesa); vztažná soustava 
trajektorie, dráha, pohyby 
přímočaré a křivočaré 
průměrná a okamžitá rychlost, 
zrychlení 
rovnoměrný přímočarý pohyb, 
rovnoměrně zrychlený a 
rovnoměrně zpomalený pohyb 
volný pád, tíhové zrychlení 
skládání rychlostí 

užívá základní kinematické vztahy 
při řešení problémů a úloh o 
pohybech rovnoměrných a 
rovnoměrně 
zrychlených/zpomalených 

uvede příklady pohybových a 
deformačních účinků síly na těleso 

rovnoměrný přímočarý pohyb, 
rovnoměrně zrychlený a 
rovnoměrně zpomalený pohyb 
třecí síla 
dostředivá síla 
smykové tření 

užívá základní kinematické vztahy 
při řešení problémů a úloh o 
pohybech rovnoměrných a 
rovnoměrně 
zrychlených/zpomalených 

určí graficky a v jednoduchých 
případech i početně výslednici dvou 
sil působících v jednom bodě 

skalární a vektorové veličiny, 
operace s vektory 
tíhová síla, tíha tělesa 
třecí síla 
dostředivá síla 
inerciální a neinerciální vztažná 
soustava, setrvačné síly 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

používá Newtonovy pohybové 
zákony pro předvídání nebo 
vysvětlení pohybu tělesa při 
působení sil (tíhové, tlakové, 
tahové, třecí) a při řešení úloh 

hmotnost a síla jako fyzikální 
veličina, skládání a rozklad sil 
první Newtonův pohybový zákon 
inerciální vztažná soustava, 
Galileiho princip 
druhý Newtonův pohybový zákon 
hybnost a její změna, impuls síly 
zákon zachování hybnosti 
třetí Newtonův pohybový zákon 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

využívá zákon zachování hybnosti 
při řešení úloh a problémů včetně 
úloh z praxe 

hybnost a její změna, impuls síly 
zákon zachování hybnosti 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

účelně rozloží graficky sílu na dvě 
složky 

skalární a vektorové veličiny, 
operace s vektory 
tíhová síla, tíha tělesa 
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třecí síla 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

využívá rozkladu sil k řešení úloh a 
problémů 

tíhová síla, tíha tělesa 
dostředivá síla 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

vysvětlí jednoduché případy 
působení setrvačných sil (určí směr 
a velikost ) 

inerciální vztažná soustava, 
Galileiho princip 
inerciální a neinerciální vztažná 
soustava, setrvačné síly 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

vypočítá zrychlení tělesa na 
nakloněné rovině 

skalární a vektorové veličiny, 
operace s vektory 
druhý Newtonův pohybový zákon 
tíhová síla, tíha tělesa 
třecí síla 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

uvede příklady užitečného a 
škodlivého tření v praxi 

třecí síla 
smykové tření  

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

uvede příklady, kdy těleso koná, a 
kdy nekoná práci 
 určí práci stálé síly výpočtem 

mechanická práce stálé síly 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

zná souvislosti změny kinetické 
energie s mechanickou prací 

kinetická energie a její změna 
potenciální energie (tíhová, 
pružnosti) a její změna 
zákon zachování mechanické 
energie, souvislost změny 
mechanické energie s prací 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

zná souvislosti změny potenciální 
tíhové energie s mechanickou prací 
v tíhovém poli Země 
využívá zákona zachování 
mechanické energie při řešení úloh 
a problémů včetně úloh z praxe 

kinetická energie a její změna 
potenciální energie (tíhová, 
pružnosti) a její změna 
zákon zachování mechanické 
energie, souvislost změny 
mechanické energie s prací 
zákony zachování: hmotnosti, 
hybnosti a energie 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

řeší úlohy z praxe s použitím vztahů 
pro výkon a účinnost 

výkon, příkon, účinnost 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

řeší konkrétní úlohy na výpočet 
gravitační síly 

gravitační síla, Newtonův 
gravitační zákon 
gravitační pole, gravitační zrychlení 
tíhové zrychlení, tíhová síla, tíha 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

zakreslí síly vzájemného 
gravitačního působení 
vysvětlí fyzikální význam gravitační 
konstanty 
rozlišuje gravitační zrychlení od 
tíhového zrychlení 
rozlišuje pojmy gravitační a tíhová 
síla, tíha 
vysvětlí závislost tíhové síly na 
zeměpisné šířce 

gravitační síla, Newtonův 
gravitační zákon 
gravitační pole, gravitační zrychlení 
tíhové zrychlení, tíhová síla, tíha 
pohyb těles v homogenním 
tíhovém poli Země 
pohyb těles v centrálním 
gravitačním poli Země 
pohyb těles v gravitačním poli 
Slunce 
Keplerovy zákony 
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využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

řeší úlohy na vrhy těles pohyb těles v homogenním 
tíhovém poli Země 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

diskutuje možné tvary trajektorie 
tělesa při pohybu v centrálním poli 
Země 

pohyb těles v homogenním 
tíhovém poli Země 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

řeší úlohy s použitím druhého a 
třetího Keplerova zákona 

Keplerovy zákony 

využívá (Newtonovy) pohybové 
zákony k předvídání pohybu těles 

popíše posuvný a otáčivý pohyb 
tuhého tělesa 

tuhé těleso, jeho posuvný a otáčivý 
pohyb kolem pevné osy 

určí v konkrétních situacích síly a 
jejich momenty působící na těleso 
a určí výslednici sil 

řeší praktické úlohy na moment síly 
a momentovou větu  

moment síly vzhledem k ose 
otáčení, výslednice momentů sil, 
momentová věta 
těžiště tělesa, rovnovážná poloha 
tělesa 

určí v konkrétních situacích síly a 
jejich momenty působící na těleso 
a určí výslednici sil 

zkonstruuje výslednici dvou 
různoběžných sil působících v 
různých bodech tuhého tělesa 
řeší úlohy na dvojici sil a dvou 
nesouhlasně rovnoběžných sil 
působících v různých bodech tuhého 
tělesa 
řeší úlohy na dvojici sil, rozklad sil a 
stabilitu tělesa 

skládání sil působících v různých 
bodech tuhého tělesa, dvojice sil, 
rozklad síly na dvě složky 

určí v konkrétních situacích síly a 
jejich momenty působící na těleso 
a určí výslednici sil 

vypočítá kinetickou energii valícího 
se válce 

kinetická energie tuhého tělesa, 
moment setrvačnosti vzhledem k 
ose otáčení 

porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

uvede a vysvětlí základní rozdíly 
mezi ideální a reálnou kapalinou 

shodné a rozdílné vlastnosti 
kapalin a plynů 

porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

používá vztahy pro výpočet tlaku a 
tlakové síly 

tlaková síla, tlak 

porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

řeší úlohy s užitím Pascalova a 
Archimédova zákona 

tlak v kapalinách a plynech 
tlak v kapalinách vyvolaný vnější 
silou, Pascalův zákon 
vztlaková síla, Archimédův zákon 

porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

vysvětlí funkci hydraulického lisu a 
brzd 

tlak v kapalinách vyvolaný vnější 
silou, Pascalův zákon 

porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

vysvětlí funkci barometru tlak vzduch vyvolaný tíhovou silou 

porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

vysvětlí, proč atmosférický tlak klesá 
s rostoucí vzdáleností od povrchu 
Země 

tlak vzduch vyvolaný tíhovou silou 
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porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

stanoví chování tělesa v tekutině 
porovnáním hustot 
uvede princip experimentálního 
určení hustoty pevné látky s 
použitím Archimédova zákona 

vztlaková síla, Archimédův zákon 

porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

řeší úlohy z praxe s použitím rovnice 
kontinuity a Bernoulliho rovnice 

proudění kapalin a plynů, 
proudnice 
objemový průtok, rovnice 
kontinuity 
Bernoulliho rovnice 

porovná zákonitosti teplotní 
roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických 
problémů 

popíše obtékání těles ideální a 
reálnou kapalinou 

proudění reálné kapaliny, obtékání 
těles 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 

význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 
Osobnostní a sociální výchova – Komunikace 

práce s odborným textem a přesné užívání terminologie 
 

fyzika 2. ročník / sexta  
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
analyzuje vznik a průběh procesu 
pružné deformace pevných těles 

uvede příklady potvrzující kinetickou 
teorii látek 

kinetická teorie látek a její 
experimentální ověření 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 
aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

nakreslí graf závislosti výsledné síly 
mezi dvěma částicemi na 
vzdálenosti těchto částic 

charakter pohybu a vzájemných 
interakcí částic v látkách různých 
skupenství 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

vysvětlí rozdíly mezi skupenstvími z 
hlediska vzájemného vztahu vnitřní 
kinetické a vnitřní potenciální 
energie částic 

potenciální energie částic, modely 
struktury látek 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

uvede příklady stavových změn a 
rovnovážných stavů 

stavové veličiny, rovnovážný stav, 
rovnovážný děj 

měří vybrané fyzikální veličiny 
vhodnými metodami, zpracuje a 
vyhodnotí výsledky měření 

převádí teplotu z Celsiovy stupnice 
do Kelvinovy stupnice a naopak 

teplota a její měření 
termodynamická teplota 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

řeší úlohy na výpočet látkového 
množství, počtu částic v 

veličiny popisující soustavu částic z 
hlediska molekulové fyziky 
(relativní atomová a molekulová 
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homogenním tělese, molární 
hmotnosti a molárního objemu 
 interpretuje fyzikální význam 
Avogadrovy konstanty 

hmotnost, hmotnostní konstanta, 
látkové množství, Avogadrova 
konstanta, molární hmotnost, 
molární objem) 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

zná složky vnitřní energie a uvede 
příklady její změny 
řeší úlohy na změnu vnitřní energie 
konáním práce a tepelnou výměnou 
interpretuje fyzikální význam měrné 
tepelné kapacity 

teplo, tepelná kapacita, měrná 
tepelná kapacita 
kalorimetrická rovnice bez změny 
skupenství 
první a druhý termodynamický 
zákon 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

sestaví kalorimetrickou rovnici a řeší 
úlohy na její použití 

kalorimetrická rovnice bez změny 
skupenství 

využívá zákony zachování 
některých důležitých fyzikálních 
veličin při řešení problémů a úloh 
aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

řeší úlohy z praxe na použití 1. 
termodynamického zákona 

první a druhý termodynamický 
zákon 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

uvede příklady vedení tepla, 
proudění tepla a na tepelné záření 

přenos vnitřní energie vedením, 
prouděním a tepelným zářením 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

popíše postup, kterým se zjistí, zda 
plyn je nebo není ideální 

ideální plyn, rozdělení molekul 
plynu rychlostí, střední kvadratická 
rychlost 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

řeší úlohy na střední kvadratickou 
rychlost 

ideální plyn, rozdělení molekul 
plynu rychlostí, střední kvadratická 
rychlost 
teplota a tlak plynu z hlediska 
molekulové fyziky 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

využívá stavovou rovnici ideálního 
plynu o stálé hmotnosti při řešení 
problémů spojených s jeho 
stavovými změnami 
vyjádří graficky vzájemnou závislost 
stavových veličin u jednotlivých 
tepelných dějů 

stavová rovnice ideálního plynu 
pro konstantní hmotnost plnu, 
speciální případy této rovnice 

využívá stavovou rovnici ideálního 
plynu stálé hmotnosti při 
předvídání stavových změn plynu 

jednoduché děje s ideálním plynem 

využívá zákony zachování 
některých důležitých fyzikálních 
veličin při řešení problémů a úloh 

stavové změny ideálního plynu z 
energetického hlediska, 
adiabatický děj 

práce plynu při stálém a 
proměnném tlaku 
kruhový děj 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

řeší úlohy na výpočet práce plynu 
při stálém tlaku 
graficky určí práci plynu pro 
jednoduché tepelné děje 

práce plynu při stálém a 
proměnném tlaku 
druhý termodynamický zákon 

aplikuje s porozuměním 
termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

graficky znázorní kruhový děj 
složený z jednoduchých tepelných 
dějů 

kruhový děj 
druhý termodynamický zákon 
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aplikuje poznatky o kruhovém ději k 
objasnění funkce tepelných motorů 
 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

rozlišuje krystalické a amorfní látky 
na základě znalostí jejich struktury 

krystalické a amorfní látky, ideální 
krystalová mřížka, typy základních 
kubických buněk 

analyzuje vznik a průběh procesu 
pružné deformace pevných těles 

uvede příklady jednoduchých typů 
deformací 

bodové poruchy krystalové mřížky 
deformace pevného tělesa, síla 
pružnosti, normálové napětí, 
relativní prodloužení, jednoduché 
deformace 

analyzuje vznik a průběh procesu 
pružné deformace pevných těles 

řeší úlohy s použitím Hookova 
zákona 

Hookův zákon pro pružnou 
deformaci tahem, mez pružnosti a 
mez pevnosti, síla pružnosti 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

řeší úlohy na teplotní délkovou a 
objemovou roztažnost pevných 
těles 
uvede příklady praktické aplikace 
teplotní roztažnosti 

teplotní roztažnost pevných těles, 
součinitel teplotní roztažnosti 
pevných látek 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

vysvětlí vlastnosti molekul 
povrchové vrstvy 

povrchová vrstva kapaliny 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

objasní fyzikální význam 
povrchového napětí 

povrchová síla, povrchové napětí 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

vysvětlí vznik kapilární elevace a 
deprese, uvede příklady z praxe 

jevy na rozhraní pevného tělesa a 
kapaliny, kapilární jevy a tlak, 
kapilarita 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

řeší úlohy na teplotní délkovou a 
objemovou roztažnost kapalin a 
změnu hustoty kapaliny s teplotou 
uvede příklady z praxe, kdy je třeba 
počítat s teplotní roztažností kapalin 
a kdy se tohoto jevu využívá 

teplotní objemová roztažnost 
kapalin, součinitel teplotní 
roztažnosti kapalin 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

vysvětlí jednotlivé změny skupenství 
z hlediska kinetické teorie látek a 
použitím fázového diagramu 
rozliší děje: změna skupenství, 
chemická změna a rozpouštění látky 
řeší úlohy s použitím vztahů pro 
skupenské teplo 

tání a tuhnutí 
sublimace a desublimace 
vypařování, var, kapalnění 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

interpretuje fyzikální význam 
měrného skupenského tepla 
sestaví kalorimetrickou rovnici 
zahrnující změnu skupenství 

kalorimetrické rovnice pro změnu 
skupenství, skupenské a měrné 
skupenské teplo látek 

objasní souvislost mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 
vnitřní strukturou 

určuje hodnoty z křivky syté vodní 
páry a umí je interpretovat (včetně 
trojného a kritického bodu) 
vysvětlí princip tlakového hrnce 

sytá a přehřátá pára, kritický stav 
látky 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

uvede příklady kmitavých pohybů z 
praxe 

kmitavý pohyb, harmonické 
kmitání v mechanickém oscilátoru 
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objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

popíše souvislost harmonického 
pohybu s rovnoměrným pohybem 
po kružnici 
řeší úlohy s použitím vztahu pro 
okamžitou výchylku kmitavého 
pohybu bodu (tělesa) 
sestrojí graf závislosti okamžité 
výchylky na čase a dovede v tomto 
grafu číst 

veličiny popisující harmonický 
kmitavý pohyb: perioda, frekvence 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

provede grafické skládání dvou 
složek harmonického kmitání téhož 
směru 

složené kmitání, rázy 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

vysvětlí příčinu harmonického 
pohybu 
aplikuje zákon zachování 
mechanické energie na mechanický 
oscilátor 
řeší úlohy s použitím vztahu pro 
dobu kmitu pružiny a mechanického 
kyvadla 

dynamika kmitavého pohybu, síla 
pružnosti 

využívá zákony zachování 
některých důležitých fyzikálních 
veličin při řešení problémů a úloh 

kyvadlo 
přeměny energie v mechanickém 
oscilátoru, tlumené kmitání 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

experimentálně určí tuhost pružiny 
a tíhového zrychlení 

dynamika kmitavého pohybu, síla 
pružnosti 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

uvede praktické příklady projevu 
rezonance 

přeměny energie v mechanickém 
oscilátoru, tlumené a nucené 
kmitání 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

vysvětlí podmínky, za kterých dojde 
ke kmitům tlumeným, netlumeným 
a nuceným 

kyvadlo 
  

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

popíše vznik vlnění v pružném 
látkovém prostředí 
ilustruje na příkladech druhy vlnění 

vznik a druhy vlnění: postupné, 
stojaté, vlna, vlnová délka, 
frekvence, fázová rychlost 
rovnice postupného vlnění v řadě 
hmotných bodů 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

využívá vztahu mezi , f a rychlosti 
vlnění při řešení konkrétních 
problémů včetně úloh z praxe 
řeší úlohy na použití rovnice 
postupné vlny 

vznik a druhy vlnění: postupné, 
stojaté, vlna, vlnová délka, 
frekvence, fázová rychlost 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

vysvětlí jev interference dvou 
koherentních vlnění 

interference vlnění 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

objasní vznik stojatého vlnění odraz vlnění v řadě bodů, stojaté 
vlnění 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

objasní na příkladu využití 
Huygensova principu 

vlnění v izotropním prostředí, 
Huygensůn princip 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

řeší úlohy na Snellův zákon odraz a lom vlnění, Snellův zákon 
ohyb mechanického vlnění 
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objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

rozliší, kdy jde o zvuk, ultrazvuk, 
infrazvuk; zná přibližně frekvenční 
intervaly 
řeší úlohy, ve kterých se vyskytuje 
veličina rychlost zvuku 

 zdroje, šíření a rychlost zvuku 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

zná základní charakteristiky tónu 
vysvětlí vznik ozvěny 

vlastnosti zvuku (výška, barva, 
hlasitost, akustická intenzita, 
pohlcování zvuku) 

objasní procesy vzniku, šíření, 
odrazu a interference 
mechanického vlnění 

uvede příklady využitím ultrazvuku 
dovede se chránit před nadměrným 
hlukem 

ultrazvuk a infrazvuk 

aplikuje poznatky o mechanismech 
vedení elektrického proudu v 
kovech, polovodičích, kapalinách a 
plynech při analýze chování těles z 
těchto látek v elektrických 
obvodech 

popíše vlastnosti a chování 
elektricky nabitých těles 

elektrický náboj a jeho zachování, 
elektrostatické silové působení 
Coulombův zákon 

aplikuje poznatky o mechanismech 
vedení elektrického proudu v 
kovech, polovodičích, kapalinách a 
plynech při analýze chování těles z 
těchto látek v elektrických 
obvodech 

chápe elektrické pole jako 
zprostředkovatele interakce 
řeší úlohy užitím Coulombova 
zákona 

elektrické pole, intenzita 
elektrického pole 

aplikuje poznatky o mechanismech 
vedení elektrického proudu v 
kovech, polovodičích, kapalinách a 
plynech při analýze chování těles z 
těchto látek v elektrických 
obvodech 

popíše elektrické pole pomocí 
veličin E a U a , znázorní vektorový 
model radiálního a homogenního 
pole 
zelektruje těleso elektrostatickou 
indukcí a vysvětlí princip tohoto jevu 

elektrické pole nabitého tělesa ve 
vakuu, rozložení náboje ve vodiči 
elektrické pole, intenzita 
elektrického pole 

  práce v elektrickém poli, elektrické 
napětí, potenciální energie, 
elektrický potenciál 
elektrické pole nabitého tělesa ve 
vakuu, rozložení náboje ve vodiči 

aplikuje poznatky o mechanismech 
vedení elektrického proudu v 
kovech, polovodičích, kapalinách a 
plynech při analýze chování těles z 
těchto látek v elektrických 
obvodech 
aplikuje poznatky o mechanismech 
vedení elektrického proudu v 
kovech, polovodičích, kapalinách a 
plynech při analýze chování těles z 
těchto látek v elektrických 
obvodech 

předvídá chování vodičů a izolantů v 
elektrickém poli za různých 
podmínek 
řeší úlohy na výpočet kapacity 
deskového kondenzátoru a na 
jednoduchá zapojení 
s kondenzátory 
popíše základní druhy kondenzátorů 

vodič a izolant v elektrickém poli, 
elektrostatická indukce 
kapacita vodiče, kondenzátor, 
spojování kondenzátorů, energie 
kondenzátoru 

aplikuje poznatky o mechanismech 
vedení elektrického proudu v 
kovech, polovodičích, kapalinách a 
plynech při analýze chování těles z 
těchto látek v elektrických 
obvodech 

vysvětlí mechanismus vedení 
elektrického proudu 

elektrický proud jako děj a jako 
veličina 
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porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 
porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 

rozliší elektromotorické napětí ( 
napětí naprázdno ) od svorkového 
napětí 

elektromotorické napětí zdroje 
(napětí naprázdno) 

využívá Ohmův zákon při řešení 
praktických problémů 
využívá Ohmův zákon při řešení 
praktických problémů 

využívá Ohmův zákon pro část 
obvodu i pro uzavřený obvod při 
řešení úloh a praktických problémů 
odpor rezistoru, spotřebiče 

Ohmův zákon pro část obvodu, 
elektrický odpor, rezistivita 
odpor kovu jako funkce teploty, 
supravodivost 

  spojování rezistorů 
využívá Ohmův zákon při řešení 
praktických problémů 

vysvětlí pokles elektromotorického 
napětí při jeho zatížení 
zapojí rezistory sériově a paralelně 

Ohmův zákon pro uzavřený obvod 
regulace proudu a napětí 

porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 

řeší úlohy na vztah pro odpor, práci 
a výkon 
používá reostat a potenciometr k 
regulaci U, I 
vysvětlí zkrat a funkci pojistek 

elektrická práce a elektrický výkon 
v obvodu stejnosměrného proudu 

využívá Ohmův zákon při řešení 
praktických problémů 

  

využívá Ohmův zákon při řešení 
praktických problémů 

vysvětlí, jak se liší elektrické 
vlastnosti kovů, polovodičů a 
izolantů 

pojem polovodiče, termistoru, 
fotorezistoru 

porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 

objasní vznik hradlové vrstvy vlastní a příměsové polovodiče 

  přechod PN, polovodičová dioda, 
diodový jev 

porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 

nakreslí schéma zapojení diody a 
provede zapojení 
změří voltampérovou 
charakteristiku diody 
uvede, jak se v praxi užívají 
termistory, diody,  

přechod PN, polovodičová dioda, 
diodový jev 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 

význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

posoudí vliv činnosti člověka na životní prostředí 
 

fyzika 3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 

 ysvětlí rozdíl mezi vedením proudu 
v kovech a kapalinách 

elektrolyt, elektrolytická disociace, 
elektrolýza 
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porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 

řeší úlohy s použitím Faradayových 
zákonů 
vysvětlí praktické použití elektrolýzy 
i její negativní projevy 

Faradayovy zákony elektrolýzy, 
použití 

porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 

popíše jednotlivé druhy výbojů nesamostatný a samostatný výboj 
v plynu 

porovná účinky elektrického pole 
na vodič a izolant 

uvede příklady praktického použití 
výbojů v plynech 
uvede příklady použití vlastností 
elektronového paprsku v praxi 

samostatný výboj v plynu za 
atmosférického a sníženého tlaku 
katodové záření, emise elektronů 
  

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

chápe magnetické pole jako 
zprostředkovatele interakce 
popíše (nakreslí, předvede) chování 
magnetky v magnetickém poli 
pernamentního magnetu, vodiče s 
proudem a v magnetickém poli 
Země 
znázorní indukčními čarami 
magnetické pole permanentního 
magnetu, přímého vodiče s 
proudem a cívky s proudem 

magnetické pole magnetů a vodičů 
s proudem 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

určí směr a velikost magnetické síly 
působící na vodič s proudem a na 
částici s nábojem 
vypočítá magnetickou indukci v 
okolí přímého vodiče a uvnitř 
dlouhého solenoidu 

magnetické pole magnetů a vodičů 
s proudem 
magnetická síla, magnetická 
indukce 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

vypočítá magnetický indukční tok 
plochou cívky 

magnetické pole cívky 
částice s nábojem v magnetickém 
poli 
magnetické vlastnosti 
látek,magnetické materiály v praxi 
elektromagnetická indukce 
magnetický indukční tok 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

demonstruje vznik indukovaného 
napětí jednoduchými pomůckami 
vysvětlí podstatu jevu 
elektromagnetická indukce 

elektromagnetická indukce 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

vysvětlí směr indukovaného proudu 
užitím Lenzova zákona 

magnetické pole cívky 
elektromagnetická indukce 
vlastní indukce, indukčnost 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

řeší jednoduché úkoly užitím 
Faradayova zákona a vztahu pro 
indukčnost cívky 
uvede příklady užití 
elektromagnetické indukce 

Faradayův zákon 
elektromagnetické indukce, 
indukované napětí 
energie cívky s proudem 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

nakreslí grafy závislosti proudu a 
napětí na čase pro všechny 
jednoduché obvody st. proudu s R, 
L, C 

Faradayův zákon 
elektromagnetické indukce, 
indukované napětí 
indukovaný proud 
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využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

řeší jednoduché úlohy na výpočet 
impedance sériového obvodu R, L, C 
a na určení rezonanční frekvence 

obvod střídavého proudu s 
rezistorem 
výkon střídavého proudu v obvodu 
s rezistorem 
obvod střídavého proudu s cívkou, 
induktance 
obvod střídavého proudu s 
kondenzátorem, kapacitance 
složený obvod střídavého proudu 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

rozlišuje okamžitou, maximální a 
efektivní hodnotu napětí a proudu 

harmonické střídavé napětí a 
proud, jejich frekvence 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

řeší úlohy na výpočet střední 
hodnoty výkonu střídavého proudu 
a na výpočet práce z činného 
výkonu 

výkon střídavého proudu v obvodu 
s impedanci, efektivní hodnoty 
napětí a proudu) 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

popíše a objasní činnost alternátoru, 
trojfázového generátoru, 
elektromotoru, transformátoru a 
jednotlivých typů elektráren 

generátor střídavého napětí 
(alternátor) 
trojfázová soustava střídavého 
napětí 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

rozlišuje fázové a sdružené napětí, 
zná tyto hodnoty u spotřebitelské 
sítě 

trojfázová soustava střídavého 
napětí 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

řeší úlohy na použití rovnice 
transformátoru 
uvede příklady transformace nahoru 
a dolů 

transformátor 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

zdůvodní transformaci nahoru při 
dálkovém přenosu elektrické 
energie 
porovná jednotlivé typy elektráren 
podle účinnosti a vlivu na životní 
prostředí 

transformátor 
přenos elektrické energie, 
elektrárna, spotřebitelská síť 
bezpečnost při práci s elektrickým 
proudem 

využívá zákon elektromagnetické 
indukce k řešení problémů a k 
objasnění funkce elektrických 
zařízení 

popíše jevy v oscilačním obvodu LC 
zakreslí časový průběh kmitů napětí 
a proudu 
vypočítá vlastní frekvenci 

elektromagnetický oscilátor, jeho 
perioda 

porovná šíření různých druhů 
elektromagnetického vlnění v 
rozličných prostředích 

uvede způsob, jak dochází k přenosu 
energie v oscilačním obvodu 
napojeném na zdroj napětí 

vznik elektromagnetického vlnění, 
postupná a stojatá 
elektromagnetická vlna 

porovná šíření různých druhů 
elektromagnetického vlnění v 
rozličných prostředích 

nakreslí zářivý dipól na konci 
dvouvodičového vedení se stojatými 
kmity napětí a proudu na dipólu 

elektromagnetický dipól 

porovná šíření různých druhů 
elektromagnetického vlnění v 
rozličných prostředích 

chápe elektromagnetické pole jako 
zprostředkovatele interakce 
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porovná šíření různých druhů 
elektromagnetického vlnění v 
rozličných prostředích 

uvede příklady praktického využití 
různých druhů elektromagnetického 
záření 

přehled elektromagnetického 
záření, spektra 
  

porovná šíření různých druhů 
elektromagnetického vlnění v 
rozličných prostředích 

zná podstatu spektrální analýzy rentgenové záření a jeho praktické 
využití 

porovná šíření různých druhů 
elektromagnetického vlnění v 
rozličných prostředích 

uvede příklady užití rentgenového 
záření 

rentgenové záření a jeho praktické 
využití 

využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 

vypočítá rychlost světla v optickém 
prostředí 

světlo jako elektromagnetické 
vlnění, frekvence, vlnová délka, 
index lomu 

využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 
využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 
využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 

nakreslí odražený a lomený paprsek 
aplikuje úplný odraz v praxi 
řeší úlohy na odraz a lom světla, 
vypočítá mezní úhel 
index lomu 
stanoví podmínky pro zesílení a pro 
zeslabení světla 
vysvětlí vznik interferenčních maxim 
a minim 
pozná jevy způsobené interferencí 
světla 

odraz a lom světla, úplný odraz, 
mezní úhel 
odraz a lom světla, úplný odraz, 
mezní úhel 
rozklad světla hranolem, disperze 
světla 
interference světla na tenké vrstvě 

využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 
porovná šíření různých druhů 
elektromagnetického vlnění v 
rozličných prostředích 

popíše výsledek ohybu světla na 
hraně a na mřížce v bílém a v 
monofrekvenčním světle 
rozliší spektrum vytvořené 
hranolem a mřížkou 

ohyb světla na optické mřížce 

využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 

sestrojí obraz předmětu pomocí 
rovinného a kulového zrcadla a 
pomocí tenké čočky a uved jeho 
vlastnosti 
řeší úlohy použitím zobrazovací 
rovnice pro kulové zrcadlo a pro 
tenkou čočku 
vypočítá měřítko optického 
zobrazení (příčné zvětšení) 

zobrazování rovinným a kulovým 
zrcadlem, zobrazovací rovnice 
zrcadla 

využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 

využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 

popíše oko jako optickou soustavu 
zná podstatu vad oka a způsoby 
korekce těchto vad 

zobrazování tenkými čočkami, 
zobrazovací rovnice tenké čočky, 
oko, konvenční zraková vzdálenost 

využívá zákony šíření světla v 
prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými 
optickými systémy 

zná podstatu lupy, mikroskopu a 
dalekohledu 

subjektivní optické přístroje 
objektivní optické přístroje 
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fyzika 3. ročník / septima  

posoudí jadernou přeměnu z 
hlediska vstupních a výstupních 
částic i energetické bilance 
využívá zákon radioaktivní 
přeměny k předvídání chování 
radioaktivních látek 

řeší úlohy s využitím zákona 
radioaktivní přeměny 
používá symboliku zápisu jaderných 
reakcí 

zákony radioaktivních přeměn 

využívá zákony zachování 
některých důležitých fyzikálních 
veličin při řešení problémů a úloh 

jaderná syntéza 
jaderné štěpení 

využívá zákon radioaktivní 
přeměny k předvídání chování 
radioaktivních látek 

řeší úlohy s použitím zákonů 
zachování u jaderných reakcí 

zákony radioaktivních přeměn 

využívá zákon radioaktivní 
přeměny k předvídání chování 
radioaktivních látek 

objasní získávání energie štěpením 
těžkých jader 

řetězová reakce 
jaderná energie 
jaderný reaktor 

využívá zákon radioaktivní 
přeměny k předvídání chování 
radioaktivních látek 

popíše princip činnosti jaderných 
reaktorů a elektráren 

jaderný reaktor 
využití radionuklidů a ochrana před 
zářením 

využívá zákon radioaktivní 
přeměny k předvídání chování 
radioaktivních látek 

porovná energie získané spalováním 
uhlí a štěpením uranu 

jaderné štěpení 
využití radionuklidů a ochrana před 
zářením 

 rozhodne, jak se odpovědně chovat 
při konkrétní mimořádné události 
prokáže osvojené praktické znalosti 
a dovednosti související s přípravou 
na mimořádné události a aktivně se 
zapojuje do likvidace následků 
hromadného zasažení obyvatel 

jaderná syntéza 
jaderné štěpení 
řetězová reakce 
jaderná energie 
jaderný reaktor 
využití radionuklidů a ochrana před 
zářením 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 

význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

posoudí vliv činnosti člověka na životní prostředí 
Mediální výchova – Média a mediální produkce 

posoudí vliv médií a mediální produkce na kvalitu života člověka 
 

Konec přílohy 5
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Příloha číslo 6   chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
3 2 2 0 7 

Povinný Povinný Povinný     

 

Název předmětu chemie 
Oblast Člověk a příroda 
Charakteristika předmětu Většina výuky probíhá jako frontální výklad, práce ve skupinách. Kdo má 

zájem, může absolvovat chemickou olympiádu. Třída se v tomto předmětu 
nedělí, pouze pokud se zařadí laboratorní cvičení, pracuje se s polovinou 
třídy. 
Žák je seznámen s chemií jako s přírodní vědou, která zkoumá látky, jež nás 
obklopují, a jejich změny (rozliší chemickou a fyzikální změnu). Žák zná prvky, 
jejich symboly, subatomární složení, zapíše a vyčíslí jednoduché chemické 
rovnice. Chápe význam tohoto zápisu a umí spočítat spotřebu reaktantu 
nebo výtěžek produktu. jmenuje základní anorganické i organické látky, zná 
jejich využití v domácnosti, v průmyslu. Orientuje se na stupnici pH. Diskutuje 
o environmentální problematice (kyselé deště, ropné havárie, odpadové 
hospodářství, pesticidy, léčiva aj.) Rozliší směs a chemicky čistou látku. Zná 
zákl. separační metody. Umí zakreslit aparaturu a provést jednoduchý pokus. 
Dbá bezpečnosti práce – používá ochranné pomůcky. Poskytne pomoc při 
poranění. 
Do předmětu zasahuje průřezové téma environmentální výchova (konkrétně 
lidské aktivity a problémy životního prostředí) a vzdělávací obor Etická 
výchova (životní styl, ochrana přírody a životního prostředí, šetření 
přírodních zdrojů, otevřená komunikace, aktivní naslouchání). 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Předmět chemie má časovou dotaci v kvintě 3 hodiny týdně a v sextě a 
septimě 2 hodiny týdně. V septimě a oktávě je v nabídce volitelný 2hodinový 
seminář. 
 

Integrace předmětů • Chemie 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- učíme je přecházet od smyslového poznání k pojmovému, k chápání 

jednotlivých teorií i vzájemné souvislosti přírodních faktů 
- vedeme k základům logickému vyvozování a předvídání závěrů 
- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat další 

varianty řešení 
- povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich ověřování 

i při následné obhajobě zpracovaných úkolů 
- rozvíjíme učení v souvislostech (vedeme žáky k vytváření uceleného 

obrazu světa) 
- umožňujeme využívání co největšího množství zdrojů informací – 

praktické pokusy, vlastní výzkumy žáků 
Kompetence komunikativní: 
- vedeme k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování 
- učíme žáka stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky 

svých experimentů 
- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků 
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Název předmětu chemie 
- klademe důraz na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i neverbální 

komunikaci žáka s učitelem, spolužáky i veřejností 
- vedeme žáky k prezentaci a obhajobě školních prací, školních i 

mezinárodních projektů 
- trváme na dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 
Kompetence sociální a personální: 
- usilujeme o osvojení kooperace a společného hledání při řešení problému 
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
- organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
- vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
- vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
- vysvětlujeme možnost dalšího rozvoje i zneužití chemie a učíme 

odpovědnosti vůči životní prostředí 
- učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i povinností ve 

škole i mimo školu 
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků 
- podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 

mimo školu  
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- učíme různým metodám poznávání látek, objektů, procesů 
- vedeme žáky k třídění informací dle důležitosti i objektivity tak, aby je 

využili v dalším učení 
- vedeme žáky k samostatnému výběru způsobů, metod a strategií pro 

efektivní učení 
- klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, třídění a 

zpracování informací) 
- podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci vlastních nápadů 
- směřujeme žáky k samostatnému plánování učení  

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáka k plánování práce, optimalizace průběhu, získaná data umět 

zpracovat a vyhodnocovat 
- učíme základ. pravidlům při bezpečnost práce 

 

Chemie 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 seznámí se s cílem a historii chemie, Předmět chemie 

Vývoj a historie chemie 
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Chemie 1. ročník / kvinta  

využívá názvosloví anorganické 
chemie při popisu sloučenin 

aktivně zvládne pojem mol a látkové 
množství, umí tvořit názvy ze vzorce 
a vzorce z názvu většiny 
anorganických sloučenin 

Klasifikace látek 

využívá odbornou terminologii při 
popisu látek a vysvětlování 
chemických dějů 

Látkové množství a hmotnost 

využívá znalosti o částicové 
struktuře látek a chemických 
vazbách k předvídání některých 
fyzikálněchemických vlastností 
látek a jejich chování v chemických 
reakcích 

Názvosloví 

využívá odbornou terminologii při 
popisu látek a vysvětlování 
chemických dějů 

orientuje se v základní stavbě 
atomu, umí zapsat elektronovou 
konfiguraci atomu prvku v 
základním stavu a dává tyto znalosti 
do souvislosti s PSP 

Atom 

využívá znalosti o částicové 
struktuře látek a chemických 
vazbách k předvídání některých 
fyzikálněchemických vlastností 
látek a jejich chování v chemických 
reakcích 

Atomové jádro 
Radioaktivita 
Elektronový obal 
Orbital 
Periodický zákon 

využívá odbornou terminologii při 
popisu látek a vysvětlování 
chemických dějů 

umí rozlišit jednotlivé typy vazeb a 
mezimolekulových sil u jednotlivých 
sloučenin 

Vznik a význam chemické vazby 

využívá znalosti o částicové 
struktuře látek a chemických 
vazbách k předvídání některých 
fyzikálněchemických vlastností 
látek a jejich chování v chemických 
reakcích 

Typy chemických vazeb 
Vaznost 
Elektronegativita 
Mezimolekulové vazby 

předvídá průběh typických reakcí 
anorganických sloučenin 

dosud získané znalosti aplikuje na 
popis průběhu chemické reakce, 
dokáže vyčíslit zadané chemické 
reakce, včetně redoxních. 

Klasifikace reakcí 

předvídá vlastnosti prvků a jejich 
chování v chemických procesech 
na základě poznatků o periodické 
soustavě prvků 

Průběh chemických reakcí 
Chemická rovnice a její vyčíslení 
Výpočty z chemických rovnic 

provádí chemické výpočty a 
uplatňuje je při řešení praktických 
problémů 

použije výpočty z chemických rovnic 
i u praktických úloh. 

Výpočty z chemických rovnic 

provádí chemické výpočty a 
uplatňuje je při řešení praktických 
problémů 

Aktivně ovládá všechny typy 
vyjádření složení roztoku a umí tuto 
vědomost použít i v praxi. 

Výpočty z chemických rovnic 
a. Výpočty složení roztoků 

předvídá vlastnosti prvků a jejich 
chování v chemických procesech 
na základě poznatků o periodické 
soustavě prvků 

Ovládá vlastnosti s-prvků, jejich 
vybraných sloučenin, a u 
ekonomicky významných prvků a 
sloučenin zhodnotí jejich surovinové 
zdroje, využití v praxi a vliv na ŽP. 

b. S-prvky 

využívá znalosti základů kvalitativní 
a kvantitativní analýzy k pochopení 
jejich praktického významu v 
anorganické chemii 

 rozhodne, jak se odpovědně chovat 
při konkrétní mimořádné události  

Předmět chemie 
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Chemie 1. ročník / kvinta  

  prokáže osvojené praktické znalosti 
a dovednosti související s přípravou 
na mimořádné události a aktivně se 
zapojuje do likvidace následků 
hromadného zasažení obyvatel 

Předmět chemie 
Radioaktivita 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

Problematika využití jaderných reakcí. 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

Problematika kyselin, zásad a pH. Výroby sloučenin s-prvků. 
 

chemie sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
charakterizuje významné zástupce 
prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí 
jejich surovinové zdroje, využití v 
praxi a vliv na životní prostředí 

ovládá vlastnosti p-prvků a jejich 
vybraných sloučenin, umí 
klasifikovat p-prvky jak dle skupin, 
tak dle charakteru. Orientuje se v 
základních významných chemických 
reakcích p-prvků. U ekonomicky 
významných prvků zhodnotí jejich 
surovinové zdroje, využití v praxi a 
vliv na životní prostředí. Využívá 
znalosti základů kvalitativní analýzy 
k určení neznámého vzorku. 

Vlastnosti p-prvků 
Nejvýznamnější sloučeniny p-prvků 
Významné chemické reakce p-
prvků 

 Orientuje se v pojmech jako 
standardní redoxní potenciál, 
napětí, elektrolýza, anoda, katoda, 
galvanické články, akumulátor. 
Vysvětlí probíhající redoxní děje v 
galvanickém článku a akumulátoru. 

Redoxní potenciál 
Elektrolýza 
Galvanické články 
Akumulátory 

charakterizuje významné zástupce 
prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí 
jejich surovinové zdroje, využití v 
praxi a vliv na životní prostředí 

Orientuje se v PSP, v pojmu kov, 
kovová vazba a zvládá základní 
pravidla názvosloví koordinačních 
sloučenin. U vybraných kovů zvládá 
základní vlastnosti, některé 
sloučeniny, surovinové zdroje a 
významné použití. 

Obecná charakteristika d- a f-prvků 
Komplexní sloučeniny 
Nejvýznamnější kovy, jejich výskyt 
a zpracování 

aplikuje pravidla systematického 
názvosloví organické chemie při 
popisu sloučenin s možností využití 
triviálních názvů 

Orientuje se v základních pojmech 
souvisejících s chemií sloučenin 
uhlíku a aplikuje pravidla 
systematického názvosloví 
organické chemie při popisu 

Charakteristika sloučenin uhlíku 

využívá znalosti základů kvalitativní 
a kvantitativní analýzy k pochopení 

Vlastnosti, izomerie 
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chemie sexta  

jejich praktického významu v 
organické chemii 

sloučenin s možností využití 
triviálních názvů. 

zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku 
významné pro strukturu 
organických sloučenin 

Typy vzorců 
Klasifikace org. sloučenin 
Reakce org. sloučenin 
Indukční a mezomerní efekt 
Názvosloví uhlovodíků 

aplikuje znalosti o průběhu 
organických reakcí na konkrétních 
příkladech 

Charakterizuje základní skupiny 
organických sloučenin a jejich 
významné zástupce. Aplikuje 
znalosti o průběhu organických 
reakcí na konkrétních příkladech. 

Alkany a cykloalkyny 

charakterizuje základní skupiny 
organických sloučenin a jejich 
významné zástupce, zhodnotí jejich 
surovinové zdroje, využití v praxi a 
vliv na životní prostředí 

Alkeny a alkadieny 
Alkyny 
Aromatické uhlovodíky 

charakterizuje základní skupiny 
organických sloučenin a jejich 
významné zástupce, zhodnotí jejich 
surovinové zdroje, využití v praxi a 
vliv na životní prostředí 

Zhodnotí surovinové zdroje 
uhlovodíků, jejich využití v praxi a 
vliv na životní prostředí. 

ropa 
zemní plyn 
uhlí 
recentní zdroje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

Využívání akumulátorů, problematika fosilních a recentních zdrojů. 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

Problematika fosilních a recentních zdrojů. 
 

chemie septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
aplikuje pravidla systematického 
názvosloví organické chemie při 
popisu sloučenin s možností využití 
triviálních názvů 

Aplikuje pravidla systematického 
názvosloví s možností využití 
triviálních názvů. 

Halogenderiváty 
Kyslíkaté deriváty 
hydroxysloučeniny 
karbonylové sloučeniny 
karboxylové kyseliny 
substituční deriváty kyselin 
funkční deriváty kyselin 
Dusíkaté deriváty 
nitrosloučeniny 
aminy 
Heterocyklické sloučeniny 
alkaloidy 
izoprenoidy 
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chemie septima  

lipidy 
sacharidy 
bílkoviny 
enzymy, vitamíny 
nukleové kyseliny 
syntetické makromolekulární látky 

 Charakterizuje základní skupiny 
derivátů uhlovodíků a jejich 
významné zástupce. 

Halogenderiváty 
Kyslíkaté deriváty 
hydroxysloučeniny 
karbonylové sloučeniny 
karboxylové kyseliny 
substituční deriváty kyselin 
funkční deriváty kyselin 
Dusíkaté deriváty 
nitrosloučeniny 
aminy 
Heterocyklické sloučeniny 

aplikuje znalosti o průběhu 
organických reakcí na konkrétních 
příkladech 

Využívá svých znalostí k zápisu 
základních reakčních mechanismů. 

lipidy 
sacharidy 
bílkoviny 
enzymy, vitamíny 
nukleové kyseliny 

charakterizuje základní 
metabolické procesy a jejich 
význam 

Objasní strukturu a funkci sloučenin 
nezbytných pro důležité chemické 
procesy probíhající v živých 
organismech. 

alkaloidy 

objasní strukturu a funkci 
sloučenin nezbytných pro důležité 
chemické procesy probíhající v 
organismech 

izoprenoidy 
lipidy 
sacharidy 
bílkoviny 
enzymy, vitamíny 
nukleové kyseliny 

 Aplikuje znalosti o průběhu 
organických reakcí na polyreakce.  

syntetické makromolekulární látky 

 Zhodnotí využití 
makromolekulárních látek v praxi a 
jejich vliv na ŽP.  

syntetické makromolekulární látky 

 usiluje o pozitivní změny ve svém 
životě související s vlastním zdravím 
a zdravím druhých 

lipidy 
sacharidy 
bílkoviny 
enzymy, vitamíny 
nukleové kyseliny 
syntetické makromolekulární látky 

 projevuje odolnost vůči výzvám k 
sebepoškozujícímu chování a 
rizikovému životnímu stylu  

alkaloidy 

 uvede důsledky porušování 
paragrafů trestního zákona 

alkaloidy 
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chemie septima  

souvisejících s výrobou a držením 
návykových látek a s činností pod 
jejich vlivem, sexuálně motivovanou 
kriminalitou, skrytými formami 
individuálního násilí a vyvozuje z 
nich osobní odpovědnost  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

Vliv derivátů uhlovodíků na životní prostředí. 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Při případném zařazení laboratorního cvičení se studenti dělí do pracovních skupin, ve kterých řeší zadané 
problémy. 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
Na problematice sacharidů, lipidů, proteinů a nukleových kyselin se studenti seznamují se složením a 
chemickými reakcemi ve svém těle. 
 

Konec přílohy 6
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Příloha číslo 7   přírodopis/biologie  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta / 1.ročník sexta / 2.ročník septima / 3.ročník oktáva / 4.ročník 
2 3 2 0 7 

Povinný Povinný Povinný     

 

Název předmětu přírodopis/biologie 
Oblast Člověk a příroda 
Charakteristika předmětu Výuka probíhá v nedělených třídách, především frontálním výkladem, 

pracuje se s učebnicí, pracovními listy aj. Kdo má zájem, může absolvovat 
biologickou olympiádu. 
Učivo je vybráno tak, aby žáci získali ucelenou představu o vztazích mezi 
organismy navzájem, vztazích mezi organismy a okolím a naučili se správně 
chápat sepětí člověka s přírodou a jejími zákonitostmi. 
Obsah výuky využívá i vědomostí z pozorování reálného světa, ale i informací 
získaných četbou i z jiných sdělovacích prostředků. 
Žáci získají přehled o vzniku Země, vesmíru, o fylogenezi organismů. Seznámí 
se s jejich taxonomií, fyziologií, anatomií, morfologií aj. Rozpoznají i základní 
horniny a minerály. Nedílnou součástí jejich vývoje je i naučit se zacházet 
s lupou, mikroskopem a poznatky z experimentů umí zapisovat, zpracovávat 
do tabulek a vyvozovat závěry. 
Současně je nutné, aby si vypěstovali úctu k životu, k přírodě, případně byli 
zainteresováni v některých sdruženích. 
Tento předmět obsahuje průřezové téma Environmentální výchova, se 
zaměřením na ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka 
k prostředí a lidské aktivity a problematika životního prostředí. 
Rozvíjí se všechny klíčové kompetence s důrazem na kompetence k učení, 
komunikativní, sociální. 
Do předmětu biologie je zařazen doplňující vzdělávací obor Etická výchova 
s vybranými aplikačními tématy: sexuální zdraví, rodinný život, ochrana 
přírody a životního prostředí. 
Výuka probíhá v nedělených třídách, především frontálním výkladem, 
pracuje se s učebnicí, pracovními listy aj. Kdo má zájem, může absolvovat 
biologickou olympiádu nebo práci SOČ a navštěvovat neformální kroužek 
biologie, který na soutěž připravuje. 
Učivo je vybráno tak, aby studenti získali ucelenou představu o vztazích mezi 
organismy navzájem, vztazích mezi organismy a okolím a naučili se správně 
chápat sepětí člověka s přírodou a jejími zákonitostmi.  
Obsah výuky využívá i vědomostí z pozorování reálného světa, ale i informací 
získaných četbou a z jiných sdělovacích prostředků.  
Studenti získají přehled o vzniku Země, vesmíru, o fylogenezi organismů. 
Seznámí se s jejich taxonomií, fyziologií, anatomií, morfologií aj. Šíře učiva je 
vybrána tak, aby pokryla nejen rámec středoškolské látky, ale připravila i 
studenty k přijímacím zkouškám na přírodovědecké, lékařské, farmaceutické 
a jiné související fakulty.  
Současně je nutné, aby si studenti prohloubili vypěstovanou úctu k životu, 
k přírodě, eventuálně pokračovali v práci v některých sdruženích.  
Tento předmět obsahuje průřezové téma Environmentální výchova, se 
zaměřením na ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka 
k prostředí, lidské aktivity a problematika životní prostředí.  
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Název předmětu přírodopis/biologie 
Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Biologie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v prvním a třetím ročníku, resp. 
kvintě a septimě, 3 hodiny ve druhém ročníku, resp. sextě, 4 hodiny týdně 
volitelného semináře v posledním ročníku, tj. čtvrtém a oktávě, kdy se dvě 
hodiny týdně věnují opakování témat a přípravě k maturitě a druhé dvě 
hodiny pak laboratorní práci. Během studia zoologie v druhém ročníku, resp. 
sextě studenti provádějí laboratorní práce.  A to jedenkrát za čtvrtletí. Pro 
hlubší zájemce následují praktické činnosti ve volitelném semináři 
v posledním ročníku. Zde se zdokonalí v práci s mikroskopem, přípravě 
preparátů apod.  

Integrace předmětů • Biologie 
• Přírodopis 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- učíme je přecházet od smyslového poznání k pojmovému, k chápání 

jednotlivých teorií i vzájemné souvislosti přírodních faktů 
- vedeme k základům logického vyvozování a předvídání závěrů 
- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat další 

varianty řešení 
- povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich ověřování 

i při následné obhajobě zpracovaných úkolů 
- rozvíjíme učení v souvislostech (vedeme žáky k vytváření uceleného 

obrazu světa) 
- umožňujeme využívání co největšího množství zdrojů informací – 

praktické pokusy, vlastní výzkumy žáků 
Kompetence komunikativní: 
- vedeme k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování 
- učíme žáka stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky 

svých experimentů 
- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků 
- klademe důraz na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i neverbální 

komunikaci žáka s učitelem, spolužáky i veřejností 
- trváme na dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 
Kompetence sociální a personální: 
- usilujeme o osvojení kooperace a společného hledání při řešení problému 
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
- vybízíme k vzájemné pomoci při učení 

Kompetence občanská: 
- vysvětlujeme možnost dalšího rozvoje i zneužití chemických látek a učíme 

odpovědnosti vůči životnímu prostředí 
- učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i povinností ve 

škole i mimo školu 
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků 
- podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 

mimo školu  
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- učíme různým metodám poznávání látek, objektů, procesů 
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Název předmětu přírodopis/biologie 
- vedeme žáky k třídění informací dle důležitosti i objektivity tak, aby je 

využili v dalším učení 
- klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, třídění a 

zpracování informací) 
- podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci vlastních nápadů   

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáka k plánování práce, optimalizaci průběhu, a jak získaná data 

zpracovat a vyhodnocovat 
- učíme základním pravidlům bezpečnosti práce 

 

přírodopis/biologie 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
odliší živé soustavy od neživých na 
základě jejich charakteristických 
vlastností 

Rozlišuje přírodu živou a neživou, 
rozumí systému biologických věd, 
chápe základ. vlastnosti živé hmoty, 

1.Život a jeho poznání 

porovná významné hypotézy o 
vzniku a evoluci živých soustav na 
Zemi 

- Přírodní vědy 

používá správně základní 
ekologické pojmy 
využívá znalosti o genetických 
zákonitostech pro pochopení 
rozmanitosti organismů 

 

objasní stavbu a funkci 
strukturních složek a životní 
projevy prokaryotních a 
eukaryotních buněk 

chápe buněčnou teorii. - Buňka-základní forma života 

charakterizuje bakterie z 
ekologického, zdravotnického a 
hospodářského hlediska 

Pochopí specifické rysy, vlastnosti 
PB a význam prokaryotických 
organismů v přírodě a pro člověka. 

2. Buňka prokaryotická 

charakterizuje protista z 
ekologického, zdravotnického a 
hospodářského hlediska 
používá správně základní 
ekologické pojmy 
objasní stavbu a funkci 
strukturních složek a životní 
projevy prokaryotních a 
eukaryotních buněk 

Srovná PB a EB z pohledu vývoje i 
osobitých vlastností, chápe 
vývojovou dokonalost EB. 

3. Eukaryotická buňka 

zhodnotí způsoby ochrany proti 
bakteriálním onemocněním a 
metody jejich léčby 
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přírodopis/biologie 1. ročník / kvinta  

charakterizuje viry jako nebuněčné 
soustavy 

Charakterizuje viry, jako 
nejjednodušší formu živé hmoty, 
dokáže vyjádřit stavbu a životní 
aktivitu viru ve vztahu k hostitelské 
buňce. 

4. Viry 

zhodnotí pozitivní a negativní 
význam virů 
zhodnotí způsoby ochrany proti 
virovým onemocněním a metody 
jejich léčby 
popíše stavbu těl rostlin, stavbu a 
funkci rostlinných orgánů 

Zařadí správně R mezi eukaryota a 
pochopí obec. stavbu rostlinné 
buňky a rostlinného těla. 

5. Biologie rostlin (R) 

posoudí vliv životních podmínek na 
stavbu a funkci rostlinného těla 

Rozumí principům rostlinné 
fyziologie a chápe význam 
fotosyntézy jako primárního zdroje 
energie a kyslíku pro život na Zemi. 

- Fyziologie R 

používá správně základní 
ekologické pojmy 
zhodnotí rostliny jako primární 
producenty biomasy a možnosti 
využití rostlin v různých odvětvích 
lidské činnosti 
objasní princip životních cyklů a 
způsoby rozmnožování rostlin 

Chápe důležité životní aktivity R ve 
srovnání s ostatními organismy 
(vodní režim, pohyby, rozmnožování 
R aj.). 

- Rozmnožování rostlin 

odvodí hierarchii recentních 
organismů ze znalostí o jejich 
evoluci 

Rozumí principům vědeckého 
třídění organismů dle jejich vývoje. 

1.Život a jeho poznání 

porovná společné a rozdílné 
vlastnosti stélkatých a cévnatých 
rostlin 

Nižší R chápe jako R stélkaté, dokáže 
je systematicky rozdělit v oddělení 
dle typů barviv plastidů. 

6. Systém a evoluce R 
- Nižší rostliny 

používá správně základní 
ekologické pojmy 

Vyjádří význam nižších R v přírodě a 
pro člověka. 

- Nižší rostliny 

zhodnotí rostliny jako primární 
producenty biomasy a možnosti 
využití rostlin v různých odvětvích 
lidské činnosti 
vysvětlí význam diferenciace a 
specializace buněk pro 
mnohobuněčné organismy 

Chápe vývojové vztahy a progresi 
vyšších R ve srovnání s nižšími R. 

- Rostlinná buňka, pletiva, orgány 
- Vyšší rostliny 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné rostlinné druhy a 
uvede jejich ekologické nároky 

Dokáže systematicky rozdělit 
skupinu vyšších R a charakterizovat 
jednotlivá oddělení vyšších R i z 
pohledu jejich významu pro člověka. 

- Vyšší rostliny 

zhodnotí problematiku ohrožených 
rostlinných druhů a možnosti jejich 
ochrany 
pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné zástupce hub a 
lišejníků 

Charakterizuje H jako eukaryota s 
jejich specifickými rysy včetně jejich 
rozmnožování. Dokáže je 
systematicky třídit s pochopením 
vývojových vztahů. 

7. Houby (H) 

objasňuje základní ekologické 
vztahy 

Rozumí roli hub v ekosystému a 
jejich významu pro člověka. 

7. Houby (H) 
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přírodopis/biologie 1. ročník / kvinta  

posoudí ekologický, zdravotnický a 
hospodářský význam hub a 
lišejníků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Životní prostředí regionu a České republiky 

Ozdravění lesních porostů Krušných hor. Unikátnost Českého středohoří. Rekultivace důlních děl. Těžební limity. 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

Desertifikace, deforestace a další změny globálních ekosystémů. 
 

přírodopis/biologie 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
charakterizuje hlavní taxonomické 
jednotky živočichů a jejich 
významné zástupce 

Chápe podstatu moderního třídění 
organismů do systému 

1. Úvod do biologie živočichů 
- Systém dle vývojové dokonalosti 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Popíše obecnou stavbu buňky 
prvoka, 

2. Prvoci 

charakterizuje pozitivní a negativní 
působení živočišných druhů na 
lidskou populaci 

systematicky je rozčlení v kmeny, 
uvede hlavní zástupce včetně 
patogenních druhů 

2. Prvoci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Rozumí hierarchickému uspořádání 
stavby mnohobuněčného organismu 

3. Mnohobuněční živočichové 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Popíše jednoduchou formu 
mnohobuněčného živočicha 

- Obecná stavba těla 
- Teorie vývoje mnohobuněčných 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Rozumí pojmu paprsčitá 
souměrnost, orientuje se tělních 
typech a chápe jejich roli v 
rodozměně 

- Obecná stavba těla 
4. Houby (Porifera) 
5. Žahavci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Rozumí pojmu dvoustranná 
souměrnost 

- Obecná stavba těla 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe nutnost a formy adaptace k 
parazitizmu, dokáže popsat 
vývojové cykly motolic a tasemnic 

6. Ploštěnci 
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pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Vyjádří specifické odlišnosti skupiny 
ve vzájemném srovnání s kmenem 
ploštěnci 

6. Ploštěnci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Vyjmenuje nejvýznamnější zástupce 
hlístů 

7. Hlísti 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe měkkýše jako vývojově 
progresivní skupinu 

8. Měkkýši 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Rozumí pojmu vůdčí zkamenělina, 
popíše stavbu těla a specifické 
odlišnosti jednotlivých tříd 

8. Měkkýši 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Popíše tělní segmentaci z 
morfologického i anatomického 
pohledu 

8. Měkkýši 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe podstatu třídění skupiny, zná 
hlavní zástupce 

8. Měkkýši 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe rozdíl v segmentaci 
kroužkovců a členovců a vývojový 
pokrok heteronomní segmentace 

9. Kroužkovci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Rozumí organizovanosti obligátních 
společenstev sociálního hmyzu 

10. Členovci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Orientuje se v systému členovců a 
chápe jejich význam jako 
nejpočetnější živočišné skupiny 

10. Členovci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe podstatu zařazení skupiny 
mezi druhoústé 

11. Ostnokožci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Jejich paprsčitou stavbu těla 
neztotožňuje s paprsčitostí žahavců 

11. Ostnokožci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Dokáže popsat stavbu a funkci 
ambulakrální soustavy 

11. Ostnokožci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe jejich vývojový význam ve 
vztahu ke strunatcům 

12. Polostrunatci 
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objasní principy základních 
způsobů rozmnožování a vývoj 
živočichů 

Rozumí tomu, že struna hřbetní je 
vývojově progresivní znak a její 
formy jsou měřítkem dokonalosti 
strunatce a principem třídění kmene 

13. Strunatci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Dokáže charakterizovat pláštěnce 
jako vývojově nejprimitivnější 
strunatce 

14. Pláštěnci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe pojem regrese vývoje 15. Bezlebeční 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe bezlebečné jako modelový 
typ obecné stavby strunatce 

15. Bezlebeční 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Rozumí tomu, že skupina 
představuje nejprimitivnější 
obratlovce 

16. Kruhoústí 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Vyjádří vysoký stupeň dokonalosti, 
prověřený evolucí 

13. Strunatci 
16. Kruhoústí 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe ryby jako nejdokonalejší 
vodní obratlovce a dokáže vyjádřit 
jejich dokonalost ve srovnání s 
parybami. 

17. Paryby 
18. Ryby 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Umí vyjádřit význam fosilních skupin 
ryb pro přechod obratlovců na souš 

18. Ryby 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Vyjádří správně částečnou adaptaci 
obojživelníků k suchozemskému 
prostředí 

19. Obojživelníci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe plazy jako skutečně první 
suchozemské obratlovce a vyjádří 
jejich adaptaci tomuto typu 
životního prostředí 

20. Plazi 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Bere plazy jako evolučně velmi 
významnou skupinu 

20. Plazi 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Vyjádří vysokou vývojovou 
dokonalost skupiny 

21. Ptáci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Popíše specifické adaptace k letu 21. Ptáci 
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pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Uvědomuje si vývojovou příbuznost 
plazů, ptáků a savců 

21. Ptáci 

pozná a pojmenuje (s možným 
využitím různých informačních 
zdrojů) významné živočišné druhy 
a uvede jejich ekologické nároky 

Chápe savce jako vývojově 
nejdokonalejší skupinu 

22. Savci 

charakterizuje základní typy 
chování živočichů 

Rozumí druhové pestrosti, která 
vyjadřuje specifické rysy různých 
životních prostředí 

22. Savci 

posoudí význam živočichů v 
přírodě a v různých odvětvích 
lidské činnosti 
zhodnotí problematiku ohrožených 
živočišných druhů a možnosti jejich 
ochrany 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Ekosystémy 

Ohrožené druhy, dopad na ekosystémy. 
Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Problematika nadměrného lovu; zejména rybolovu – vlečné sítě. 
 

přírodopis/biologie 3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
analyzuje možnosti využití znalostí 
z oblasti genetiky v běžném životě 

Pochopí podstatu idealistických a 
materialistických názorů na vznik 
Sluneční soustavy, Země a života na 
Zemi 

1. Vznik a vývoj živých soustav 

analyzuje možnosti využití znalostí 
z oblasti genetiky v běžném životě 

Dokáže vysvětlit vznik a vývoj života 
na Zemi dle Oparina 

1. Vznik a vývoj živých soustav 

analyzuje možnosti využití znalostí 
z oblasti genetiky v běžném životě 

Chápe podstatu přírodního výběru 
jako hnací síly evoluce 

1. Vznik a vývoj živých soustav 

podle předloženého schématu 
popíše a vysvětlí evoluci člověka 

Dokáže zařadit člověka do systému 
živé přírody a aplikovat Darwinovy 
názory na evoluci člověka 

Biologie člověka 

podle předloženého schématu 
popíše a vysvětlí evoluci člověka 

Je ochoten připustit odlišnost mezi 
jedinci různých ras, ale odmítá jejich 
nerovnocennost 

Biologie člověka 

popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Dokáže definovat typ opěrné 
soustavy a její funkční spojitost se 
soustavou pohybovou 

2. Opěrná a pohybová soustava 
člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
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mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Rozdělí kostru lidskou na kosterní 
skupiny a popíše jejich stavbu, určí v 
nich typicky lidské znaky 

2. Opěrná a pohybová soustava 
člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Rozliší různé typy svalové tkáně, 
specifikuje jejich vlastnosti a funkce 

2. Opěrná a pohybová soustava 
člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Rozdělí kosterní svalovinu do 
svalových skupin a popíše jejich 
stavbu 

2. Opěrná a pohybová soustava 
člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Rozdělí tělní tekutiny a vyjádří jejich 
funkci Vysvětlí složení a funkci krve 

3. Tělní tekutiny a oběhová 
soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Chápe princip určení krevních 
skupin 

3. Tělní tekutiny a oběhová 
soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Vysvětlí stavbu a činnost srdce i celé 
oběhové soustavy 

3. Tělní tekutiny a oběhová 
soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Rozumí pojmu imunita a vyjádří její 
podstatu a složky 

3. Tělní tekutiny a oběhová 
soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Popíše stavbu dýchací soustavy a 
určí funkci jednotlivých částí 
soustavy v dýchání 

4. Dýchací soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
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popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Popíše stavbu trávicí soustavy a určí 
funkci jednotlivých oddílů 

5. Trávicí soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Určí nezbytné složky potravy a jejich 
význam pro lidský organismus 

5. Trávicí soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Popíše stavbu a činnost vylučovací 
soustavy 

6. Vylučovací soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Definuje vylučování jako celek 6. Vylučovací soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Popíše stavbu kůže a určí její funkce 6. Vylučovací soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 

7. Tělesná teplota a její regulace 

popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Chápe podstatu ektotermie a 
endotermie a určí její evoluční 
význam 

7. Tělesná teplota a její regulace 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Určí způsoby tepelných ztrát a jejich 
regulaci ve smyslu udržení stálé 
tělesné teploty 

7. Tělesná teplota a její regulace 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Určí typ nervové soustavy člověka, 
popíše její stavbu, funkci a chápe 
reflexní podstatu její činnosti 

8. Nervová soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Charakterizuje stavbu a funkci 
centrální nervové soustavy z 

8. Nervová soustava člověka 
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využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 

pohledu celkové regulace lidského 
organizmu 

popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Dokáže vyjádřit formy a míru 
dokonalosti nervové soustavy 
člověka v rámci její fylogeneze 

8. Nervová soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Chápe podstatu hormonální 
regulace a funkci hormonů 

9. Hormonální regulace člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Vyjmenuje hlavní endokrinní žlázy a 
jejich hormony s určením regulační 
aktivity 

9. Hormonální regulace člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Rozumí pojmu hyperfunkce a 
hypofunkce žlázy a dokáže určit 
jejich projevy 

9. Hormonální regulace člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Chápe funkci čidel v regulaci 
činnosti lidského organismu 

10. Smyslová soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Dokáže popsat obecnou stavbu čidla 
i funkci jednotlivých jeho částí 

10. Smyslová soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Popíše stavbu hlavně zrakového a 
sluchového receptoru 

10. Smyslová soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 

Dokáže určit příčiny poruch činnosti 
jednotlivých čidel 

10. Smyslová soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
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mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory 
ovlivňující jej v pozitivním a 
negativním směru 

Specifikuje jednotlivé fáze vývoje 
pohlavní soustavy v rámci lidské 
ontogeneze 

11. Pohlavní soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory 
ovlivňující jej v pozitivním a 
negativním směru 

Popíše stavbu a činnost pohlavní 
soustavy muže a ženy 

11. Pohlavní soustava člověka 

popíše evoluci a adaptaci 
jednotlivých orgánových soustav 
využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory 
ovlivňující jej v pozitivním a 
negativním směru 

Chápe průběh menstruačního a 
ovulačního cyklu ženy ve 
vzájemném funkčním vztahu 

11. Pohlavní soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory 
ovlivňující jej v pozitivním a 
negativním směru 

Vysvětlí funkci pohlavních hormonů 11. Pohlavní soustava člověka 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
analyzuje možnosti využití znalostí 
z oblasti genetiky v běžném životě 

Popíše průběh oplození, vývoj 
lidského zárodku a plodu během 
prenatální fáze ontogeneze 

12. Lidská ontogeneze 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory 
ovlivňující jej v pozitivním a 
negativním směru 

Určí rizikové faktory, které 
negativně ovlivňují vývoj nového 
jedince 

12. Lidská ontogeneze 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
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charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory 
ovlivňující jej v pozitivním a 
negativním směru 

Rozumí mechanismu porodu i 
rizikovým faktorům, které jej 
provází 

12. Lidská ontogeneze 

využívá znalosti o orgánových 
soustavách pro pochopení vztahů 
mezi procesy probíhajícími v 
lidském těle 
charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory 
ovlivňující jej v pozitivním a 
negativním směru 

Časově rozdělí postnatální období 
lidské ontogeneze na fáze a 
charakterizuje je z vývojového 
hlediska 

12. Lidská ontogeneze 

charakterizuje individuální vývoj 
člověka a posoudí faktory 
ovlivňující jej v pozitivním a 
negativním směru 

Chápe význam zdravé životosprávy 
pro harmonický vývoj lidské 
osobnosti od počátku jejího vývoje 

12. Lidská ontogeneze 

 projevuje etické a morální postoje k 
ochraně matky a dítěte 

11. Pohlavní soustava člověka 
12. Lidská ontogeneze 

 uplatňuje odpovědné a etické 
přístupy k sexualitě, rozhoduje se s 
vědomím možných důsledků  

11. Pohlavní soustava člověka 

 orientuje se v problematice 
reprodukčního zdraví z hlediska 
odpovědnosti k budoucímu 
rodičovství 

9. Hormonální regulace člověka 
11. Pohlavní soustava člověka 

 zná práva každého jedince v oblasti 
sexuality a reprodukce 

9. Hormonální regulace člověka 
11. Pohlavní soustava člověka 

 zaujímá odmítavé postoje ke všem 
formám rizikového chování 

8. Nervová soustava člověka 
11. Pohlavní soustava člověka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Multikulturní výchova – Etnický původ 

Romská problematika. 
Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí 

Studenti přijímají změny ve svém těle. Problematika anorexie vs. obezita. 
 

Konec přílohy 7
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Příloha číslo 8   zeměpis/geografie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
kvinta / 1.ročník sexta / 2.ročník septima / 3.ročník oktáva / 4.ročník 

2 2 2 0 6 
Povinný Povinný Povinný     

 

Název předmětu zeměpis/geografie 
Oblast Člověk a příroda 
Charakteristika předmětu Cílem předmětu je získání takových vědomostí a dovedností, které 

odpovídají vzdělávacímu obsahu a jsou v plném souladu s výstupy pro 
jednotlivá témata oboru Geografie. Od ostatních předmětů v rámci výše 
uvedené vzdělávací oblasti se liší tím, že obsahuje informace jak 
přírodovědného, tak i společenského charakteru. Geografie v rámci 
mezipředmětových vztahů spolupracuje s dějepisem, základy společenských 
věd, biologií, chemií, fyzikou. 
Realizují se tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení 
v evropských souvislostech, Enviromentální výchova, Multikulturní výchova, 
Mediální výchova. 
Vzdělávání v předmětu geografie: 

- vede k zájmu o geografii, 
- poskytuje žákům metody a prostředky k osvojení hlavních geografických 

pojmů, objektů a jevů,  
- vede k pochopení vlivu lidské činnosti na planetu Zemi a důsledků lidské 

činnosti pro život na Zemi, 
- motivuje žáky pracovat s mapou /atlasem nebo turistickou mapou/, 

globusem, buzolou,  
- učí žáky, jak přežít v krizových situacích /povodně, zemětřesení a sopečná 

činnost, pohyb v neznámém prostředí … /, 
- seznamuje žáky s chováním, které vede k ochraně přírody a trvale 

udržitelnému rozvoji,  
- ukazuje možnosti využití získaných poznatků v praxi, 
- soustřeďuje se na rozvoj schopností žáka individuálně i při práce ve 

skupinách, 
- podporuje u žáků tvořivé a logické myšlení. 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým  
- materiálem 
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné    
- literatury, časopisů, internetu) 
- zeměpisné vycházky s pozorováním, zeměpisné exkurze 
- projekty 
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Předmět geografie je vyučován jako samostatný předmět v 1., 2., a 3. ročníku 
/kvintě, sextě a septimě/v dotaci 2 hodiny týdně. Pro studenty 3. a 4. ročníků 
je realizována výuka geografie formou volitelných seminářů. Pro 3. ročník 
v dotaci 2 hodiny týdně a pro 4. ročník 4 hodiny týdně. Maturitní zkoušku lze 
skládat v rámci profilové části 
Kromě volitelných seminářů výuka probíhá v nedělených třídách. Pro výuku 
je k dispozici odborná učebna vybavená interaktivní tabulí. 

Integrace předmětů • Geografie 
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Název předmětu zeměpis/geografie 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací (práce na projektech) 
- směřujeme žáky k práci s učebnicí (samostudium, výpisky), s odbornými 

příručkami 
- směřujeme žáky k tvorbě nástěnných map, časových přímek, tabulek 

Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky ke kritickému myšlení a argumentaci (diskuse, úvaha) 
- podněcujeme žáky k práci se zdroji informací (formulace problému, práce 

s chybou, vyhledávání podstatného) 
Kompetence komunikativní: 

- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený projev 
- vedeme žáky k prezentaci výsledků práce 

Kompetence sociální a personální: 
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 

(diskuse, debata) 
- organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
- vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
- vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků (projekt, exkurze) 
- podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 

mimo školu   
Kompetence k podnikavosti: 

- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 
skupinové, týmové a individuální práce 

- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 
- vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 
- vedeme žáka k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých 

přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního 
prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně 
adekvátní odpovědi. 

- podněcujeme žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 
Kompetence pracovní: 

- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 
skupinové, týmové a individuální práce 

- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 
- vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 
-   vedeme žáka k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých 

přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního 
prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně 
adekvátní odpovědi 

- podněcujeme žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 
 

zeměpis/geografie 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 
 
 

- vymezí objekt studia geografie  
- rozdělí geografii jako vědu  
- zhodnotí význam geografie 
- pro společnost 

Úvod do geografie 

 

 - porovná postavení Země ve vesmíru a 
podstatné vlastnosti Země s ostatními 
tělesy Sluneční soustavy 

Země jako vesmírné těleso 
- Postavení Země ve vesmíru, 

vývoj poznatků o Zemi 
- Tvar a velikost Země 
- Pohyby Země a jejich 

důsledky 
používá dostupné kartografické 
produkty a další geografické 
zdroje dat a informací v tištěné 
i elektronické podobě pro 
řešení geografických problémů 
 
orientuje se s pomocí map 
v krajině 
 
používá s porozuměním 
vybranou geografickou, 
topografickou a kartografickou 
terminologii  
 

vytváří a využívá vlastní 
mentální schémata a mentální 
mapy pro orientaci v 
konkrétním území praxe a 
aplikace 
 
 čte, interpretuje a sestavuje 
jednoduché grafy a tabulky, 
analyzuje a interpretuje číselné 
geografické údaje  

- definuje, co je to mapa a měřítko mapy 
- určí rozdíl mezi mapou a plánem 
- s porozuměním používá pojem zkreslení 

na mapách, kartogram, kartodiagram, 
- dělí mapy podle obsahu 
- vlastními slovy vysvětlí, jak se tvoří mapy 
-  orientuje se s pomocí map v krajině 

3. Znázornění Země na mapách 
- Geografická podstata map 
- Obsah map, obecně 

používané pojmy, statistická 
data, ostatní dokumentační 
zdroje dat pro geografii 

- Práce s mapou velkého 
- měřítka, kartogramy, 

praktické aplikace 
s kartografickými produkty 

- DPZ – dálkový průzkum 
Země, GIS – geografický 
informační systém, GPS – 
satelitní navigační systém 

- Terénní geografická výuka 
- exkurze, praktická 

topografie, orientace,  
- bezpečnost pobytu v terénu 

analyzuje na konkrétních 
příkladech přírodní a kulturní 
(společenské) krajinné složky a 
prvky krajiny 
 

- definuje pojem krajinná sféra, dělí ji na 2 
složky – přírodní /fyzicko-geografická/ a 
člověkem vytvořenou 
/socioekonomickou/složku 

- rozdělí krajinnou sféru na dílčí části 
- objasní základní principy členění 

zemského povrchu  

Přírodní sféra jako součást 
krajinné sféry 

- Členění zemského povrchu: 
- Kontinenty a oceány 
- Horizontální členitost 

kontinentů 
- Vertikální členitost 

zemského povrchu 
- Střední nadmořská výška 
- Střední hloubka oceánu 
- Pásmové uspořádání 
- přírodní sféry 
- Azonální jevy 

rozliší složky a prvky fyzicko-
geografické sféry a rozpozná 
vztahy mezi nimi 

- definuje atmosféru jako vzdušný obal 
Země. Určí zastoupení jednotlivých plynů 
v atmosféře 

- objasní ochranné funkce atmosféry 

Atmosféra 

- Složení a struktura 
atmosféry 

- Skleníkový efekt 
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- vyjmenuje vrstvy atmosféry a určí jejich 
základní vlastnosti  

- definuje počasí jako okamžitý stav 
atmosféry a meteorologii jako vědní obor 
zabývající se počasím 

- vyjmenuje prvky, ze kterých vycházíme 
při charakteristice počasí, a určí jejich 
základní 

- vlastnosti a jednotky 
- vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím 
- definuje klimatologii jako vědu zabývající 

se podnebím 
- na mapě lokalizuje jednotlivé podnebné 

pásy a zeměpisné šířky, které je ohraničují 
- vlastními slovy vysvětlí, co způsobuje 

změny podnebí a jaké mají tyto změny 
důsledky 

- Počasí a podnebí 
- Podnebné pásy 
- Ozonová díra 
- Poruchy ozonové vrstvy 
- Všeobecná cirkulace 

atmosféry 
 

objasní velký a malý oběh vody 
a rozliší jednotlivé složky 
hydrosféry a jejich funkci v 
krajině 
 
 
hodnotí vodstvo a půdní obal 
Země jako základ života a 
zdroje rozvoje společnosti 

- definuje hydrosféru jako vodní obal Země 
a hydrologii jako vědu zabývající se 
výzkumem vody v krajině 

- dělí vodu na slanou a sladkou, určí, která 
z nich na planetě Zemi převládá,     

- s porozuměním užívá pojmy: oceán, moře 
/okrajové a vnitřní/, průliv, břežní čára, 
záliv, poloostrov, v mapě vyhledá 
příklady, 

- dělí pevninskou vodu na povrchovou, 
podpovrchovou a vodu v pevninských 
ledovcích,  

- s porozuměním používá pojmy: vodní tok, 
řeka, vodní nádrže přirozené /jezera, 
bažiny/ a umělé /přehrady, rybníky/, 
v mapě vyhledá příklady, 

- rozdělí podpovrchovou vodu na půdní a 
podzemní, určí ledovce jako obrovské 
zásoby sladké vody na Zemi. 

- Vyjmenuje skupenství vody, 
- Podle obrázku popíše vodní oběh, vymezí 

pohyby vody v oceánech – vlnění, příliv a 
odliv, oceánské proudy, 

- objasní základní znaky pohybu vody na 
pevnině,    

- s porozuměním používá pojmy: pramen a 
ústí řeky, průtok, říční síť, hlavní tok, 
povodí, úmoří, rozvodí, 

- vymezí rozdíl mezi povodní a záplavou 
- objasní důsledky nedostatku vody na 

život lidí – neúroda, hlad 

Hydrosféra 

- Rozdělení hydrosféry 
- Světový oceán 
- Vodstvo pevnin 
- Základní hydrologické 

charakteristiky 
- Pohyb a význam vody 

v krajině 
- Vliv lidské společnosti na 

hydrosféru 
 

porovná na příkladech 
mechanismy působení 
endogenních a exogenních 
procesů a jejich vliv na utváření 
zemského povrchu a na život 
lidí 

- vlastními slovy popíše vznik a vývoj 
planety Země, vyjmenuje základní vrstvy, 
ze kterých se skládá zemské těleso a 
popíše jejich vlastnosti, rozděluje 
zemskou kůru na pevninskou a 
oceánskou, vymezí rozdíl mezi nimi,  

Litosféra 

- Litosféra v pohybu – 
Desková tektonika 

- Utváření zemského povrchu 
– Endogenní procesy  
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- vlastními slovy vysvětlí vznik a vývoj 
dnešního rozložení kontinentů na Zemi, 
rozdíl kontinentem a světadílem, 

- definuje zemětřesení jako krátkodobé 
otřesy zemského povrchu, 
s porozuměním užívá pojmy: zlom, 
ohnisko zemětřesení /hypocentrum/, 
zemětřesné vlny, seismograf, Richterova 
stupnice, tsunami, vysvětlí, co je sopečná 
činnost a jakými způsoby může vznikat, 

- s porozuměním používá pojmy: sopka 
/vulkán/, magma, láva, sopečný kužel, 
sopouch, magmatický krb, sopečná 
bomba, gejzír, 

- objasní pojem přírodní katastrofa a uvede 
příklady,  

- objasní pojem zemský povrch a jeho vznik 
– působení vnějších a vnitřních přírodních 
činitelů, 

- vyjmenuje vnitřní přírodní činitele 
působící na zemský povrch 

- s porozuměním používá pojmy: 
zvětrávání, jeskyně, stružka, potok, řeka, 
koryto 

- Dotváření zemského 
povrchu – Exogenní procesy                                                                                                                                                                                         

- Tvary zemského povrchu 

zhodnotí některá rizika 
působení přírodních a 
společenských faktorů na životní 
prostředí v lokální, regionální a 
globální úrovni 

- definuje pedosféru jako půdní obal Země, 
objasní vznik půdy a vyjmenuje 
půdotvorné činitele 

- rozliší 2 základní složky půdy – neživou a 
živou – a určí, co je tvoří, 

- s porozuměním užívá pojmy: humus, 
úrodnost půdy 

- vysvětlí pojem půdní eroze a ochranu 
před ní, 

- formuluje význam půdy pro život na Zemi, 
definuje základní pravidla ochrany půd 

- vymezí rozdíl mezi půdním typem a 
půdním druhem, uvede příklady 

Pedosféra  

- Půdotvorní činitelé 
- Složení a stavba půd 
- Půdní profil 
- Typy a druhy půd 
- Rozšíření půd na Zemi 

 
 
 
 
 

rozliší hlavní biomy světa 
zhodnotí na příkladech různé 
krajiny jako systém pevninské 
části krajinné sféry se 
specifickými znaky, určitými 
složkami, strukturou, okolím a 
funkcemi 

- definuje biosféru jako soubor živých 
organismů 

- vyjmenuje základní podmínky života na 
země 

- objasní pojmy: typ přírodní krajiny a 
výškový stupeň, uvede příklady 

 Biosféra 

- Zonalita a azonalita 
- Hlavní biomy a jejich 

charakteristika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Ekosystémy 

Vede k uvědomování podmínek života a možností jeho ohrožení /živelní pohromy, lidská činnost/ 
Vede k poznání jednotlivých ekosystémů, jejich důležitost pro krajinnou ekologii, jeho funkce a vztahy k okolí 
Vede k pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek 

Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Přispívá k pochopení poznávání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahů k prostředí v různých 
oblastech světa 
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Environmentální výchova – Vztah člověka k prostředí 
Podporuje realizaci konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí, poznávání významů a rolí 
různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí 

Environmentální výchova – Základní podmínky života 
Vede k uvědomování podmínek života a možností jeho ohrožení /živelní pohromy, lidská činnost/ 

Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Spoluvytváří předpoklady ke kritickému vnímání mediálních sdělení k přiměřené analýze mediálních prostředků 
jako zdrojů geografických dat a informací 

Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a časopisy 

Multikulturní výchova – Etnický původ 
Seznamuje s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, spoluvytváří předpoklady k uvědomování si 
vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot 

Multikulturní výchova – Lidské vztahy 
Podporuje utváření pozitivních mezilidských vztahů – spolupráce, tolerance 

Multikulturní výchova – Princip sociálního smíru a solidarity 
Ukazuje cestu ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin – respekt, 
tolerance 

Osobnostní a sociální výchova – Komunikace 
Spoluvytváří dovednosti týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích 

Osobnostní a sociální výchova – Kreativita 
Spoluutváří a rozvíjí základní dovednosti pro týmovou spolupráci 

Osobnostní a sociální výchova – Mezilidské vztahy 
Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni – aktivity při skupinové práci 

Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání 
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů 

Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Cvičení řešení problémů, dovednosti pro učení a studium 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce 

Pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 
Kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života 
 

zeměpis/geografie 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
zhodnotí na příkladech různé 
krajiny jako systém pevninské 
části krajinné sféry se specifickými 
znaky, určitými složkami, 
strukturou, okolím a funkcemi 

- vysvětlí vlastními slovy pojmy: 
socioekonomická sféra, sociální 
geografie, humánní geografie, sociálně 
ekonomický potenciál, vzájemná 
interakce mezi přírodou a lidskou 
společností, regionální geografie, 

Socioekonomická sféra 
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regionální rozvoj, geografický 
determinismus 

Zhodnotí na příkladech dynamiku 
vývoje obyvatelstva na Zemi, 
geografické, demografické a 
hospodářské aspekty působící na 
chování, pohyb, rozmístění a 
zaměstnanost obyvatelstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
analyzuje hlavní rasová, etnická, 
jazyková, náboženská, kulturní a 
politická specifika s ohledem na 
způsob života a životní úroveň 
v kulturních regionech světa 
 
lokalizuje na politické mapě světa 
hlavní aktuální geopolitické 
problémy a změny s přihlédnutím 
k historickému vývoji 

 

- používá s porozuměním pojmy: 
přirozená měna obyvatelstva, 
přirozený přírůstek populace, přirozený 
úbytek, porodnost, plodnost, 
plánované rodičovství, úmrtnost, 
kojenecká úmrtnost, migrace, 
struktura obyvatel, demografická 
revoluce, věková pyramida, střední 
délka života, gramotnost obyvatelstva, 
ekonomická aktivita, zaměstnanost, 
hustota zalidnění 

- popíše a zhodnotí základní trendy 
vývoje územního rozložení 
obyvatelstva 

- rozliší fáze, vysvětlí příčiny a souvislosti 
demografické revoluce 

- zdůvodní příčiny a důsledky 
nerovnoměrného rozmístění 
obyvatelstva na Zemi 

- zhodnotí a vysvětlí vliv přírodního, 
sociálního, politického a kulturního 
prostředí na demografický vývoj lidské 
společnosti 

- posoudí vliv historického vývoje 
společnosti na současný stav struktury 
a územního rozmístění obyvatelstva, 

- zhodnotí příčiny, důsledky a směry 
migrací obyvatelstva mezi regiony, 

- posoudí vliv tradic a modernizace 
společnosti na vývoj populace 
v různých částech světa / v širších 
souvislostech s náboženstvím, 
postavením ženy ve společnosti/ 

Obyvatelstvo 
- základní geografické, 

demografické, etnické a 
hospodářské charakteristiky 

 

Identifikuje obecné základní 
geografické znaky a funkce sídel a 
aktuální tendence ve vývoji 
osídlení 
 
 
 
 
zhodnotí na příkladech světové 
hospodářství jako otevřený 
dynamický systém s určitými 
složkami, strukturou a funkcemi a 
zohlední faktory územního 
rozmístění hospodářských aktivit, 
vymezí jádrové a periferní oblasti 
světa 
 
vyhledá na mapách hlavní světové 
oblasti cestovního ruchu, porovná 

- používá s porozuměním pojmy: rasa, 
národ, etnikum, jazyk, jazykové 
skupiny, písmo, náboženství, 
fundamentalismus, kolonialismus, 
dekolonizace, apartheid, integrace, 
státní zřízení, monarchie, republika, 
diktatura, demokracie, separatismus, 

- lokalizuje hlavní ohniska napětí ve 
světě a identifikuje příčiny jejich 
vzniku, 

- rozliší formy státu a uvede příklady, 
určí funkce hlavních světových 
politických a hospodářských organizací 
/EU, OSN, NATO, NAFTA/uplatní 
způsoby dělení světa podle 
hospodářských, sociálních, kulturních a 
politických kritérií 

- používá s porozuměním pojmy: 
geografická poloha, jádro/centrum, 

Kulturní a politické prostředí 
- struktura obyvatelstva, 
- státní zřízení, geopolitické 

procesy, hlavní světová 
ohniska  

- napětí 
 
Sídla a osídlení 

- sídelní struktura a její vývoj, 
sídlo, obec, město, jejich 
funkce 

Světové hospodářství  
- lokalizační faktory, sektorová 

a odvětvová struktura a její 
důsledky 
 

Socioekonomická sféra  
- sociálně-geografické 

systémy, geografické 
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jejich lokalizační faktory a 
potenciál 
 
 
zhodnotí nerovnoměrné 
rozmístění, objem a distribuci 
světových surovinových a 
energetických zdrojů 
 
 
 
rozliší a porovnává státy světa a 
jejich mezinárodní integrační 
uskupení a organizace podle 
kritérií vzájemné podobnosti a 
odlišnosti 
 

periferie, zázemí, rozvojová osa, 
vyspělé země, zaostalé země, 
globalizace, urbanizace, suburbanizace, 
brownfield, revitalizace, aglomerace, 
konurbace, megalopoli, tradiční sídla, 
venkovská sídla, obec, město,  

- lokalizuje významná centra 
jednotlivých makroregionů, rozliší 
strukturu funkční zóny sídla a její vývoj, 
zdůvodní příčiny vzniku a rozvoje sídel 
v konkrétním regionu, 

- zařadí sídla do typů podle základních 
znaků 

- posoudí geografickou polohu, funkce, 
strukturu a význam sídla v systému 
osídlení a jeho změny v čase, 

- posoudí vliv globalizace/tradic na vývoj 
sídla 

- shrne význam dopravy, respektive 
dalších odvětví/sektorů národního 
hospodářství pro rozvoj sídla 

- lokalizuje hlavní jádrové oblasti 
světa/kontinentů 

- uvede základní znaky jádrových a 
periferních oblastí různé regionální 
úrovně 

- rozliší typické a specifické znaky 
konkrétních jádrových/periferních 
oblastí 

- porovná příčiny perifernosti 
v konkrétních oblastech 

- posoudí na konkrétních příkladech 
dopady globalizace na vývoj regionů 
regionálních systémů 

- používá s porozuměním pojmy: 
neolitická revoluce, průmyslová 
revoluce, informační revoluce, 
postindustriální společnost, sektorová 
a odvětvová struktura /primér, 
sekundér, terciér, kvartér, kvintér/ 
obnovitelné a neobnovitelné přírodní 
zdroje, lokalizační faktory, územní 
dělba práce, privatizace, transformace, 
restrukturalizace ekonomiky, tržní a 
centrálně plánovací ekonomika, HDP, 
HNP, produktivita práce 

- vyjmenuje znaky extenzivního a 
intenzivního způsobu hospodaření 

-  určí význam podílu jednotlivých 
sektorů/odvětví národního 
hospodářství 

- určí funkce hlavních světových 
hospodářských organizací /OPEC, 
ASEAN aj./ 

aspekty bohatství a 
chudoby, globalizace 
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rozlišuje na konkrétních územních 
příkladech mikroregionální, 
regionální, státní, makroregionální 
a globální geografickou dimenzi 
 
 
lokalizuje na mapách 
makroregiony světa, vymezí jejich 
hranice, zhodnotí jejich přírodní, 
kulturní, politické a hospodářské 
vlastnosti a jednotlivé 
makroregiony vzájemně porovná 
 

V uvedených regionech vymezí: 
- Přírodní podmínky 
- Socioekonomické podmínky 
- Postavení makroregionu ve světě 
- Modelová oblast 

Makroregiony světa 
- Méně vyspělé makroregiony 
- Subsaharská Afrika 
- Nigérie, Botswana, 

Jihoafrická republika 
- Jižní Asie 
- Indie, Pákistán 
- Jihovýchodní Asie 
- Singapur, Malajsie, Vietnam 
- Jihozápadní Asie a severní 

Afrika 
- Ropa a OPEC 
- Írán 
- Izrael 
- Východní Asie 
- Makroregion hospodářsky 

méně rozvinuté Východní 
Asie 

- Čína 
 
                                         

Hospodářsky vyspělé 
makroregiony 
- Východní Asie – Japonsko,    
- Jižní Korea 
- Austrálie a Oceánie 
- polární oblasti 
- světový oceán 
- Austrálie, Nový Zéland 
- Sever Eurasie 
- Rusko, Ukrajina, 

Zakavkazsko, 
- Střední Asie    

 
 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Ekosystémy 

Vede k uvědomování podmínek života a možností jeho ohrožení /živelní pohromy, lidská činnost/ 
Vede k poznání jednotlivých ekosystémů, jejich důležitost pro krajinnou ekologii, jeho funkce a vztahy k okolí 
Vede k pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek 

Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Přispívá k pochopení poznávání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahů k prostředí v různých 
oblastech světa 

Environmentální výchova – Vztah člověka k prostředí 
Podporuje realizaci konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí, poznávání významů a rolí 
různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí 

Environmentální výchova – Základní podmínky života 
Vede k uvědomování podmínek života a možností jeho ohrožení /živelní pohromy, lidská činnost/ 

Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Spoluvytváří předpoklady ke kritickému vnímání mediálních sdělení k přiměřené analýze mediálních prostředků 
jako zdrojů geografických dat a informací 

Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a časopisy 
Multikulturní výchova – Etnický původ 

Seznamuje s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, spoluvytváří předpoklady k uvědomování si 
vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot 

Multikulturní výchova – Lidské vztahy 
Podporuje utváření pozitivních mezilidských vztahů – spolupráce, tolerance 

Multikulturní výchova – Princip sociálního smíru a solidarity 
Ukazuje cestu ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin – respekt, 
tolerance 

Osobnostní a sociální výchova – Komunikace 
Spoluvytváří dovednosti týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích 

Osobnostní a sociální výchova – Kreativita 
Spoluutváří a rozvíjí základní dovednosti pro týmovou spolupráci 

Osobnostní a sociální výchova – Mezilidské vztahy 
Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni – aktivity při skupinové práci 

Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání 
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů 

Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Cvičení řešení problémů, dovednosti pro učení a studium 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce 

Pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 
Kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života 
 

zeměpis/geografie 3. ročník / septima   

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
lokalizuje na mapách makroregiony 
světa, vymezí jejich hranice, 
zhodnotí jejich přírodní, kulturní, 
politické a hospodářské vlastnosti a 
jednotlivé makroregiony vzájemně 
porovná 
 

V uvedených regionech vymezí: 
- Přírodní podmínky 
- Socioekonomické podmínky 
- Postavení makroregionu ve světě 
- Modelová oblast 

Regiony světa 
- Latinská Amerika 
- Mexiko, Brazílie 
- Severní Amerik 
-  Kanada, USA 

rozlišuje na konkrétních územních 
příkladech mikroregionální, 
regionální, státní, makroregionální a 
globální geografickou dimenzi 
 

Zhodnotí:  
- přírodní podmínky Evropy 
- obyvatelstvo 
- socioekonomické podmínky 
- postavení Evropy ve světě 
- vyjmenuje regiony Evropy a uvede 

jejich charakteristiku 
- představí modelový stát oblasti 

Regionální geografie Evropy 
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zhodnotí polohu, přírodní poměry a 
zdroje ČR 
 
lokalizuje na mapách hlavní 
rozvojová jádra a periferní oblasti 
CR, rozlišuje jejich specifika 
 

vymezí místní region na mapě podle 
zvolených kritérií, zhodnotí přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry 
mikroregionu a jeho vazby k vyšším 
územním celkům a regionům 
 
hodnotí na přiměřené úrovni 
přírodní, hospodářské a kulturní 
poměry místního regionu, možnosti 
dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k 
vyšším územním celkům 
 
lokalizuje na mapách jednotlivé 
kraje České republiky a hlavní 
jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 
 
uvádí příklady účasti a působnosti 
České republiky ve světových 
mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a 
integracích států 
 

Zhodnotí: 
- přírodní podmínky 
- socioekonomické podmínky 
- postavení ČR v Evropě 
- administrativní členění ČR 
- modelová oblast ČR 
- místní region 

 

Česká republika 
 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Ekosystémy 

Vede k uvědomování podmínek života a možností jeho ohrožení /živelní pohromy, lidská činnost/ 
Vede k poznání jednotlivých ekosystémů, jejich důležitost pro krajinnou ekologii, jeho funkce a vztahy k okolí 
Vede k pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek 

Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Přispívá k pochopení poznávání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahů k prostředí v různých 
oblastech světa 

Environmentální výchova – Vztah člověka k prostředí 
Podporuje realizaci konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí, poznávání významů a rolí 
různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí 

Environmentální výchova – Základní podmínky života 
Vede k uvědomování podmínek života a možností jeho ohrožení /živelní pohromy, lidská činnost/ 

Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Spoluvytváří předpoklady ke kritickému vnímání mediálních sdělení k přiměřené analýze mediálních prostředků 
jako zdrojů geografických dat a informací 

Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a časopisy 

Multikulturní výchova – Etnický původ 
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Seznamuje s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, spoluvytváří předpoklady k uvědomování si 
vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot 

Multikulturní výchova – Lidské vztahy 
Podporuje utváření pozitivních mezilidských vztahů – spolupráce, tolerance 

Multikulturní výchova – Princip sociálního smíru a solidarity 
Ukazuje cestu ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin – respekt, 
tolerance 

Osobnostní a sociální výchova – Komunikace 
Spoluvytváří dovednosti týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích 

Osobnostní a sociální výchova – Kreativita 
Spoluutváří a rozvíjí základní dovednosti pro týmovou spolupráci 

Osobnostní a sociální výchova – Mezilidské vztahy 
Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni – aktivity při skupinové práci 

Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání 
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů 

Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Cvičení řešení problémů, dovednosti pro učení a studium 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce 

Pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 
Kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života 
 

Konec přílohy 8
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Příloha číslo 9   dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta / 1.ročník sexta / 2.ročník septima / 3.ročník oktáva / 4.ročník 
2 2 3 0 7 

Povinný Povinný Povinný     

 

Název předmětu dějepis 
Oblast Člověk a společnost 
Charakteristika předmětu Obsahem předmětu je seznámení žáků s chronologií světových i národních 

dějin, jejich orientace časová i prostorová, vymezení a charakteristika 
jednotlivých historických etap (včetně etap uměleckých), seznámení 
s historickými událostmi a osobnostmi, které zasáhly do dějinného vývoje, a 
v neposlední řadě i seznámení s regionálními dějinami v kontextu s dějinami 
národními a světovými. 
Důraz je kladen na rozvoj následujících studijních dovedností, jako je práce 
s historickým atlasem a přístupnějšími historickými dokumenty, práce 
s učebním textem a jinými zdroji informací (internet, CD, populárně naučné 
publikace, slovníky, encyklopedie, filmové dokumenty aj.), práce 
s obrazovými materiály, grafy a schématy. Chceme rozvíjet dovednost 
samostatně informace získat a zpracovat je vhodně zvolenou formou 
(referáty, nástěnné obrazy, prezentace aj.). Důraz je také kladen na rozvoj 
komunikačních dovedností a umění argumentace. 
Cílem předmětu je spoluvytvářet historické a občanské vědomí, pěstovat a 
zdokonalovat schopnost uvažování v širších souvislostech, budovat chápání 
dějin jako sledu příčin a následků, vést k porozumění současnosti a ke 
kritickému uvažování jako obraně proti manipulaci, vytvářet vztah k regionu 
a obci. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí 
vědomí sounáležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a 
podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa 
budována, včetně kolektivní obrany. Výuka usiluje o pěstování úcty ke 
kulturnímu dědictví, o toleranci k odlišným civilizacím. V neposlední řadě 
výuka směřuje k budování vlastního hodnotového systému, vychovává 
k demokracii, toleranci a názorové pluralitě. Tato vzdělávací oblast přispívá 
také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných 
rizikových situacích i při mimořádných událostech. 
V rámci vyučovacího předmětu dějepis budou různou formou zařazena 
následující průřezová témata: Environmentální výchova (vztah člověka 
k prostředí), Multikulturní výchova (kulturní diference, etnický původ), 
Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopnosti poznávání, kooperace a 
kompetence, hodnoty, postoje, praktická etika), Výchova demokratického 
občana (občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování), Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech (jsme Evropané). 
K naplnění výše uvedených cílů máme k dispozici odbornou učebnu dějepisu, 
vybavenou audiovizuální a počítačovou technikou, mapami a atlasy. 
K dispozici je také odborná literatura ve školní knihovně. Výuka je vhodně 
doplňována exkurzemi a spoluprací s muzeem v Žatci a s Křížovou vilou 
(odborné expozice a přednášky). 
Do výuky dějepisu je zařazen doplňující vzdělávací obor Finanční gramotnost 
a Etická výchova se zaměřením na tato témata: důstojnost a identita lidské 
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Název předmětu dějepis 
osoby, reálné a zobrazené vzory a aplikovaná etická výchova (duchovní 
rozměr člověka). 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět dějepis se vyučuje ve dvou cyklech. Na nižším gymnáziu 
má časovou dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku. Na vyšším gymnáziu je 
vyučován jako samostatný předmět v 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia s 
dotací 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku vyššího gymnázia s dotací 3 hodiny 
týdně. Ve 3. a 4. ročníku lze učivo rozšířit v dějepisném semináři (dějepisný 
seminář ve 3. ročníku je časově dotován 2 hodinami týdně a ve 4. ročníku 4 
hodinami týdně). 

Integrace předmětů • Dějepis 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
vedeme žáky ke kritickému myšlení a argumentaci (diskuse, úvaha) 
podněcujeme žáky k práci se zdroji informací (formulace problému, 
vyhledávání podstatného 
povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich ověřování i 
při následné obhajobě zpracovaných úkolů  
 rozvíjíme učení v souvislostech (vedeme žáky k vytváření uceleného obrazu 
světa)  
 umožňujeme využívání co největšího množství zdrojů informací – praktické 
pokusy, vlastní výzkumy žáků  

Kompetence komunikativní: 
vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený projev 
klademe důraz na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i neverbální 
komunikaci žáka s učitelem, spolužáky i veřejností 
vedeme žáky k prezentaci a obhajobě školních prací, školních i 
mezinárodních projektů 
trváme na dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 

Kompetence sociální a personální: 
rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
(diskuse, debata) 
organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 
náboženských odlišností spolužáků (projekt, exkurze) 
podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 
mimo školu 
učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i povinností ve 
škole i mimo školu 

Kompetence k podnikavosti: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce  
vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu    

Kompetence k učení: 
vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací (práce na projektech) 
směřujeme žáky k práci s učebnicí (samostudium, výpisky), s odbornými 
příručkami 
pobízíme žáky k učení „mimo školu“ 
směřujeme žáky k tvorbě nástěnných map, časových přímek, tabulek 
vedeme žáky k samostatnému výběru způsobů, metod a strategií pro 
efektivní učení 
klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, třídění a zpracování 
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Název předmětu dějepis 
informací) 
podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci vlastních nápadů 
směřujeme žáky k samostatnému plánování učení  

Kompetence pracovní: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce 
vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

 

dějepis 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
rozlišuje zdroje historických 
informací a problémy jejich 
interpretace 

Rozlišuje zdroje historických 
informací a problémy jejich 
interpretace. 

Úvod do studia dějepisu – význam 
historického poznání pro 
současnost 

charakterizuje smysl historického 
poznání a jeho povahu jako 
poznání neuzavřeného a 
proměnlivého 

Chápe smysl historického poznání. Úvod do studia dějepisu – práce 
historika, historické informace, 
jejich typy, účel a možnosti využití 

objasní ve shodě s aktuálními 
vědeckými poznatky materiální a 
duchovní život lidské společnosti v 
jednotlivých vývojových etapách 
pravěku; charakterizuje pojem 
archeologická kultura 

Porozumí pojmům a porozumí 
procesu antropogeneze a 
hominizace. 

Charakteristika pravěku – doba 
kamenná, bronzová a železná 
Vznik a vývoj člověka 

objasní ve shodě s aktuálními 
vědeckými poznatky materiální a 
duchovní život lidské společnosti v 
jednotlivých vývojových etapách 
pravěku; charakterizuje pojem 
archeologická kultura 

Charakterizuje způsob života lidí v 
paleolitu a chápe význam vzniku 
zemědělství. 

Charakteristika pravěku 

vysvětlí zásadní zlom ve vývoji 
lidstva v důsledku cílevědomé 
zemědělské a řemeslné činnosti 

Vznik a vývoj člověka 

zařadí časově a prostorově hlavní 
archeologické kultury pravěku 
objasní ve shodě s aktuálními 
vědeckými poznatky materiální a 
duchovní život lidské společnosti v 
jednotlivých vývojových etapách 
pravěku; charakterizuje pojem 
archeologická kultura 

Zhodnotí roli získávání a zpracování 
kovů. 

Vznik a vývoj člověka 

popíše určující procesy a události, 
uvede významné osobnosti 
starověkých dějin 

Charakterizuje rysy 
staroorientálních států. 

Staroorientální státy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                             Příloha č.9 DEJ 

129 
 

dějepis 1. ročník / kvinta  

popíše určující procesy a události, 
uvede významné osobnosti 
starověkých dějin 

Zdůvodní přínos starověkých 
společenství, antiky a křesťanství. 

Staroorientální státy 

zdůvodní civilizační přínos 
vybraných starověkých 
společenství, antiky a křesťanství 
jako základních fenoménů, z nichž 
vyrůstá evropská civilizace 

Antické Řecko 
Antický Řím 

objasní židovství (vazbu mezi 
židovstvím a křesťanstvím) a další 
neevropské náboženské a kulturní 
systémy 

Objasní židovství a další 
náboženství. 

Staroorientální státy 
Antický Řím 
Utváření středověké Evropy 

popíše určující procesy a události, 
uvede významné osobnosti 
starověkých dějin 

Osvojí si poznatky o jednotlivých 
obdobích řeckých a římských dějin. 

Antické Řecko 
Antický Řím; naše země a ostatní 
Evropa v době římské; limes 
romanus jako civilizační hranice 

objasní židovství (vazbu mezi 
židovstvím a křesťanstvím) a další 
neevropské náboženské a kulturní 
systémy 

Posoudí význam přínosu antiky, 
židovství a křesťanství pro 
evropskou kulturu. 

Antické Řecko 
Antický Řím; civilizovanost a 
barbarství 

zdůvodní civilizační přínos 
vybraných starověkých 
společenství, antiky a křesťanství 
jako základních fenoménů, z nichž 
vyrůstá evropská civilizace 

Utváření středověké Evropy – 
vzdělanost a umění 

definuje proměny hospodářského 
a politického uspořádání 
středověké společnosti 5.–15. 
století a jeho specifické projevy ve 
vybraných státních celcích 

Objasní proces feudalizace a 
christianizace. 

Utváření středověké Evropy – 
křesťanství jako nové kulturní a 
společenské pojítko, vnitřní 
nejednota křesťanství, papežství a 
císařství, křížové výpravy, kacířství 

objasní proces christianizace a její 
vliv na konstituování raně 
středověkých států v Evropě; 
vysvětlí podstatu vztahu mezi 
světskou a církevní mocí v 
západním i východním kulturním 
okruhu i projevy vlivu náboženství 
a církve ve středověké společnosti 
definuje proměny hospodářského 
a politického uspořádání 
středověké společnosti 5.–15. 
století a jeho specifické projevy ve 
vybraných státních celcích 

Popíše konstituování raně 
středověkých států. 

Utváření středověké Evropy – 
venkov a zemědělství, kolonizace, 
rozvoj řemesel a obchodu, 
urbanizace;  

objasní proces christianizace a její 
vliv na konstituování raně 
středověkých států v Evropě; 
vysvětlí podstatu vztahu mezi 
světskou a církevní mocí v 
západním i východním kulturním 
okruhu i projevy vlivu náboženství 
a církve ve středověké společnosti 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                             Příloha č.9 DEJ 

130 
 

dějepis 1. ročník / kvinta  

vymezí specifika islámské oblasti 
vysvětlí důsledky tatarských a 
tureckých nájezdů, zejména pro 
jižní a východní Evropu 

Vymezí specifika islámské oblasti. Utváření středověké Evropy – islám 
a arabská říše, mongolská a turecká 
expanze 
 

charakterizuje základní rysy vývoje 
na našem území 

Charakterizuje základní rysy vývoje 
na našem území. 

Český stát za posledních 
Přemyslovců 
Lucemburkové na českém trůně 
Husitství 

definuje proměny hospodářského 
a politického uspořádání 
středověké společnosti 5.–15. 
století a jeho specifické projevy ve 
vybraných státních celcích 

Definuje proměny v uspořádání 
středověké společnosti ve 12. – 15. 
století. 

Obecná charakteristika vrcholného 
středověku 

objasní proces christianizace a její 
vliv na konstituování raně 
středověkých států v Evropě; 
vysvětlí podstatu vztahu mezi 
světskou a církevní mocí v 
západním i východním kulturním 
okruhu i projevy vlivu náboženství 
a církve ve středověké společnosti 

Vývoj evropských států ve 
vrcholném středověku 

definuje proměny hospodářského 
a politického uspořádání 
středověké společnosti 5.–15. 
století a jeho specifické projevy ve 
vybraných státních celcích 

Charakterizuje základní rysy vývoje 
Evropy ve vrcholném a pozdním 
středověku a v počátcích novověku 

Charakteristika pozdního 
středověku 

objasní proces christianizace a její 
vliv na konstituování raně 
středověkých států v Evropě; 
vysvětlí podstatu vztahu mezi 
světskou a církevní mocí v 
západním i východním kulturním 
okruhu i projevy vlivu náboženství 
a církve ve středověké společnosti 

Francie a Anglie za stoleté války 

vysvětlí expanzivní záměry velmocí 
v okrajových částech Evropy a v 
mimoevropském světě, jež byly 
příčinou četných střetů a konfliktů 
daného období 

 

 identifikuje umělecké slohy 
středověku 

Vzdělanost a umění raně 
středověké společnost 
Rytířská kultura, gotické umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy 

Prohloubení porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických problémů na vznik a řešení globálních 
problémů v jejich vzájemných souvislostech. 
Rozvoj schopností srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a 
odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 
Utváření a rozvoj základních dovedností pro spolupráci. 
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Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
Utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým. 
Zvládání vlastního chování. 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
Uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 
Prohlubování základních dovedností dobré komunikace a dovedností pro řešení složitých situací (např. 
konfliktů). 
Rozvoj dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci. 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
Uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
Uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. 
Rozvoj základních dovedností pro spolupráci. 

Multikulturní výchova – Základní problémy sociokulturních rozdílů 
Rozvoj základních znalostí o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti. 
Vedení k angažovanosti při potírání projevů intolerance, diskriminace a rasismu. 
Uvědomění si neslučitelnosti rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické 
společnosti. 
Stimulace a korekce jednání a hodnotového systému žáků, vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoli 
jako zdroj konfliktu. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
Prohlubování vědomostí potřebných k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje 
a podstaty evropského integračního procesu. 
Poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciace zájmu žáků o osobnostní vzory. 
 

dějepis 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
charakterizuje základní rysy vývoje 
na našem území 

 Český stát za Jagellonců 

rozpozná nové filozofické a 
vědecké myšlenky, které byly 
zformulovány ve 14. – 17. století, 
zhodnotí jejich praktické dopady 

 Humanismus a renesance 

porozumí důsledkům zámořských 
objevů, jež vedly k podstatným 
hospodářským i mocensko-
politickým změnám 

 Zámořské plavby 

popíše základní rysy reformace a 
protireformace, vysvětlí důsledky 
pro další evropský i světový vývoj 

Popíše základní rysy reformace a 
protireformace, vysvětlí důsledky 
pro další evropský i světový vývoj. 

Český stát za Jagellonců 
Evropská reformace a katolická 
reforma 

rozpozná nové filozofické a 
vědecké myšlenky, které byly 

Evropské velmoci v raném 
novověku – rivalita a kooperace  
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zformulovány ve 14.–17. století; 
zhodnotí jejich praktické dopady 

České země v předbělohorském 
období 
Třicetiletá válka 

posoudí postavení českého státu 
uvnitř habsburského soustátí a 
analyzuje jeho vnitřní sociální, 
politické a kulturní poměry 

Posoudí postavení českého státu 
uvnitř habsburského soustátí a 
analyzuje jeho vnitřní sociální, 
politické a kulturní poměry. 

Evropská reformace a katolická 
reforma 
Evropské velmoci v raném 
novověku 
České země v předbělohorském 
období 
Třicetiletá válka 

posoudí význam ústavy a novou 
organizaci státu, uvede základní 
typy parlamentních státních 
systémů 

Vymezí základní znaky stavovství a 
absolutismu, uvede konkrétní 
projevy v jednotlivých zemích a 
příklady střetů. 

Absolutismus a parlamentarismus 

vymezí základní znaky stavovství a 
absolutismu; uvede konkrétní 
projevy v jednotlivých zemích a 
příklady střetů 

Anglická revoluce 
Situace po třicetileté válce 
Baroko 

určí a zhodnotí hlavní myšlenky a 
principy osvícenství, rozpozná 
jejich uplatnění v revolucích 18. a 
19. století 

Určí a zhodnotí hlavní myšlenky a 
principy osvícenství. 

Osvícenství, osvícenský 
absolutismus 
Vznik USA 

 Posoudí nové ústavy a organizaci 
státu v důsledku revoluce  

Velká francouzská revoluce a 
napoleonské vál 

 Charakterizuje proces modernizace, 
vysvětlí průběh industrializace a její 
důsledky, proměny životního stylu 

Vídeňský kongres a období 
restaurace 
Průmyslová revoluce – proměna 
společnosti, rozvoj vědy, změny 
v sociální struktuře 
Revoluční vlna 20. a 30. let 
19.století 
Habsburská monarchie v době 
metternichovského absolutismu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 

Uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 
Utváření a rozvoj základních dovedností pro spolupráci. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
Prohlubování vědomostí potřebných k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje 
a podstaty evropského integračního procesu. 
Poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciace zájmu žáků o osobnostní vzory. 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
Uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 
Prohlubování základních dovedností dobré komunikace a dovedností pro řešení složitých situací (např. 
konfliktů). 
Rozvoj dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci. 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
Uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. 
Rozvoj základních dovedností pro spolupráci. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 
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Prohloubení porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických problémů na vznik a řešení globálních 
problémů v jejich vzájemných souvislostech. 
Rozvoj schopností srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a 
odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
Utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým. 
Zvládání vlastního chování. 
 

dějepis 3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Vysvětlí emancipační hnutí národů i 

jednotlivých společenských vrstev 
Revoluce 1848/1849 
Situace v západní Evropě po roce 
1848 
Utváření novodobých národních 
společností, emancipační hnutí 
sociálních skupin 
Sjednocení Itálie a Německa 
Habsburská monarchie ve 2. 
polovině 19. století 
Kapitalistická společnost. Věda, 
technika a kultura před 1.světovou 
válkou 

charakterizuje dvě světové války, 
dokumentuje sociální, hospodářské 
a politické důsledky 

Vysvětlí expanzivní záměry velmocí, 
jež byly příčinou četných střetů a 
konfliktů daného období. 

Příčiny, průběh, výsledky 1. 
světové války 

charakterizuje dvě světové války, 
dokumentuje sociální, hospodářské 
a politické důsledky 

Charakterizuje 1. světovou válku, 
dokumentuje sociální, hospodářské 
a politické důsledky. 

Příčiny, průběh, výsledky 1. 
světové války 

  České země v době 1. světové 
války, první odboj 

uvede příčiny a projevy politického 
a mocenského obrazu světa, který 
byl určen vyčerpáním tradičních 
evropských velmocí, vzestupem 
USA a nastolením bolševické moci 
v Rusku 

Uvede příčiny a projevy politického 
a mocenského obrazu světa, který 
byl určen vyčerpáním tradičních 
evropských velmocí, vzestupem USA 
a nastolením bolševické moci v 
Rusku. 

Revoluce v Rusku, upevňování 
bolševické moci 

  Versailleský systém a jeho vnitřní 
rozpory 

vysvětlí souvislost mezi světovou 
hospodářskou krizí a vyhrocením 
politických problémů, které byly 

Vysvětlí souvislost mezi světovou 
hospodářskou krizí a vyhrocením 
politických problémů, které byly 

Vznik Československa 
Československo v meziválečném 
období 
Evropa a svět ve 20. a 30. letech 
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provázeny radikalizací pravicových 
i levicových protidemokratických sil 

provázeny radikalizací pravicových i 
levicových protidemokratických sil. 

Světová hospodářská krize ve světě 
i v ČSR 
Růst mezinárodního napětí a vznik 
válečných ohnisek 
Mnichovská krize a její důsledky 

 Popíše a zhodnotí způsob života v 
moderní evropské společnosti, 
zhodnotí význam masové kultury. 

První Československá republika. 
Československo v meziválečném 
období 
Evropa a svět ve 20. a 30. letech 
Kultura 1. poloviny 20. století 
Mnichovská krize a její důsledky 

vymezí základní znaky hlavních 
totalitních ideologií a dovede je 
srovnat se zásadami demokracie; 
objasní příčiny a podstatu agresivní 
politiky a neschopnosti 
potenciálních obětí jí čelit 

Vymezí základní znaky hlavních 
totalitních ideologií a dovede je 
srovnat se zásadami demokracie, 
objasní příčiny a podstatu agresivní 
politiky a neschopnosti 
potenciálních obětí jí čelit. 

Evropa a svět ve 20. a 30. letech 
Mnichovská krize a její důsledky 

charakterizuje dvě světové války, 
dokumentuje sociální, hospodářské 
a politické důsledky 

Charakterizuje 2. světovou válku, 
dokumentuje sociální, hospodářské 
a politické důsledky. 

Příčiny, průběh, výsledky 2. 
světové války 
Protektorát Čechy a Morava, druhý 
odboj 
Holocaust 

charakterizuje proces 
modernizace, vysvětlí průběh 
industrializace a její ekonomické, 
sociální a politické důsledky; 
rozpozná její ekologická rizika; určí 
základní příčiny asymetrického 
vývoje Evropy a světa v důsledku 
rozdílného tempa modernizace 

Vymezí základní problémy světa 2. 
poloviny 20. století a možnosti 
dalšího vývoje. 

Evropa a svět po válce (OSN, 
princip sociálního státu) 

vysvětlí základní problémy 
vnitřního vývoje zemí západního a 
východního bloku; zejména se 
zaměří na pochopení vnitřního 
vývoje a vzájemných vztahů 
supervelmocí USA, SSSR a na 
situaci ve střední Evropě a v naší 
zemi 

Bipolární uspořádání světa po roce 
1945 

charakterizuje vznik, vývoj a rozpad 
bipolárního světa, jeho vojenská, 
politická a hospodářská seskupení, 
vzájemné vztahy a nejvýznamnější 
konflikty 

 

charakterizuje základní rysy vývoje 
na našem území 

Válečné konflikty ve 2. polovině 20. 
století 

na konkrétních příkladech 
jednotlivých států demonstruje 
postupný rozklad, zánik a proměny 
dosavadních systémů přes úsilí 
mocenských struktur o jejich 
udržení 

Vývoj v sovětském bloku (politický, 
hospodářský a sociální vývoj, 
RVHP, Varšavská smlouva) – a jeho 
rozpad 
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 Euroatlantická spolupráce a vývoj 
demokracie, USA jako světová 
velmoc 

popíše a zhodnotí způsob života v 
moderní evropské společnosti, 
zhodnotí význam masové kultury 

Životní podmínky na obou stranách 
„železné opony“ 

vymezí specifika islámské oblasti Konflikty na Blízkém východě, vznik 
státu Izrael 

 Proces dekolonizace 
objasní hlavní problémy specifické 
cesty vývoje významných 
postkoloniálních rozvojových zemí; 
objasní význam islámské, židovské 
a některé další neevropské kultury 
v moderním světě 

Postbipolární svět   

popíše a zhodnotí způsob života v 
moderní evropské společnosti, 
zhodnotí význam masové kultury 

Globální problémy moderní 
společnosti 

popíše a zhodnotí způsob života v 
moderní evropské společnosti, 
zhodnotí význam masové kultury 

Vývoj Československa v letech 
1945–1948 

popíše mechanismy a prostředky 
postupného sjednocování Evropy 
na demokratických principech, 
vysvětlí lidská práva v souvislosti s 
evropskou kulturní tradicí; zná 
základní instituce sjednocující se 
Evropy, jejich úlohu a fungování 

50. léta – kolektivizace, socializace 
a politické procesy 

porovná a vysvětlí způsob života a 
chování v nedemokratických 
společnostech a v demokraciích 

Pokus o reformu 60. let 

rozlišuje různé zdroje historických 
informací, způsob jejich získávání a 
úskalí jejich interpretace 

Normalizace 

 Listopad 1989 
vymezí základní problémy 
soudobého světa a možnosti jeho 
dalšího vývoje 

Vznik ČR 

vysvětlí emancipační hnutí národů i 
jednotlivých společenských vrstev; 
vymezí místo utváření českého 
novodobého národa v tomto 
procesu, včetně jeho specifických 
rysů 
vysvětlí základní problémy 
vnitřního vývoje zemí západního a 
východního bloku; zejména se 
zaměří na pochopení vnitřního 
vývoje a vzájemných vztahů 
supervelmocí USA, SSSR a na 
situaci ve střední Evropě a v naší 
zemi 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

Uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 
Prohlubování základních dovedností dobré komunikace a dovedností pro řešení složitých situací (např. 
konfliktů). 
Rozvoj dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci. 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
Uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. 
Rozvoj základních dovedností pro spolupráci. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 
Prohloubení porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických problémů na vznik a řešení globálních 
problémů v jejich vzájemných souvislostech. 
Rozvoj schopností srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a 
odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
Utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým. 
Zvládání vlastního chování. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 
Utváření a rozvoj základních dovedností pro spolupráci. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
Prohlubování vědomostí potřebných k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje 
a podstaty evropského integračního procesu. 
Poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciace zájmu žáků o osobnostní vzory. 

Konec přílohy 9
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Příloha číslo 10   občanská výchova/základy společenských věd  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta / 1.ročník sexta / 2.ročník septima / 3.ročník oktáva / 4.ročník 
2 2 2 0 6 

Povinný Povinný Povinný     

 

Název předmětu občanská výchova/základy společenských věd 
Oblast Člověk a společnost 
Charakteristika předmětu Předmět základy společenských věd byl vytvořen ze vzdělávacího oboru 

Občanský a společenskovědní základ z RVP GV, částečně integruje jednotlivé 
tematické okruhy ze všech pěti průřezových témat. Smyslem předmětu je 
usnadnit žákovi orientaci v současné společnosti, připravit ho na samostatný 
a odpovědný občanský život s aktivním přístupem ke svému sociálnímu 
prostředí. Předmět přináší žákům základní informace z mnoha humanitních 
oborů a poukazuje na mezioborové vazby. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v prvním ročníku a kvintě, 
v druhém ročníku a sextě, ve třetím ročníku a septimě. Ve2.ročníku/sextě je 
do předmětu integrována vzdělávací oblast člověk a svět práce s časovou 
dotací 1 hodina týdně.  Ve třetím a v septimě je předmět realizován volbou 
volitelného semináře s časovou dotací 2 hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku a v 
oktávě 4 hodiny týdně. 
Výuka probíhá v nedělených třídách. Realizace vzdělávacího obsahu 
předmětu bude probíhat různými metodami. Frontální výuku bude 
doplňovat skupinová práce, exkurze a návštěvy institucí, besedy s politiky 
atd. 

Integrace předmětů • Občanský a společenskovědní základ 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací (práce na projektech) 
směřujeme žáky k práci s učebnicí (samostudium, výpisky), s odbornými 
příručkami 
pobízíme žáky k učení „mimo školu“ 
vedeme žáky k samostatnému výběru způsobů, metod a strategií pro 
efektivní učení 
klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, třídění a zpracování 
informací) 
podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci vlastních nápadů 
směřujeme žáky k samostatnému plánování učení  

Kompetence k řešení problémů: 
vedeme žáky ke kritickému myšlení a argumentaci (diskuse, úvaha) 
podněcujeme žáky k práci se zdroji informací (formulace problému, 
vyhledávání podstatného) 
povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich ověřování i 
při následné obhajobě zpracovaných úkolů 
rozvíjíme učení v souvislostech (vedeme žáky k vytváření uceleného obrazu 
světa) 
umožňujeme využívání co největšího množství zdrojů informací – praktické 
pokusy, vlastní výzkumy žáků 

Kompetence komunikativní: 
vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený projev 
klademe důraz na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i neverbální 
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Název předmětu občanská výchova/základy společenských věd 
komunikaci žáka s učitelem, spolužáky i veřejností 
vedeme žáky k prezentaci a obhajobě školních prací, školních i 
mezinárodních projektů 
trváme na dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 

Kompetence sociální a personální: 
rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
(diskuse, debata) 
organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu          

Kompetence občanská: 
vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 
náboženských odlišností spolužáků (projekt) 
podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 
mimo školu     
učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i povinností ve 
škole i mimo školu 

Kompetence k podnikavosti: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce  
vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu  

Kompetence pracovní: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce 
vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 
seznámení se s problematikou podnikání a rizik s tím spojených, rozvíjení 
podnikatelské myšlení      

 

občanská výchova/základy 
společenských věd 

1. ročník / kvinta   

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
objasní, proč a jak se lidé odlišují ve 
svých projevech chování, uvede 
příklady faktorů, které ovlivňují 
prožívání, chování a činnost člověka 

Žák uvede hlavní charakteristiky 
psychologie jako vědní disciplíny a 
její význam 

Pojem a předmět psychologie, 
vznik psychologie 
Základní psychologické směry 

objasní, proč a jak se lidé odlišují ve 
svých projevech chování, uvede 
příklady faktorů, které ovlivňují 
prožívání, chování a činnost člověka 

porozumí základním pojmům 
psychologie 

Odvětví a metody psychologie 
Základní pojmy psychologie – 
psychika, prožívání, chování, 
vědomí, nevědomí 

porovná osobnost v jednotlivých 
vývojových fázích života, vymezí, 
co každá etapa přináší do lidského 
života nového a jaké životní úkoly 
před člověka staví 

charakterizuje činitele vývoje lidské 
psychiky 

Základní pojmy psychologie – 
psychika, prožívání, chování, 
vědomí, nevědomí 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

1. ročník / kvinta   

na příkladech ilustruje vhodné 
způsoby vyrovnávání se s 
náročnými životními situacemi 

Biologické a psychosociální 
determinanty lidského vývoje 

porovná osobnost v jednotlivých 
vývojových fázích života, vymezí, 
co každá etapa přináší do lidského 
života nového a jaké životní úkoly 
před člověka staví 
objasní, proč a jak se lidé odlišují 
ve svých projevech chování, uvede 
příklady faktorů, které ovlivňují 
prožívání, chování a činnost 
člověka 
vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a 
poznává skutečnost, sebe i druhé 
lidi a co může jeho vnímání a 
poznávání ovlivňovat 
využívá získané poznatky při 
sebepoznávání, poznávání druhých 
lidí, volbě profesní orientace 
porovnává různé metody učení a 
vyhodnocuje jejich účinnost pro 
své studium s ohledem na vlastní 
psychické předpoklady, uplatňuje 
zásady duševní hygieny při práci a 
učení 

porozumí nutnosti celoživotního 
učení 

Učení 

porovnává různé metody učení a 
vyhodnocuje jejich účinnost pro 
své studium s ohledem na vlastní 
psychické předpoklady, uplatňuje 
zásady duševní hygieny při práci a 
učení 

zvládne techniky efektivního 
způsobu učení 

Učení 

eticky a věcně správně 
argumentuje v dialogu a diskusi, 
uvážlivě a kriticky přistupuje k 
argumentům druhých lidí, 
rozpozná nekorektní argumentaci a 
manipulativní strategie v 
mezilidské komunikaci 

porozumí základním pojmům 
psychologie osobnosti 

Psychologie osobnosti – pojem a 
předmět osobnosti 

na příkladech ilustruje vhodné 
způsoby vyrovnávání se s 
náročnými životními situacemi 

Charakteristika osobnosti, její 
typologie 

vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a 
poznává skutečnost, sebe i druhé 
lidi a co může jeho vnímání a 
poznávání ovlivňovat 

Poznávání osobnosti, time 
management, profesní orientace 

využívá získané poznatky při 
sebepoznávání, poznávání druhých 
lidí, volbě profesní orientace 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

1. ročník / kvinta   

na příkladech ilustruje vhodné 
způsoby vyrovnávání se s 
náročnými životními situacemi 

uplatňuje zásady duševní hygieny, Poznávání osobnosti 

objasní podstatu některých 
sociálních problémů současnosti a 
popíše možné dopady sociálně-
patologického chování na jedince a 
společnost 

charakterizuje proces socializace, 
úlohu rodiny, školy, vrstevnické 
skupiny 

Sociální psychologie 

objasní, proč a jak se lidé odlišují 
ve svých projevech chování, uvede 
příklady faktorů, které ovlivňují 
prožívání, chování a činnost 
člověka 

Proces a faktory socializace 

respektuje kulturní odlišnosti a 
rozdíly v projevu příslušníků 
různých sociálních skupin, na 
příkladech doloží, k jakým 
důsledkům mohou vést předsudky 
eticky a věcně správně 
argumentuje v dialogu a diskusi, 
uvážlivě a kriticky přistupuje k 
argumentům druhých lidí, 
rozpozná nekorektní argumentaci a 
manipulativní strategie v 
mezilidské komunikaci 

charakterizuje druhy komunikace, 
uplatňuje vhodné způsoby 
komunikace 

Komunikace a její problémy 

na příkladech ilustruje vhodné 
způsoby vyrovnávání se s 
náročnými životními situacemi 
uplatňuje společensky vhodné 
způsoby komunikace ve formálních 
i neformálních vztazích, případné 
neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší konstruktivním 
způsobem 
využívá získané poznatky při 
sebepoznávání, poznávání druhých 
lidí, volbě profesní orientace 
objasní podstatu některých 
sociálních problémů současnosti a 
popíše možné dopady sociálně-
patologického chování na jedince a 
společnost 

rozliší skupiny a agregátní útvary Sociální role 

objasní, jaký význam má sociální 
kontrola ve skupině a ve větších 
sociálních celcích 

Sociální útvary 

objasní, proč a jak se lidé odlišují 
ve svých projevech chování, uvede 
příklady faktorů, které ovlivňují 
prožívání, chování a činnost 
člověka 

Sociální skupiny 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

1. ročník / kvinta   

respektuje kulturní odlišnosti a 
rozdíly v projevu příslušníků 
různých sociálních skupin, na 
příkladech doloží, k jakým 
důsledkům mohou vést předsudky 

Davové jednání a jeho 
problematika 

posoudí úlohu sociálních změn v 
individuálním i společenském 
vývoji, rozlišuje změny 
konstruktivní a destruktivní 

rozliší základní metody 
sociologického výzkumu  

Metody sociologického výzkumu 

objasní vztah mezi přírodním, 
kulturním a společenským 
prostředím 

Sociologie jako vědní disciplína 

vymezí základní sociologické pojmy Příroda, kultura a společnost 
Sociální struktura společnosti, třídy 
a vrstvy 
Základní pojmy sociologie – status, 
mobilita, sociální kapitál, sociální 
nerovnost 

objasní úlohu hodnot a norem jako 
nástrojů sociální kontroly 

Sociální kontrola, sociální deviace a 
sociální patologie 

uplatňuje společensky vhodné 
způsoby komunikace ve formálních 
i neformálních vztazích, případné 
neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší konstruktivním 
způsobem 

Rozliší a charakterizuje tyto sociální 
fenomény 

uvede příklady projevů korupce, 
analyzuje její příčiny a domýšlí její 
možné důsledky 

Sociální problémy 
Instituce a organizace, byrokracie 

objasní podstatu a význam 
politického pluralismu pro život ve 
státě, uvede příklady politického 
extremismu a objasní, v čem 
spočívá nebezpečí ideologií 

Vymezí předmět politologie a její 
metody 

Politologie jako vědní disciplína 

eticky a věcně správně 
argumentuje v dialogu a diskusi, 
uvážlivě a kriticky přistupuje k 
argumentům druhých lidí, 
rozpozná nekorektní argumentaci a 
manipulativní strategie v 
mezilidské komunikaci 

Rozumí základním politologickým 
termínům 

Politologie jako vědní disciplína 

objasní podstatu a význam 
politického pluralismu pro život ve 
státě, uvede příklady politického 
extremismu a objasní, v čem 
spočívá nebezpečí ideologií 

Rozliší charakteristické znaky 
vybraných ideologií 

Politika a politické ideologie 

Znaky a funkce ideologie. 
Konzervatismus, liberalismus, 
socialismus, komunismus, 
křesťanská sociální nauka 
anarchismus, nacionalismus, 
fašismus, nacismus, feminismus, 
environmentalismus 

eticky a věcně správně 
argumentuje v dialogu a diskusi, 
uvážlivě a kriticky přistupuje k 

Charakterizuje demokratickou 
politickou kulturu 

Demokracie – principy a formy, 
dělení moci ve státě 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

1. ročník / kvinta   

argumentům druhých lidí, 
rozpozná nekorektní argumentaci a 
manipulativní strategie v 
mezilidské komunikaci 
objasní podstatu a význam 
politického pluralismu pro život ve 
státě, uvede příklady politického 
extremismu a objasní, v čem 
spočívá nebezpečí ideologií 
objasní, proč je státní moc v ČR 
rozdělena na tři nezávislé složky, 
rozlišuje a porovnává funkce a 
úkoly orgánů státní moci ČR 

vyloží podstatu demokracie, odliší 
ji od nedemokratických forem 
řízení sociálních skupin a státu, 
porovná postavení občana v 
demokratickém a totalitním státě 
objasní podstatu a význam 
politického pluralismu pro život ve 
státě, uvede příklady politického 
extremismu a objasní, v čem 
spočívá nebezpečí ideologií 

Objasní pojem politika, dělba moci Politika a politický program 

objasní, proč je státní moc v ČR 
rozdělena na tři nezávislé složky, 
rozlišuje a porovnává funkce a 
úkoly orgánů státní moci ČR 

rozlišuje složky politického spektra, 
porovnává přístupy vybraných 
politických seskupení k řešení 
různých otázek a problémů 
každodenního života občanů 

Uvede formy politické participace Politická participace, možnosti 
zapojení občanů do života 
společnosti 

uplatňuje společensky vhodné 
způsoby komunikace ve formálních 
i neformálních vztazích, případné 
neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší konstruktivním 
způsobem 
uvede příklady, jak může občan 
ovlivňovat společenské dění v obci 
a ve státě a jakým způsobem může 
přispívat k řešení záležitostí 
týkajících se veřejného zájmu 
vyloží podstatu demokracie, odliší 
ji od nedemokratických forem 
řízení sociálních skupin a státu, 
porovná postavení občana v 
demokratickém a totalitním státě 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

1. ročník / kvinta   

objasní podstatu a význam 
politického pluralismu pro život ve 
státě, uvede příklady politického 
extremismu a objasní, v čem 
spočívá nebezpečí ideologií 

Porozumí systému politických stran Politické strany a jejich úloha ve 
společnosti 

objasní, proč je státní moc v ČR 
rozdělena na tři nezávislé složky, 
rozlišuje a porovnává funkce a 
úkoly orgánů státní moci ČR 

rozlišuje složky politického spektra, 
porovnává přístupy vybraných 
politických seskupení k řešení 
různých otázek a problémů 
každodenního života občanů 
eticky a věcně správně 
argumentuje v dialogu a diskusi, 
uvážlivě a kriticky přistupuje k 
argumentům druhých lidí, 
rozpozná nekorektní argumentaci a 
manipulativní strategie v 
mezilidské komunikaci 

Pochopí základní mechanismy 
fungování parlamentní demokracie 
chápe vznik státu jako mocenské 
organizace, rozliší typy států a jejich 
vývoj v mezinárodních vztazích 

Politická kultura koalice – opozice 
 
 
 
 
 
Vznik a podstata státu, funkce a 
typy států, mezinárodně právní 
souvislosti 
 
 
 
Česká státnost v historických 
souvislostech 

objasní podstatu a význam 
politického pluralismu pro život ve 
státě, uvede příklady politického 
extremismu a objasní, v čem 
spočívá nebezpečí ideologií 
objasní, proč je státní moc v ČR 
rozdělena na tři nezávislé složky, 
rozlišuje a porovnává funkce a 
úkoly orgánů státní moci ČR 

rozlišuje a porovnává historické i 
současné typy států (forem vlády) 
rozlišuje složky politického spektra, 
porovnává přístupy vybraných 
politických seskupení k řešení 
různých otázek a problémů 
každodenního života občanů 
uplatňuje společensky vhodné 
způsoby komunikace ve formálních 
i neformálních vztazích, případné 
neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší konstruktivním 
způsobem 
vyloží podstatu komunálních a 
parlamentních voleb, na příkladech 
ilustruje možné formy aktivní 
participace občanů v životě obce či 
širších společenstvích 

Pochopí fungování demokratických 
mechanismů, vysvětlí smysl voleb a 
fungování samospráv 

Druhy voleb, volební systémy, typy 
obcí, orgány obcí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Mediální výchova – Účinky mediální produkce a vliv médií 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

1. ročník / kvinta   

Rozvoj kritického odstupu od podnětů přicházejících z mediálních produktů. 
Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Uvědomění si svébytnosti a originality vlastní osobnosti. 
Multikulturní výchova – Základní problémy sociokulturních rozdílů 

Identifikace různých modelů sociokulturních skupin, pochopení rozdílů mezi asimilací, integrací a inkluzí. 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Zvládání zátěžových situací, psychohygiena. 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

Pochopení a zvládnutí vlastních komunikačních dovedností. 
Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 

Zapojení do práce ve skupině a komunitě. Schopnost akceptovat, tolerovat nebo odmítat názory druhých. 
 

občanská výchova/základy 
společenských věd 

2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
objasní, v čem spočívá odlišnost 
mezi morálními a právními 
normami, odůvodní účel sankcí při 
porušení právní normy 

Žák porozumí významu práva ve 
společnosti 

Právo: pojem práva, vznik práva, 
předmět a metody právní vědy 
Základní pojmy práva: právní řád, 
právní normy, platnost a účinnost 
právních norem, právní vztahy, 
fyzické a právnické osob 

 objasní vznik práva Právo: pojem práva, vznik práva, 
předmět a metody právní vědy 
Základní pojmy práva: právní řád, 
právní normy, platnost a účinnost 
právních norem, právní vztahy, 
fyzické a právnické osob 

objasní, v čem spočívá odlišnost 
mezi morálními a právními 
normami, odůvodní účel sankcí při 
porušení právní normy 

pochopí a osvojí si základní pojmy 
práva 

Základní pojmy práva: právní řád, 
právní normy, platnost a účinnost 
právních norem, právní vztahy, 
fyzické a právnické osob 

rozlišuje fyzickou a právnickou 
osobu, uvede jejich příklady 
rozlišuje náplň činnosti základních 
orgánů právní ochrany, uvede 
příklady právních problémů, s 
nimiž se na ně mohou občané 
obracet 
uvede, které státní orgány vydávají 
právní předpisy i jak a kde je 
uveřejňují 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

2. ročník / sexta  

ve svém jednání respektuje platné 
právní normy 
obhajuje svá lidská práva, 
respektuje lidská práva druhých lidí 
a uvážlivě vystupuje proti jejich 
porušování 

charakterizuje ústavu ČR Ústavní právo 

vymezí, jakou funkci plní ve státě 
ústava a které oblasti života 
upravuje 

Český ústavní vývoj 
Ústava ČR 

vymezí podmínky vzniku a zániku 
důležitých právních vztahů 
(vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství) i práva a povinnosti 
účastníků těchto právních vztahů 

charakterizuje odvětví práva a jejich 
realizaci v praxi, uvede prameny 
jednotlivých právních odvětví 

Právo: pojem práva, vznik práva, 
předmět a metody právní vědy 
Základní pojmy práva: právní řád, 
právní normy, platnost a účinnost 
právních norem, právní vztahy, 
fyzické a právnické osob 
Občanské právo 
Právo věcné a závazkové 
Občanské soudní řízení 
Pracovní právo 
Vznik a zánik pracovního poměru 
Práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

na příkladu ukáže možné důsledky 
neznalosti smlouvy, včetně jejích 
všeobecných podmínek 

vymezí podmínky vzniku a zániku 
důležitých právních vztahů, práva a 
povinnosti účastníků těchto 
právních vztahů 

Základní pojmy práva: právní řád, 
právní normy, platnost a účinnost 
právních norem, právní vztahy, 
fyzické a právnické osob 

posuzuje lidské jednání z hlediska 
etických norem a svědomí 
jednotlivce, objasní dějinnou 
proměnlivost základních etických 
pojmů a norem 

Občanské právo 

rozeznává, jaké případy se řeší v 
občanském soudním řízení a jaké v 
trestním řízení 

Právo věcné a závazkové 

vymezí podmínky vzniku a zániku 
důležitých právních vztahů 
(vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství) i práva a povinnosti 
účastníků těchto právních vztahů 

Pracovní právo 
Vznik a zánik pracovního poměru 
Práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

vymezí podmínky vzniku a zániku 
důležitých právních vztahů 
(vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství) i práva a povinnosti 
účastníků těchto právních vztahů 

vysvětlí, v čem spočívá právní 
význam manželství a rodiny 

Rodinné právo 
Manželství a rodina 
Náhradní rodinná péče 

rozlišuje trestný čin a přestupek, 
vymezí podmínky trestní 
postižitelnosti občanů a uvede 
příklady postihů trestné činnosti 

rozliší trestný čin a přestupek, 
vymezí podmínky trestní 
odpovědnosti, vysvětli význam 
trestu 

Trestní právo 
Trestní právo hmotné a procesní 
Trestní řízení 

uvede okruhy problémů, s nimiž se 
může občan obracet na jednotlivé 

pochopí význam státní správy a 
samosprávy 

Subjekty státní správy a 
samosprávy v ČR 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

2. ročník / sexta  

státní instituce, zvládá komunikaci 
ve styku s úřady 
uvede příklady institucí, na něž se 
může obrátit v případě problémů 
při pobytu v zahraničí 

Daňová soustava 

 vysvětlí význam obchodního a 
živnostenského práva 

Obchodní právo 
Živnostenské právo 

 charakterizuje ekonomii jako vědní 
disciplínu 

Ekonomie jako věda 
Základní ekonomická východiska 

 vymezí hlavní proudy ekonomického 
myšlení 

Historický vývoj ekonomických 
teorií 
Základní ekonomické problémy, 
ekonomické systémy 

 charakterizuje úlohu trhu v 
ekonomice 

Trh a jeho zákony 
Neziskový sektor 
Vývoz – dovoz 
Nezaměstnanost 
Hospodářský cyklus 

 posoudí vývoj makroekonomických 
ukazatelů a uvede konkrétní 
příklady zásahů státu do tržní 
ekonomiky 

Hospodářský proces 
Trh a jeho zákony 
HDP, HNP 
Inflace 
Úloha státu v tržní ekonomice 
Funkce státu a jeho nástroje 
Sociální politika 

 rozliší formy podnikání Právní úprava podnikání 
Ekonomické subjekty a jejich 
právní formy 

 objasní funkci peněz a orientuje se v 
jednotlivých formách plateb  

Bankovní soustava 

 odliší funkci centrální banky a 
obchodních bank 

Struktura finančních trhů: peníze a 
peněžní trh, kapitálový trh, burzy 
Bankovní soustava 

objasní důvody evropské integrace, 
posoudí její význam pro vývoj 
Evropy 

Charakterizuje historický kontext 
sjednocování Evropy 

Mezinárodní ekonomická integrace 
Evropská integrace a Evropská unie 

objasní důvody evropské integrace, 
posoudí její význam pro vývoj 
Evropy 

Objasní význam a funkce orgánů EU Mezinárodní ekonomická integrace 

posoudí vliv začlenění státu do 
Evropské unie na každodenní život 
občanů, uvede příklady, jak mohou 
fyzické a právnické osoby v rámci 
EU uplatňovat svá práva 

Evropská integrace a Evropská unie 

rozlišuje funkce orgánů EU a uvede 
příklady jejich činnosti 
uvede příklady činnosti některých 
významných mezinárodních 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

2. ročník / sexta  

organizací a vysvětlí, jaký vliv má 
jejich činnost na chod světového 
společenství, zhodnotí význam 
zapojení ČR 
uvede příklady činnosti některých 
významných mezinárodních 
organizací a vysvětlí, jaký vliv má 
jejich činnost na chod světového 
společenství, zhodnotí význam 
zapojení ČR 

Objasní činnost a fungování OSN a 
NATO 

OSN 
NATO 

posoudí projevy globalizace, uvede 
příklady globálních problémů 
současnosti, analyzuje jejich příčiny 
a domýšlí jejich možné důsledky 

Uvede příklady globálních 
problémů, posoudí jejich příčiny a 
možné důsledky 

Globalizace 

zhodnotí význam vědeckého 
poznání, techniky a nových 
technologií pro praktický život i 
možná rizika jejich zneužití 

Planetární problémy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Vyhledávání informací a profesionální poradenství – zdroje pomoci a jejich organizování. 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

Zaujímat konstruktivní postoje k naléhavým otázkám míru a lidských práv v konkrétních životních situacích. 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy 

Vnímat a chápat dopady globalizačních a rozvojových procesů. 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

Uvědomění si odpovědnosti a práv evropského občana, podstata evropského občanství. 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

Efektivní komunikace v praktickém životě. 
 

občanská výchova/základy 
společenských věd 

3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
objasní podstatu filozofického 
tázání, porovná východiska 
filozofie, mýtu, náboženství, vědy a 
umění k uchopení skutečnosti a 
člověka 

objasní podstatu filozofického tázání Vznik a význam filozofie 
- Pojem a předmět filozofie 
- Základní filozofické otázky 
- Vztah filozofie k mýtu, 

náboženství, vědě a umění 
- Filozofické disciplíny 

 vymezí předmět filozofických 
disciplín  

- Filozofické disciplíny 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

3. ročník / septima  

 charakterizuje základní témata 
antické filozofie 

Dějiny evropského filozofické 
myšlení 
- Předsokratovská filozofie 
- Klasické období řecké filozofie 
- Filozofie v období helénismu 
- Filozofie k době římské 

 porovná antický a středověký 
způsob myšlení, hledání 
vzájemného vztahu víry a rozumu 

Filozofie v období středověku 
- Křesťanství 
- Patristika a scholastika 

 charakterizuje základní témata 
renesančního myšlení 

Renesance 
- Přírodní filozofie a sociální myšlení 

renesance 
 porovná středověký a novověký 

způsob myšlení 
Novověká filozofie do 19.století 
- Empirismus a racionalismus 

respektuje kulturní odlišnosti a 
rozdíly v projevu příslušníků 
různých sociálních skupin, na 
příkladech doloží, k jakým 
důsledkům mohou vést předsudky 

charakterizuje jednotlivé filozofické 
směry, rozliší jejich východiska a 
způsoby kladení filozofických otázek 

Dějiny evropského filozofické 
myšlení 

rozliší hlavní filozofické směry, 
uvede jejich klíčové představitele a 
porovná řešení základních 
filozofických otázek v jednotlivých 
etapách vývoje filozofického 
myšlení 

Filozofie v období středověku 
Renesance 
Novověká filozofie do 19.století 
- Osvícenství 
- Německá filozofie 
Filozofie 19. 
a 20.století 
- Pozitivismus 
- Marxismus 
- Iracionalismus 
- Křesťansky orientovaná filozofie 
- Pragmatismus 
- Fenomenologie 
- Existencialismus 
- Novopozitivismus 
- Postmodernismus 
české filosofické myšlení 

 pochopí pojem paradigma vědy  Filozofie vědy 
objasní podstatu filozofického 
tázání, porovná východiska 
filozofie, mýtu, náboženství, vědy a 
umění k uchopení skutečnosti a 
člověka 

Žák rozlišuje významné náboženské 
systémy, identifikuje projevy 
náboženské a jiné nesnášenlivosti, 
rozezná projevy sektářství 

víra v lidském životě – podoby víry, 
znaky náboženské víry, náboženské 
systémy, církve a sekty 

rozlišuje významné náboženské 
systémy, identifikuje projevy 
náboženské a jiné nesnášenlivosti a 
rozezná projevy sektářského 
myšlení 
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občanská výchova/základy 
společenských věd 

3. ročník / septima  

posoudí vliv začlenění státu do 
Evropské unie na každodenní život 
občanů, uvede příklady, jak mohou 
fyzické a právnické osoby v rámci 
EU uplatňovat svá práva 

posuzuje lidské jednání z hlediska 
etických norem a svědomí 
jednotlivce, objasní dějinnou 
proměnlivost základních etických 
pojmů a norem 

Vztah filozofie k mýtu, náboženství, 
vědě a umění 

posuzuje lidské jednání z hlediska 
etických norem a svědomí 
jednotlivce, objasní dějinnou 
proměnlivost základních etických 
pojmů a norem 

Filozofické disciplíny 
Dějiny evropského filozofické 
myšlení 
víra v lidském životě – podoby víry, 
znaky náboženské víry, náboženské 
systémy, církve a sekty 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

Přijímání odpovědnosti za sebe a svět ve kterém žijeme. 
Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Sebepoznání a filosofický nadhled v životní praxi žáků. 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

Sociální komunikace a její zvládání. 
 

Konec přílohy 10 
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Příloha číslo 11 člověk a svět práce  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta sexta septima oktáva 
0 1 0 0 1 

 Povinný     

    

Název předmětu člověk a svět práce 
Oblast Člověk a svět práce 
Charakteristika předmětu Obor člověk a svět práce má celkovou dotaci 3 hodiny. Je integrován v kvartě 

do informatiky (tematický celek Využití digitálních technologií – 1 hodina 
týdně), v kvartě je navíc integrován do občanské výchovy (tematický celek 
Svět práce – 1 hodina týdně). 
Oblast Člověk a svět práce vede žáky k získání základních uživatelských 
dovedností v různých oborech lidské činnosti, postihuje širokou oblast 
pracovních činností a technologií a přispívá k vytváření životní a profesní 
orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z 
konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s 
technikou i lidskou činností v jejich rozmanitých podobách a širších 
souvislostech. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na 
praktické pracovní dovednosti a návyky, včetně posouzení ochrany zdraví, a 
doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění 
člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních 
vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je podložena tvůrčí 
myšlenkovou spoluúčastí žáků. 
V okruhu využití digitálních technologií je důraz položen na zhodnocení 
oblastí, ve kterých se používají, důvody jejich využívání a rozšiřování dalších 
oblastí činnosti člověka a společnosti. Výsledkem je nejen objasnění principů 
činnosti zařízení, ale v celé řadě jejich praktické používání včetně etických a 
právních norem, jež se k nim vztahují. 
Krom vlastního vzdělávacího obsahu je realizována část vzdělávacích obsahů 
průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, 
Environmentální výchova a Mediální výchova. 
Následně rozvíjí klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence 
k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a 
personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. 
Při výuce klademe důraz předně na rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, 
výchovy ke zdraví, dodržování pravidel společenského chování, komunikaci i 
spolupráci. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité 
pro jejich další život.  
 V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části 
vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, 
Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální 
výchova a Mediální výchova. 
Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují samostatnost a spolupráci 
dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, vyhodnocování a řešení problémů, 
formulování a ověřování vlastních názorů, utřídění informací a hledání jejich 
souvislostí. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 

Vzhledem k pedagogickým záměrům školy jsou zařazeny tematické okruhy 
trh práce, volba profesní orientace, možnosti vzdělávání a zaměstnání. Cílem 
tematického okruhu je vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti 
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Název předmětu člověk a svět práce 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

za výsledky práce, uplatňování tvořivosti, k autentickému a objektivnímu 
poznávání okolního světa, k vytváření postojů a hodnot ve vztahu k práci, 
technice a životnímu prostředí. Vést žáky k chápání práce jako příležitosti 
k seberealizaci 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
vedeme žáky ke kritickému myšlení a argumentaci (diskuse, úvaha) 
podněcujeme žáky k práci se zdroji informací (formulace problému, 
vyhledávání podstatného) 

Kompetence komunikativní: 
vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený projev 
vedeme žáky k prezentaci výsledků práce  

Kompetence sociální a personální: 
rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
(diskuse, debata) 
organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 
náboženských odlišností spolužáků (projekt) 
podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 
mimo školu  

Kompetence k učení: 
vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací (práce na projektech) 
směřujeme žáky k práci s různými zdroji informací (samostudium, výpisky) 
pobízíme žáky k učení „mimo školu“ 

Kompetence pracovní: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce 
vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

    
   

člověk a svět práce 2. ročník / sexta  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Porozumí významu práva ve 

společnosti  
Základní pojmy práva: právní řád, 
právní normy, platnost a účinnost 
právních norem, právní vztahy, 
fyzické a právnické osob 

 Objasní vznik práva  Právo: pojem práva, vznik práva, 
předmět a metody právní vědy 

vyhotoví potřebnou dokumentaci 
pro přijímací řízení k dalšímu 
studiu i ve zvolené profesi 

Pochopí a osvojí si základní pojmy 
práva 

Ústavní právo 

chová se poučeně a adekvátně 
situaci v případě pracovního úrazu 

Charakterizuje odvětví práva a jejich 
realizaci v praxi, uvede prameny 
jednotlivých právních odvětví 

Pracovní právo 

kriticky posoudí své zdravotní, 
osobnostní a kvalifikační 
předpoklady pro volbu dalšího 
studia a profesní orientace 

Vznik a zánik pracovního poměru 
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člověk a svět práce 2. ročník / sexta  

objasní funkci odborů Práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

objasní funkci podpory v 
nezaměstnanosti, funkci úřadů 
práce a personálních agentur, 
vyhledá informace o zaměstnání a 
rekvalifikaci v různých typech médií 

Subjekty státní správy a 
samosprávy v ČR 

posoudí profesní poptávku na 
českém i evropském trhu práce a 
pružně na ni reaguje dalším 
vzděláváním 

Evropská integrace a Evropská unie 

posoudí výhody a rizika podnikání v 
porovnání se zaměstnáním 
reflektuje význam práce pro 
psychické zdraví člověka, vytvoří si 
vyvážený pracovní rozvrh s 
ohledem na své osobní vztahy 
uvede postup, jak uzavřít pracovní 
smlouvu a podat výpověď 
uvede svá pracovní práva a 
vyžaduje jejich respektování od 
ostatních, respektuje své pracovní 
povinnosti 

 

chová se poučeně a adekvátně 
situaci v případě pracovního úrazu 

Vymezí podmínky vzniku a zániku 
důležitých právních vztahů, práva a 
povinnosti účastníků těchto 
právních vztahů 

Vznik a zánik pracovního poměru 

kriticky posoudí své zdravotní, 
osobnostní a kvalifikační 
předpoklady pro volbu dalšího 
studia a profesní orientace 

Práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

posoudí výhody a rizika podnikání v 
porovnání se zaměstnáním 

Hospodářský cyklus 

posuzuje profesní a vzdělávací 
nabídku vztahující se k jeho 
profesní volbě a kariéře 

Úloha státu v tržní ekonomice 

uvede postup, jak vypočítá životní 
minimum své domácnosti, a zažádá 
o sociální dávku, na niž má nárok 

Sociální politika 

uvede svá pracovní práva a 
vyžaduje jejich respektování od 
ostatních, respektuje své pracovní 
povinnosti 
vhodně prezentuje vlastní osobu a 
práci, vhodně vystupuje při 
přijímacím pohovoru nebo 
konkurzu 

 

kriticky posoudí své zdravotní, 
osobnostní a kvalifikační 
předpoklady pro volbu dalšího 
studia a profesní orientace 

Vysvětlí význam obchodního a 
živnostenského práva 

Obchodní právo 

na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat 
práva spotřebitele (při nákupu 

Živnostenské právo 
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člověk a svět práce 2. ročník / sexta  

zboží a služeb, včetně produktů 
finančního trhu) 
analyzuje skrytý obsah reklamy, 
kriticky posuzuje podíl marketingu 
na úspěchu výrobku na trhu 

Charakterizuje úlohu trhu v 
ekonomice 

Ekonomie jako věda 

na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat 
práva spotřebitele (při nákupu 
zboží a služeb, včetně produktů 
finančního trhu) 

Základní ekonomická východiska 

na základě aktuálních mediálních 
informací posoudí vliv 
nejdůležitějších ekonomických 
ukazatelů (inflace, úroveň HDP, 
míra nezaměstnanosti) na změny v 
životní úrovni občanů 

Inflace 

navrhne způsoby, jak využít volné 
finanční prostředky (spoření, 
produkty se státním příspěvkem, 
cenné papíry, nemovitosti aj.), 
vybere nejvýhodnější produkt pro 
investování volných finančních 
prostředků a vysvětlí proč 

Vývoz – dovoz 

objasní základní principy fungování 
systému příjmů a výdajů státu 

Nezaměstnanost 

posoudí výhody a rizika podnikání v 
porovnání se zaměstnáním 

Hospodářský cyklus 

rozlišuje základní typy daní, 
rozlišuje, na které jeho činnosti se 
zdaňovací povinnost vztahuje 

Úloha státu v tržní ekonomice 

rozpozná běžné cenové triky (cena 
bez DPH aj.) a klamavé nabídky 

Funkce státu a jeho nástroje 

stanoví cenu jako součet nákladů, 
zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší 
podle typu zákazníků, místa či 
období, objasní důvody kolísání 
cen zboží či pracovní síly na trhu 
podle vývoje nabídky a poptávky 
vysvětlí na základě konkrétní, 
reálné a aktuální situace ve 
společnosti mechanismy fungování 
trhu 
vysvětlí podstatu inflace a její 
důsledky na příjmy obyvatelstva, 
vklady a úvěry, dlouhodobé 
finanční plánování a uvede 
příklady, jak se důsledkům inflace 
bránit 

 

na základě aktuálních mediálních 
informací posoudí vliv 
nejdůležitějších ekonomických 
ukazatelů (inflace, úroveň HDP, 

Posoudí vývoj makroekonomických 
ukazatelů a uvede konkrétní 
příklady zásahů státu do tržní 
ekonomiky 

Neziskový sektor 
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člověk a svět práce 2. ročník / sexta  

míra nezaměstnanosti) na změny v 
životní úrovni občanů 
navrhne způsoby, jak využít volné 
finanční prostředky (spoření, 
produkty se státním příspěvkem, 
cenné papíry, nemovitosti aj.), 
vybere nejvýhodnější produkt pro 
investování volných finančních 
prostředků a vysvětlí proč 

Inflace 

vysvětlí podstatu inflace a její 
důsledky na příjmy obyvatelstva, 
vklady a úvěry, dlouhodobé 
finanční plánování a uvede 
příklady, jak se důsledkům inflace 
bránit 

Vývoz – dovoz 
Nezaměstnanost 
Hospodářský cyklus 
Úloha státu v tržní ekonomice 

na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat 
práva spotřebitele (při nákupu 
zboží a služeb, včetně produktů 
finančního trhu) 

Rozliší formy podnikání Obchodní právo 

posoudí výhody a rizika podnikání v 
porovnání se zaměstnáním 

Živnostenské právo 

rozlišuje a porovnává praktické 
využití jednotlivých forem 
podnikání, posoudí, která forma 
podnikání je v konkrétní situaci 
nejvýhodnější 

Hospodářský proces 

rozpozná běžné cenové triky (cena 
bez DPH aj.) a klamavé nabídky 

Trh a jeho zákony 

stanoví cenu jako součet nákladů, 
zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší 
podle typu zákazníků, místa či 
období, objasní důvody kolísání 
cen zboží či pracovní síly na trhu 
podle vývoje nabídky a poptávky 

Právní úprava podnikání 

uvede principy vývoje ceny akcií a 
možnosti forem investic do 
cenných papírů 

Ekonomické subjekty a jejich 
právní formy 

uvede, jak postupovat při zakládání 
vlastní podnikatelské činnosti a jak 
zažádat o živnostenské oprávnění 

Mezinárodní ekonomická integrace 

uvede, jakým způsobem podá 
daňové přiznání především k dani z 
příjmu, jak provede základní 
výpočty daní a zjistí výši sociálního 
a zdravotního pojištění 

 

na základě aktuálních mediálních 
informací posoudí vliv 
nejdůležitějších ekonomických 
ukazatelů (inflace, úroveň HDP, 
míra nezaměstnanosti) na změny v 
životní úrovni občanů 

Objasní funkci peněz a orientuje se v 
jednotlivých formách plateb 

Právo věcné a závazkové 
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navrhne způsoby, jak využít volné 
finanční prostředky (spoření, 
produkty se státním příspěvkem, 
cenné papíry, nemovitosti aj.), 
vybere nejvýhodnější produkt pro 
investování volných finančních 
prostředků a vysvětlí proč 

Hospodářský proces 

navrhne, jak řešit schodkový 
rozpočet a jak naložit s 
přebytkovým rozpočtem 
domácnosti 

Trh a jeho zákony 

používá nejběžnější platební 
nástroje, smění peníze za použití 
kursovního lístku 

HDP, HNP 

rozliší pravidelné a nepravidelné 
příjmy a výdaje a na základě toho 
sestaví rozpočet domácnosti 

Inflace 

rozlišuje základní typy daní, 
rozlišuje, na které jeho činnosti se 
zdaňovací povinnost vztahuje 

Úloha státu v tržní ekonomice 

stanoví cenu jako součet nákladů, 
zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší 
podle typu zákazníků, místa či 
období, objasní důvody kolísání 
cen zboží či pracovní síly na trhu 
podle vývoje nabídky a poptávky 

Funkce státu a jeho nástroje 

uvede principy vývoje ceny akcií a 
možnosti forem investic do 
cenných papírů 
uvede, jakým způsobem podá 
daňové přiznání především k dani z 
příjmu, jak provede základní 
výpočty daní a zjistí výši sociálního 
a zdravotního pojištění 
vybere nejvýhodnější pojistný 
produkt s ohledem na své potřeby 
vybere nejvýhodnější úvěrový 
produkt s ohledem na své potřeby 
a zdůvodní svou volbu, posoudí 
způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, 
jak se vyvarovat předlužení 
vysvětlí způsoby stanovení 
úrokových sazeb a rozdíl mezi 
úrokovou sazbou a RPSN 
využívá moderní formy bankovních 
služeb, včetně moderních 
informačních a telekomunikačních 
technologií, ovládá způsoby 
bezhotovostního platebního styku 

 

objasní funkci ČNB a její vliv na 
činnost komerčních bank 

Odliší funkci centrální banky a 
obchodních bank 

Daňová soustava 
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člověk a svět práce 2. ročník / sexta  

objasní základní principy fungování 
systému příjmů a výdajů státu 

Sociální politika 

používá nejběžnější platební 
nástroje, smění peníze za použití 
kursovního lístku 

Struktura finančních trhů: peníze a 
peněžní trh, kapitálový trh, burzy 

uvede principy vývoje ceny akcií a 
možnosti forem investic do 
cenných papírů 

Bankovní soustava 

vysvětlí způsoby stanovení 
úrokových sazeb a rozdíl mezi 
úrokovou sazbou a RPSN 
využívá moderní formy bankovních 
služeb, včetně moderních 
informačních a telekomunikačních 
technologií, ovládá způsoby 
bezhotovostního platebního styku 

 

volí bezpečné pracovní postupy 
šetrné k životnímu prostředí, 
používá adekvátní pracovní 
pomůcky 

Uvede příklady globálních 
problémů, posoudí jejich příčiny a 
možné důsledky 

Základní ekonomické problémy, 
ekonomické systémy 
Globalizace 
Planetární problémy 

 

Konec přílohy 11
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Příloha číslo 12 hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 

2 2 0 0 4 

Povinný Povinný     

 

Název předmětu hudební výchova 
Oblast Umění a kultura 
Charakteristika předmětu Výuka probíhá v rámci skupin. Rozvíjí a prohlubuje to, co žáci získali na 2. 

stupni základní školy, nebo na nižším stupni gymnázia. Pěvecké, poslechové, 
instrumentální a hudebně-pohybové činnosti by měly vést žáky k aktivní 
percepci, reprodukci a částečně i k produkci hudby. Dále by jim měl být 
nastíněny základní pojmy z hudební teorie a hudebních dějin. Cílem hudební 
výchovy na vyšším stupni gymnázia by mělo být především uplatnění jejich 
dosavadních zkušeností a znalostí jak v činnostech praktických, tak 
teoretických. Důraz je zde kladen především na rozvoj kritického myšlení a 
předání vlastních názorů vhodnou formou a správným způsobem 
argumentace. Dále by se u žáků měla prohlubovat kultura hlasová, jak ve 
zpěvu, tak v mluvě. Prostřednictvím hudebních činností by žáci měli získat 
vhled do hudební kultury naší i světové, a naučit se tak porozumět hudebně 
vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých 
uměleckých epoch a současně by měli získat orientaci v jednotlivých 
slohových a stylových rozvrstveních. V rámci vyučovacího předmětu budou 
zařazena tato průřezová témata: osobnostní a sociální výchova a 
multikulturní výchova. Ve vyučovacím předmětu jsou rozvíjeny všechny 
klíčové kompetence. Součástí výuky je i etická výchova s těmito tématy: 
otevřená komunikace, aktivní naslouchání, reálné a zobrazené vzory. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně v 1. a 2. ročníku 
(kvintě a sextě). 

Integrace předmětů • Hudební obor. ročníku 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
vedeme žáky ke zpracování oborových prací (referáty z dějin hudby), 
směřujeme žáky k propojování učiva do souvislostí, do širších celků 

Kompetence k řešení problémů: 
vedeme žáky ke kritickému myšlení a argumentaci (diskusi, úvaha), 
podněcujeme žáky k práci se zdroji informací (formulace problému, 
vyhledání podstatného) 

Kompetence komunikativní: 
vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený projev, 
vedeme žáky k prezentaci výsledků práce 

Kompetence sociální a personální: 
rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
(diskuse, debata), organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě, 
vybízíme ke vzájemné pomoci při učení, vedeme žáky ke střídání rolí ve 
skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
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Název předmětu hudební výchova 
vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 
náboženských odlišností spolužáků, podněcujeme žáky k zodpovědnému a 
uvědomělému jednání ve škole i mimo školu 

Kompetence pracovní: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností, skupinové, 
týmové a individuální práce, vybízíme žáky k zapojení v zájmových 
aktivitách ve škole i mimo školu (kulturní akce školy) 

 

hudební výchova 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
interpretuje hudbu na základě 
vědomostí a individuálních 
hudebních schopností; vytváří 
vlastní soudy a preference, které 
dokáže v diskusi obhájit 

Elementárním způsobem 
doprovázejí lidové a jednodušší 
umělé písně 

pěvecké, instrumentální a 
hudebně-pohybové činnosti 

reaguje na hudbu pohybem, 
ztvárňuje ji úměrně svým 
hudebním schopnostem a 
pohybovým dispozicím; pohyb ve 
spojení s hudbou využívá k 
vyjádření vlastních představ a 
pocitů 

pojem konsonance-disonance 
nejen v muzice 

uvědomuje si rozdílnost přístupů 
jednotlivých lidí k hudbě a hudební 
tvorbě, vnímá hudbu jako způsob 
prezentace vlastních idejí a názorů 
i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí 
a na základě toho je schopen se s 
hudbou ztotožnit, či ji odmítnout 

samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

vyděluje podstatné hudební znaky 
z proudu znějící hudby, rozpoznává 
hudebně výrazové prostředky užité 
ve skladbě, uvědomuje si hudební 
formu díla a k dílu přistupuje jako k 
logicky utvářenému celku 
využívá jednoduché a podle 
vybavení školy i složitější hudební 
nástroje (keyboardy, keyboardy ve 
spojení s počítačem) při 
individuálních či společných 
hudebních aktivitách a přiměřeně 
svým hudebním schopnostem a 
dovednostem používá hudební 
nástroje jako prostředek sdělování 
hudebních i nehudebních myšlenek 
a představ 
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popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 
ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 

proměny komunikace v uměleckém 
procesu 

hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 

upozorní na ty znaky hudební 
tvorby, které s sebou nesou 
netoleranci, rasismus a xenofobii, a 
dokáže se od takové hudby 
distancovat 

pojem konsonance-disonance 
nejen v muzice 

uvědomuje si roli hudebního 
průmyslu v současném světě; 
popíše možnosti využití hudby v 
„mimohudební“ oblasti a je 
schopen poukázat na příklady 
jejího zneužívání 

vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 
ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 

umělecké dílo jako subjektivní 
výpověď umělce a jeho vliv na okolí 

vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 

upozorní na ty znaky hudební 
tvorby, které s sebou nesou 
netoleranci, rasismus a xenofobii, a 
dokáže se od takové hudby 
distancovat 

jevištní formy hudby v minulosti i 
současnosti 

uvědomuje si roli hudebního 
průmyslu v současném světě; 
popíše možnosti využití hudby v 
„mimohudební“ oblasti a je 
schopen poukázat na příklady 
jejího zneužívání 

periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 
samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

orientuje se ve vývoji hudebního 
umění; uvědomuje si rozdílnost 
hudebního myšlení v jednotlivých 
etapách, rozlišuje hudební slohy 
podle charakteristických hudebních 
znaků, na základě historických, 
společenských a kulturních 

pojmy "obecný vkus" a "estetické 
normy" ve společnosti a jejich 
proces vzniku 

vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
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kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla 
upozorní na ty znaky hudební 
tvorby, které s sebou nesou 
netoleranci, rasismus a xenofobii, a 
dokáže se od takové hudby 
distancovat 

samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

uvědomuje si roli hudebního 
průmyslu v současném světě; 
popíše možnosti využití hudby v 
„mimohudební“ oblasti a je 
schopen poukázat na příklady 
jejího zneužívání 

 

popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 
ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 

umělecký proces-jeho zákonitosti ve 
vztahu k současnému i historií 
prověřenému umění 

hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 

upozorní na ty znaky hudební 
tvorby, které s sebou nesou 
netoleranci, rasismus a xenofobii, a 
dokáže se od takové hudby 
distancovat 

muzikál – jako fenomén současné 
hudební tvorby 

uvědomuje si roli hudebního 
průmyslu v současném světě; 
popíše možnosti využití hudby v 
„mimohudební“ oblasti a je 
schopen poukázat na příklady 
jejího zneužívání 

vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
jevištní formy hudby v minulosti i 
současnosti 

orientuje se ve vývoji hudebního 
umění; uvědomuje si rozdílnost 
hudebního myšlení v jednotlivých 
etapách, rozlišuje hudební slohy 
podle charakteristických hudebních 
znaků, na základě historických, 
společenských a kulturních 
kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla 

prožitek jako nejdůležitější 
komunikace v umění 

vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 

popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 
ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
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získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 
upozorní na ty znaky hudební 
tvorby, které s sebou nesou 
netoleranci, rasismus a xenofobii, a 
dokáže se od takové hudby 
distancovat 
uvědomuje si roli hudebního 
průmyslu v současném světě; 
popíše možnosti využití hudby v 
„mimohudební“ oblasti a je 
schopen poukázat na příklady 
jejího zneužívání 
popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 
ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 

význam tvořivosti v umění samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

upozorní na ty znaky hudební 
tvorby, které s sebou nesou 
netoleranci, rasismus a xenofobii, a 
dokáže se od takové hudby 
distancovat 
uvědomuje si roli hudebního 
průmyslu v současném světě; 
popíše možnosti využití hudby v 
„mimohudební“ oblasti a je 
schopen poukázat na příklady 
jejího zneužívání 
odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

hlavní znaky umění v jednotlivých 
epochách vývoje až po současnost 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 

orientuje se ve vývoji hudebního 
umění; uvědomuje si rozdílnost 
hudebního myšlení v jednotlivých 
etapách, rozlišuje hudební slohy 
podle charakteristických hudebních 
znaků, na základě historických, 
společenských a kulturních 
kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla 

hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 

popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 

hudební nástroje symfonického 
orchestru 
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ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 

hudební nástroje moderní muziky, 
technické novinky 
pojmy harmonie, melodie a jejich 
vzájemné propojení 
hudební žánry a jejich dělení 
vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

orientuje se ve vývoji hudebního 
umění; uvědomuje si rozdílnost 
hudebního myšlení v jednotlivých 
etapách, rozlišuje hudební slohy 
podle charakteristických hudebních 
znaků, na základě historických, 
společenských a kulturních 
kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla 

potřeby porozumění hlavních znaků 
hudby 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 

popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 
ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 

hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 

uvědomuje si roli hudebního 
průmyslu v současném světě; 
popíše možnosti využití hudby v 
„mimohudební“ oblasti a je 
schopen poukázat na příklady 
jejího zneužívání 

pojem konsonance-disonance 
nejen v muzice 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 
samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 
ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 

umělecký proces a jeho obsah hudební žánry a jejich dělení 
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využívá jednoduché a podle 
vybavení školy i složitější hudební 
nástroje (keyboardy, keyboardy ve 
spojení s počítačem) při 
individuálních či společných 
hudebních aktivitách a přiměřeně 
svým hudebním schopnostem a 
dovednostem používá hudební 
nástroje jako prostředek sdělování 
hudebních i nehudebních myšlenek 
a představ 

vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
jevištní formy hudby v minulosti i 
současnosti 
periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 
samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

 Rozeznávají sluchem i vizuálně 
základní hudební nástroje 

hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 
pojem konsonance-disonance 
nejen v muzice 
hudební nástroje různých kultur 
celého světa 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 
samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

orientuje se v zápise 
jednoduchých, případně i 
složitějších vokálních, 
instrumentálních i vokálně-
instrumentálních písní a skladeb; 
na základě svých individuálních 
hudebních schopností tyto skladby 
realizuje 

Rozeznávají sluchem i vizuálně 
některé lidové, atypické a novodobé 
hudební nástroje 

hudební nástroje moderní muziky, 
technické novinky 

využívá jednoduché a podle 
vybavení školy i složitější hudební 
nástroje (keyboardy, keyboardy ve 
spojení s počítačem) při 
individuálních či společných 
hudebních aktivitách a přiměřeně 
svým hudebním schopnostem a 
dovednostem používá hudební 
nástroje jako prostředek sdělování 
hudebních i nehudebních myšlenek 
a představ 

poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

Znají základní hudební formy 
(písňová, sonátová, rondo, apod.) 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 

orientuje se v zápise 
jednoduchých, případně i 
složitějších vokálních, 
instrumentálních i vokálně-
instrumentálních písní a skladeb; 

hudební nástroje různých kultur 
celého světa 
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na základě svých individuálních 
hudebních schopností tyto skladby 
realizuje 
orientuje se ve vývoji hudebního 
umění; uvědomuje si rozdílnost 
hudebního myšlení v jednotlivých 
etapách, rozlišuje hudební slohy 
podle charakteristických hudebních 
znaků, na základě historických, 
společenských a kulturních 
kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla 

pojmy harmonie, melodie a jejich 
vzájemné propojení 

reaguje na hudbu pohybem, 
ztvárňuje ji úměrně svým 
hudebním schopnostem a 
pohybovým dispozicím; pohyb ve 
spojení s hudbou využívá k 
vyjádření vlastních představ a 
pocitů 

muzikál – jako fenomén současné 
hudební tvorby 
hudební žánry a jejich dělení 
vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
jevištní formy hudby v minulosti i 
současnosti 
periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

interpretuje hudbu na základě 
vědomostí a individuálních 
hudebních schopností; vytváří 
vlastní soudy a preference, které 
dokáže v diskusi obhájit 

Zpívají ve sborovém vícehlasu, 
orientují se v jednotlivých 
historických epochách dějin hudby, 
znají hlavní představitele a jejich 
stěžejní díla 

pěvecké, instrumentální a 
hudebně-pohybové činnosti 

reaguje na hudbu pohybem, 
ztvárňuje ji úměrně svým 
hudebním schopnostem a 
pohybovým dispozicím; pohyb ve 
spojení s hudbou využívá k 
vyjádření vlastních představ a 
pocitů 
uvědomuje si rozdílnost přístupů 
jednotlivých lidí k hudbě a hudební 
tvorbě, vnímá hudbu jako způsob 
prezentace vlastních idejí a názorů 
i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí 
a na základě toho je schopen se s 
hudbou ztotožnit, či ji odmítnout 
využívá jednoduché a podle 
vybavení školy i složitější hudební 
nástroje (keyboardy, keyboardy ve 
spojení s počítačem) při 
individuálních či společných 
hudebních aktivitách a přiměřeně 
svým hudebním schopnostem a 
dovednostem používá hudební 
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nástroje jako prostředek sdělování 
hudebních i nehudebních myšlenek 
a představ 
využívá svůj individuální pěvecký 
potenciál při zpěvu, při mluvním 
projevu vede svůj hlas zněle a 
přirozeně, správně artikuluje, 
logicky člení větu (obsah sdělení), 
uplatňuje zásady hlasové hygieny v 
běžném životě 
orientuje se ve vývoji hudebního 
umění; uvědomuje si rozdílnost 
hudebního myšlení v jednotlivých 
etapách, rozlišuje hudební slohy 
podle charakteristických hudebních 
znaků, na základě historických, 
společenských a kulturních 
kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla 

Poslechem rozeznávají skladby 
jednotlivých historických období 

poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

popíše a na vybraných hudebních 
dílech (částech hudebního díla) 
ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví 
originální a nezaměnitelný přínos 
skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná 
prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i 
získaných zkušeností dešifruje a 
interpretuje 
odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

Rozeznávají poslechem žánry 
klasické i moderní hudby, umí 
přiřadit skladbu k dané dějinné 
epoše 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 

reaguje na hudbu pohybem, 
ztvárňuje ji úměrně svým 
hudebním schopnostem a 
pohybovým dispozicím; pohyb ve 
spojení s hudbou využívá k 
vyjádření vlastních představ a 
pocitů 

hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 
hudební žánry a jejich dělení 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

Sluchem rozeznávají počet 
interpretů ve skladbě 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 
hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 
periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 
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poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 
samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

reaguje na hudbu pohybem, 
ztvárňuje ji úměrně svým 
hudebním schopnostem a 
pohybovým dispozicím; pohyb ve 
spojení s hudbou využívá k 
vyjádření vlastních představ a 
pocitů 

Samostatná hudební, hudebně – 
pohybová, hudebně 

pěvecké, instrumentální a 
hudebně-pohybové činnosti 

uvědomuje si rozdílnost přístupů 
jednotlivých lidí k hudbě a hudební 
tvorbě, vnímá hudbu jako způsob 
prezentace vlastních idejí a názorů 
i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí 
a na základě toho je schopen se s 
hudbou ztotožnit, či ji odmítnout 
vyděluje podstatné hudební znaky 
z proudu znějící hudby, rozpoznává 
hudebně výrazové prostředky užité 
ve skladbě, uvědomuje si hudební 
formu díla a k dílu přistupuje jako k 
logicky utvářenému celku 
využívá jednoduché a podle 
vybavení školy i složitější hudební 
nástroje (keyboardy, keyboardy ve 
spojení s počítačem) při 
individuálních či společných 
hudebních aktivitách a přiměřeně 
svým hudebním schopnostem a 
dovednostem používá hudební 
nástroje jako prostředek sdělování 
hudebních i nehudebních myšlenek 
a představ 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti 

hudba v médiích – klady a zápory 
Mediální výchova – Účinky mediální produkce a vliv médií 

vlivy médií na jedince i kolektiv 
Multikulturní výchova – Etnický původ 

Průnik do kultury národů – hudební stránka 
Osobnostní a sociální výchova – Komunikace 

samostatné hudebně-taneční výkony 
Osobnostní a sociální výchova – Kooperace a kompetice 

spolupráce s ostatními při zadání úkolu 
Osobnostní a sociální výchova – Kreativita 

samostatně vytváří hudebně pohybové dílo 
Osobnostní a sociální výchova – Mezilidské vztahy 
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prostřednictvím hudby vnímá své okolí a napojuje se na ně 
Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

práce ve skupinkách na malých hudebních formách 
Výchova demokratického občana – Občan, občanská společnost a stát 

Celkové zkulturnění jedince, sdělování vlastních názorů 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět 

prostřednictvím hudby poznává Evropské země a jejich odlišnosti 
 

hudební výchova 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Elementárním způsobem 

doprovázejí lidové a jednodušší 
umělé písně 

pěvecké, instrumentální a 
hudebně-pohybové činnosti 
samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

Orientují se v jednotlivých 
historických epochách dějin hudby, 
znají hlavní představitele a jejich 
stěžejní díla 

hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 

orientuje se v zápise 
jednoduchých, případně i 
složitějších vokálních, 
instrumentálních i vokálně-
instrumentálních písní a skladeb; 
na základě svých individuálních 
hudebních schopností tyto skladby 
realizuje 

pojmy harmonie, melodie a jejich 
vzájemné propojení 
muzikál – jako fenomén současné 
hudební tvorby 
hudební žánry a jejich dělení 
jevištní formy hudby v minulosti i 
současnosti 
periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 

 kritické myšlení – forma recenzí a 
hodnocení jak ústních, tak 
písemných  

samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

 proměny umění v jednotlivých 
epochách a žánrech 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 
hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 
pojem konsonance-disonance 
nejen v muzice 
hudební nástroje různých kultur 
celého světa 
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hudební nástroje moderní muziky, 
technické novinky 

 hudební díla současnosti – jejich 
struktura, obsah, výpověď 

hudební nástroje různých kultur 
celého světa 
hudební nástroje moderní muziky, 
technické novinky 

 hudba jako subjektivní výpověď 
skladatele  

samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 

 pojem "estetická norma" a "obecný 
vkus" - jejich vznik a ovlivnění hudby 

vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

 znaky hudby typické pro jednotlivé 
žánry a slohová období do 
současnosti 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 
hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 
pojem konsonance-disonance 
nejen v muzice 
hudební nástroje různých kultur 
celého světa 
hudební nástroje moderní muziky, 
technické novinky 
pojmy harmonie, melodie a jejich 
vzájemné propojení 
muzikál – jako fenomén současné 
hudební tvorby 
hudební žánry a jejich dělení 
vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 

 Rozeznávají sluchem i vizuálně 
základní hudební nástroje 

hudební nástroje různých kultur 
celého světa 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

 Rozeznávají sluchem i vizuálně 
některé lidové, atypické a novodobé 
hudební nástroje 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 
pojem konsonance-disonance 
nejen v muzice 
hudební nástroje různých kultur 
celého světa 
hudební nástroje moderní muziky, 
technické novinky 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 
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orientuje se v zápise 
jednoduchých, případně i 
složitějších vokálních, 
instrumentálních i vokálně-
instrumentálních písní a skladeb; 
na základě svých individuálních 
hudebních schopností tyto skladby 
realizuje 

Znají základní hudební formy 
(písňová, sonátová, rondo apod.) 

hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 
muzikál – jako fenomén současné 
hudební tvorby 
hudební žánry a jejich dělení 
jevištní formy hudby v minulosti i 
současnosti 
periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 

interpretuje hudbu na základě 
vědomostí a individuálních 
hudebních schopností; vytváří 
vlastní soudy a preference, které 
dokáže v diskusi obhájit 

Zpívají ve sborovém vícehlasu pěvecké, instrumentální a 
hudebně-pohybové činnosti 

odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

Poslechem rozeznávají skladby 
jednotlivých historických období 

vzájemné vlivy umění: hudba a 
slovo, hudba a tanec, 
periodizace hudby – základní znaky 
jednotlivých epoch, jejich 
představitelé a nejznámější díla – 
teoreticky i poslechem 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

Rozeznávají poslechem žánry 
klasické i moderní hudby, umí 
přiřadit skladbu k dané dějinné 
epoše 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 
hudební forma písňová, sonátová a 
jednoduché formy klasických 
skladeb 
pojem konsonance-disonance 
nejen v muzice 
hudební nástroje symfonického 
orchestru 
hudební nástroje různých kultur 
celého světa 
hudební nástroje moderní muziky, 
technické novinky 
pojmy harmonie, melodie a jejich 
vzájemné propojení 
muzikál – jako fenomén současné 
hudební tvorby 
poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 

odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

Sluchem rozeznávají počet 
interpretů ve skladbě 

poslechový rozbor hudební skladby 
– žánr, forma, interpreti 
samostatný kritický výstup – 
recenze, diskuse – jako hodnotící 
prvek umění 
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interpretuje hudbu na základě 
vědomostí a individuálních 
hudebních schopností; vytváří 
vlastní soudy a preference, které 
dokáže v diskusi obhájit 

Samostatná hudební, hudebně – 
pohybová, hudebně 

pěvecké, instrumentální a 
hudebně-pohybové činnosti 

odliší hudbu podle jejího stylového 
zařazení, významu a funkce, 
rozpozná vhodnost či nevhodnost 
využití určité hudby v konkrétních 
situacích 

jednohlas i vícehlas ve vokálním i 
instrumentálním provedení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti 

hudba v médiích – klady a zápory 
Mediální výchova – Účinky mediální produkce a vliv médií 

vlivy médií na jedince i kolektiv 
Multikulturní výchova – Etnický původ 

Průnik do kultury národů – hudební stránka 
Osobnostní a sociální výchova – Komunikace 

samostatné hudebně-taneční výkony 
Osobnostní a sociální výchova – Kooperace a kompetice 

spolupráce s ostatními při zadání úkolu 
Osobnostní a sociální výchova – Kreativita 

samostatně vytváří hudebně pohybové dílo 
Osobnostní a sociální výchova – Mezilidské vztahy 

prostřednictvím hudby vnímá své okolí a napojuje se na ně 
Osobnostní a sociální výchova – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

práce ve skupinkách na malých hudebních formách 
Výchova demokratického občana – Občan, občanská společnost a stát 

Celkové zkulturnění jedince, sdělování vlastních názorů 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět 

prostřednictvím hudby poznává Evropské země a jejich odlišnosti 
 

Konec přílohy 12
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Příloha číslo 13 výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
2 2 0 0 4 

Povinný Povinný     

 

Název předmětu výtvarná výchova 
Oblast Umění a kultura 
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova je nedílnou součástí estetické výchovy a v prostředí 

víceletých gymnázií částečně supluje i výchovu pracovní. 
Napovídá, že vnímání světa, lidí, nemá nutně probíhat přesně, vědecky, 
plánovitě, logicky, účelně a smysluplně. Učí nás kráse, té rozporuplné 
kategorii, kde nemusí být vše jasné na první a někdy ani na druhý pohled. 
Studenti mají spatřit v kráse pomocnici, která nás vede životem naplněným. S 
krásou jsme na cestě, jejíž konec je v nedohlednu. 
Vybudování estetického cítění, dobrého vkusu, je nejdůležitějším úkolem 
výtvarné výchovy. Na to navazující tříbení svědomí, vztahu k ostatním lidem, 
přírodě i k tomu, co člověk vybudoval a stvořil je též důležitým cílem. 
Výtvarná výchova nemá vychovávat profesionální umělce, ale profesionální 
hledače všeho zajímavého a neobvyklého. Hledače rozmanitostí i 
jednotlivých jedinečností. 
Další důležitou metou je uchopení a osvojení si nového pohledu na věci 
obyčejně krásné, nového pohledu na lidi kolem nás. Umět se nadchnout pro 
jedinečnost okamžiku, pro tu prchavou náladu barev, zvuků, harmonií i 
disharmonií. Novátorství a tvořivý přístup s důrazem na originalitu řešení 
pomáhá studentům ve studiu dalších předmětů. Citlivost, schopnost a 
ochota vyjádřit cit i na veřejnosti prospívá společnosti, nahlodává nedůvěru, 
zpříjemňuje mezilidské i profesní vztahy. Estetická výchova je odrazištěm i 
doskočištěm ostatních předmětů. 
Estetizace jedince probíhá skrze témata, která se cyklicky, ale vzestupně 
opakují. 
1. Zobrazování živé i neživé přírody různými technikami napomáhá utvářet 
pozitivní vztah ke světu. 
2. Práce s materiálem a prostorové zobrazování učí rozmanitosti, 
představivosti a fantazii. 
3. Experimentování učí jedinečnosti, odvaze a novátorství. 
4. Kapitoly z dějin umění orientují studenta v uměleckém světě, napomáhají 
pochopení smyslu dějin, jedince i společnosti. 
Výtvarná výchova vydatně zasahuje do osobnostní a sociální výchovy /rozvoj 
schopností poznávat, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, kreativita/, 
výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech /objevování 
Evropy/, multikulturní výchovy /kulturní diference, lidské vztahy/ i do 
mediální výchovy /stavba mediálních sdělení/. 
Důležitou funkci má objevování a získávání zkušeností s novými, neobvyklými 
materiály, dovednosti a pracovní návyky při jejich opracovávání jsou mnohdy 
jedinou životní zkušeností. Rozmanitost činností je cílem. Důraz na 
samostatnost rozhodování je imperativem výuky výtvarné výchovy. 
Výtvarná výchova je zvláštní předmět, který učí pomocí krásy i jiného 
pohledu na svět, navádí, našeptává řešení. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 

Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně v 1. a 2. ročníku, 
kvintě a sextě. 
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Název předmětu výtvarná výchova 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 
Integrace předmětů • Výtvarný obor 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky ke kritickému myšlení a argumentaci (diskuse, úvaha) 
- podněcujeme žáky k práci se zdroji informací (formulace problému, 

vyhledávání podstatného) 
Kompetence komunikativní: 

- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený projev 
- vedeme žáky k prezentaci výsledků práce 

Kompetence sociální a personální: 
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 

(diskuse, debata) 
- organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
- vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
- vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků (projekt, exkurze) 
- podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 

mimo školu 
Kompetence k učení: 

- vedeme žáky ke zpracování oborových prací (referáty z dějin umění) 
- směřujeme žáky k propojování učiva do souvislostí, do širších celků 
- pobízíme žáky k vyhledávání a třídění informací 

Kompetence pracovní: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

 
výtvarná výchova 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k učení 
• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
na konkrétních příkladech vizuálně 
obrazných vyjádření objasní, zda a 
jak se umělecké vyjadřovací 
prostředky výtvarného umění od 
konce 19. století do současnosti 
promítají do aktuální obrazové 
komunikace 

chápe smysl a rozdíl druhů umění dějiny umění, baroko 

na příkladech uvádí příčiny vzniku a 
proměn uměleckých směrů a 
objasní širší společenské a 
filozofické okolnosti vzniku 
uměleckých děl 

žánrové obrázky ze školy 
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výtvarná výchova 1. ročník / kvinta  

porovnává různé znakové systémy, 
např. mluveného i psaného jazyka, 
hudby, dramatického umění 

exkurze NG Praha 

rozlišuje umělecké slohy a 
umělecké směry (s důrazem na 
umění od konce 19. století do 
současnosti), z hlediska 
podstatných proměn vidění a 
stavby uměleckých děl a dalších 
vizuálně obrazných vyjádření 

 

charakterizuje obsahové souvislosti 
vlastních vizuálně obrazných 
vyjádření a konkrétních 
uměleckých děl a porovnává výběr 
a způsob užití prostředků 

zná základní výrazové prostředky 
kresby a malby a používá je 

mikrosvět a makrosvět 

nalézá, vybírá a uplatňuje 
odpovídající prostředky pro 
uskutečňování svých projektů 

studie barvy listů 
zátiší s houslemi 
experimentální malba, 
geometrická abstrakce tisk 
vykládacích karet 

nalézá, vybírá a uplatňuje 
odpovídající prostředky pro 
uskutečňování svých projektů 

aktivně hodnotí smysl a funkci barvy 
v životě 

mikrosvět a makrosvět 

při vlastní tvorbě uplatňuje osobní 
prožitky, zkušenosti a znalosti, 
rozpozná jejich vliv a individuální 
přínos pro tvorbu, interpretaci a 
přijetí vizuálně obrazných vyjádření 

studie barvy listů 
adventní věnec 
experimentální malba, 
geometrická abstrakce tisk 
vykládacích karet 

 objevuje krásu lidského těla, 
zkoumá jeho tvarové zvláštnosti a 
jedinečnost  

zobrazování lidského těla 

 pochopí renesanční pohled na 
člověka na společnost  

renesance 

 umí a převádí haptickou zkušenost 
do trojrozměrné plastiky  

sádrová plastika 

 získává manuální zručnost při práci s 
řemeslnými nástroji 

sádrová plastika 
sněhová plastika, grafika šrotu 
jarní dekorace, proutěné ozdoby 

nalézá, vybírá a uplatňuje 
odpovídající prostředky pro 
uskutečňování svých projektů 

pomocí rozmanitostí se 
dopracovává k originalitě 

mikrosvět a makrosvět 

při vlastní tvorbě uplatňuje osobní 
prožitky, zkušenosti a znalosti, 
rozpozná jejich vliv a individuální 
přínos pro tvorbu, interpretaci a 
přijetí vizuálně obrazných vyjádření 

studie barvy listů 

samostatně experimentuje s 
různými vizuálně obraznými 
prostředky, při vlastní tvorbě 
uplatňuje také umělecké 

zobrazování lidského těla 
adventní věnec 
sněhová plastika, grafika šrotu 
plakát 
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vyjadřovací prostředky současného 
výtvarného umění 

jarní dekorace, proutěné ozdoby 
zátiší s houslemi 
experimentální malba, 
geometrická abstrakce tisk 
vykládacích karet 

 pochopí smysl lidských a 
společenských zvyklostí, hodnotí 
rozmanitost vánočních zvyků  

dějiny umění, baroko 

 objevuje krásu interakce lidské 
figury s okolním světem  

zobrazování lidského těla 

na příkladech uvádí příčiny vzniku a 
proměn uměleckých směrů a 
objasní širší společenské a 
filozofické okolnosti vzniku 
uměleckých děl 

pochopí zduchovnění umění žánrové obrázky ze školy 

samostatně experimentuje s 
různými vizuálně obraznými 
prostředky, při vlastní tvorbě 
uplatňuje také umělecké 
vyjadřovací prostředky současného 
výtvarného umění 

objevuje netradiční postupy v 
umění, nové materiály 

linoryt 

v konkrétních příkladech vizuálně 
obrazných vyjádření vlastní i 
umělecké tvorby identifikuje pro 
ně charakteristické prostředky 
využívá znalosti aktuálních způsobů 
vyjadřování a technických možností 
zvoleného média pro vyjádření své 
představy 

pochopí smysl propagace, aktivně 
ovlivňuje spolužáky 

plakát 
linoryt 

 zdokonalí a objeví jedinečnost 
velkoformátového umění 

zátiší s houslemi 
experimentální malba, 
geometrická abstrakce tisk 
vykládacích karet 

 pochopí křesťanský pohled na 
Velikonoce, vyzná se v tvorbě 
výtvarných artefaktů ¨  

dějiny umění, baroko 

 rozpozná povrchnost klasicistního 
pohledu na umění  

klasicismus 

 objevuje smysl invence a nalézá 
vztah k příběhům zátiší  

zátiší s houslemi 

v konkrétních příkladech vizuálně 
obrazných vyjádření vlastní i 
umělecké tvorby identifikuje pro 
ně charakteristické prostředky 

učí se umění revolty mládí 
využívá světa snů a iluzí pro umění 

sněhová plastika, grafika šrotu 
experimentální malba, 
geometrická abstrakce tisk 
vykládacích karet 

 využívá psychologického střetu 
romantismu a realismu pro výtvarná 
témata  

romantismus, realismus 

porovnává různé znakové systémy, 
např. mluveného i psaného jazyka, 
hudby, dramatického umění 

aktivně hledá a uvědomuje si krásu 
obyčejných věcí 

adventní věnec 

jarní dekorace, proutěné ozdoby 
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samostatně experimentuje s 
různými vizuálně obraznými 
prostředky, při vlastní tvorbě 
uplatňuje také umělecké 
vyjadřovací prostředky současného 
výtvarného umění 

žánrové obrázky ze školy 

charakterizuje obsahové souvislosti 
vlastních vizuálně obrazných 
vyjádření a konkrétních 
uměleckých děl a porovnává výběr 
a způsob užití prostředků 

třídí a určuje výtvarná díla a slohy dějiny umění, baroko 

rozlišuje umělecké slohy a 
umělecké směry (s důrazem na 
umění od konce 19. století do 
současnosti), z hlediska 
podstatných proměn vidění a 
stavby uměleckých děl a dalších 
vizuálně obrazných vyjádření 

žánrové obrázky ze školy 
exkurze NG Praha 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

Vztah ke kráse jako možný nástroj ochrany životního prostředí. 
Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 

Ekologický plakát. 
Mediální výchova – Účinky mediální produkce a vliv médií 

Obrana proti reklamě. 
Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 

Skupinové práce. 
Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Hledání vztahů mezi výtvarným uměním a hudbou. 
Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 

Hledání němého úžasu nad nejobyčejnějšími věcmi. 
 

výtvarná výchova 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k učení 
• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 upevňuje a prakticky využívá učivo o 

perspektivě 
kresba schodů 
suchá jehla 
kresba uliček a náměstí exkurze NG 
Praha 

na příkladech uvede vliv 
společenských kontextů a jejich 
proměn na interpretaci obsahu 

poznává regionální umělce* aktivně 
vyhledává psychikou motivovaná 
témata 

pokus o portrét spolužáka 
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výtvarná výchova 2. ročník / sexta  

vizuálně obrazného vyjádření a 
jeho účinku v procesu komunikace 
na příkladech vizuálně obrazných 
vyjádření uvede, rozliší a porovná 
osobní a společenské zdroje 
tvorby, identifikuje je při vlastní 
tvorbě 

arch. vývoj Žatce 

na konkrétních příkladech vysvětlí, 
jak umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření působí v rovině smyslové, 
subjektivní i sociální a jaký vliv má 
toto působení na utváření postojů 
a hodnot 

vyhledává a poetisticky sdružuje 
témata v grafice 

suchá jehla 

objasní roli autora, příjemce a 
interpreta při utváření obsahu a 
komunikačního účinku vizuálně 
obrazného vyjádření 
objasní roli autora, příjemce a 
interpreta při utváření obsahu a 
komunikačního účinku vizuálně 
obrazného vyjádření 

uvědomuje si a samostatně 
rozhodne o obsahu písemného 
sdělení 

lité písmo, heslo zkratka 

rozpoznává specifičnosti různých 
vizuálně obrazných znakových 
systémů a zároveň vědomě 
uplatňuje jejich prostředky k 
vytváření obsahu při vlastní tvorbě 
a interpretaci 

 rozpoznává a učí se rukopis umělců 
při tvorbě portrétu 

reprodukce uměleckého díla 
pokus o portrét spolužáka 

 uvědomuje si a hledá specifické 
tvarové rozdíly obličejů spolužáků 

pokus o portrét spolužáka 
deformace figury 

na příkladech uvede vliv 
společenských kontextů a jejich 
proměn na interpretaci obsahu 
vizuálně obrazného vyjádření a 
jeho účinku v procesu komunikace 

objevuje odrazy reálného světa v 
umění 

moderní umění 20. století 

na příkladech vizuálně obrazných 
vyjádření uvede, rozliší a porovná 
osobní a společenské zdroje 
tvorby, identifikuje je při vlastní 
tvorbě 

 poznává a prakticky se seznamuje s 
uměleckým řemeslem 

kresba schodů 
zrcadlení ve vodě, malba 
dřevořezba 
deformace figury 

na příkladech vizuálně obrazných 
vyjádření uvede, rozliší a porovná 
osobní a společenské zdroje 
tvorby, identifikuje je při vlastní 
tvorbě 

rozpoznává směry a trendy 
moderního umění a tvoří v jejich 
duchu 

moderní umění 20. století 
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pojmenuje účinky vizuálně 
obrazných vyjádření na smyslové 
vnímání, vědomě s nimi pracuje při 
vlastní tvorbě za účelem rozšíření 
citlivosti svého smyslového 
vnímání 

současné umění 

na příkladech vizuálně obrazných 
vyjádření uvede, rozliší a porovná 
osobní a společenské zdroje 
tvorby, identifikuje je při vlastní 
tvorbě 

pochopí smysl agresivní reklamy, 
hledá a objevuje umění 
neobvyklosti 

kresba schodů 

pojmenuje účinky vizuálně 
obrazných vyjádření na smyslové 
vnímání, vědomě s nimi pracuje při 
vlastní tvorbě za účelem rozšíření 
citlivosti svého smyslového 
vnímání 

malba podzimní krajiny 

své aktivní kontakty a získané 
poznatky z výtvarného umění uvádí 
do vztahů jak s aktuálními i 
historickými uměleckými 
výtvarnými projevy, tak s ostatními 
vizuálně obraznými vyjádřeními, 
uplatňovanými v běžné komunikaci 

suchá jehla 

vytváří si přehled uměleckých 
vizuálně obrazných vyjádření podle 
samostatně zvolených kritérií 

lité písmo, heslo zkratka 
zrcadlení ve vodě, malba 
dřevořezba 
návrh billboardu 
deformace figury 
malba na šebsovanou plochu 
dějiny architektury 
originální kraslice 
kresba uliček a náměstí exkurze NG 
Praha 

 používá techniku olejomalby a 
acrylu 

malba podzimní krajiny 
reprodukce uměleckého díla 
zrcadlení ve vodě, malba 
malba na šebsovanou plochu 
dějiny architektury 

 rozpozná architektonické slohy  arch. vývoj Žatce 
 poznává a určuje konkrétní slohy na 

příkladech  
arch. vývoj Žatce 

 chápe smysl a funkčnost veřejné 
architektury 

arch. vývoj Žatce 
návrh malé veřejné architektury 

na příkladech objasní vliv procesu 
komunikace na přijetí a 
interpretaci vizuálně obrazných 
vyjádření; aktivně vstupuje do 
procesu komunikace a respektuje 
jeho pluralitu 

nalezne svůj postoj k agresivní 
originalitě a tradicím 

kresba uliček a náměstí exkurze NG 
Praha 
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 naučí se, rozpozná a zařadí sochy do 
historických etap vývoje lidstva 

arch. vývoj Žatce 
dějiny sochařství 

pojmenuje účinky vizuálně 
obrazných vyjádření na smyslové 
vnímání, vědomě s nimi pracuje při 
vlastní tvorbě za účelem rozšíření 
citlivosti svého smyslového 
vnímání 

pochopí smysl dojmu současného 
umění 

reprodukce uměleckého díla 

své aktivní kontakty a získané 
poznatky z výtvarného umění uvádí 
do vztahů jak s aktuálními i 
historickými uměleckými 
výtvarnými projevy, tak s ostatními 
vizuálně obraznými vyjádřeními, 
uplatňovanými v běžné komunikaci 
vytváří si přehled uměleckých 
vizuálně obrazných vyjádření podle 
samostatně zvolených kritérií 

 objevuje jedinečnost míst s geniem 
loci  

kresba schodů 

na konkrétních příkladech vysvětlí, 
jak umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření působí v rovině smyslové, 
subjektivní i sociální a jaký vliv má 
toto působení na utváření postojů 
a hodnot 

rozpoznává originální moderní 
umělecká díla, poučí se o způsobech 
vystavování 

současné umění 

na příkladech objasní vliv procesu 
komunikace na přijetí a 
interpretaci vizuálně obrazných 
vyjádření; aktivně vstupuje do 
procesu komunikace a respektuje 
jeho pluralitu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Hledání vztahů mezi výtvarným uměním a hudbou. 
Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 

Skupinové práce. 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

Vztah ke kráse jako možný nástroj ochrany životního prostředí. 
Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 

Hledání němého úžasu nad nejobyčejnějšími věcmi. 
Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 

Ekologický plakát. 
Mediální výchova – Účinky mediální produkce a vliv médií 

Obrana proti reklamě. 
 

Konec přílohy 13 
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Příloha číslo 14 tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta / 1.ročník sexta / 2.ročník septima / 3.ročník oktáva / 4.ročník 
2 2 2 2 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu tělesná výchova 
Oblast Člověk a zdraví 
Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět. 

Ve všech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně, převažující formou 
realizace je vyučovací hodina. Je dělen na skupiny chlapců a dívek. Kromě 
toho je obsah předmětu realizován v blocích. /Kurzy: lyžařský výcvikový kurz 
– první ročník, cyklistický druhý ročník, kombinovaný sportovní třetí ročník, 
sportovní soutěže / 
Výuka probíhá v tělocvičně, posilovně, na hřišti, v parku, v plaveckém bazénu 
a na ostatních sportovištích. Výuka plavání probíhá podle možností docházky 
na bazén v OA Žatec. 
Cílem je získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky 
zdravého životního stylu vedoucího k progresivnímu utužování zdraví a 
zdravého životního stylu vůbec. Dále pak dodržování sportovní etiky, pravidel 
a jednání fair-play. 
Vzdělávací strategie vychází z konstruktivistické pedagogiky. Další používané 
formy a metody: ukázka, výklad, pokus-omyl, frontální, skupinová, 
individuální výuka. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vzdělávání je zaměřeno v rámci schopností jednotlivých žáků na: 
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve 

škole 
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty; zdravý způsob života, 

péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, osobnostní a 
sociální rozvoj 
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na 

osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit 
- aktivní předcházení situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí 
- odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy 

Integrace předmětů • Tělesná výchova 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
Podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
Kompetence komunikativní: 
- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků – mluvený projev 
- vedeme žáky k prezentaci výsledků své práce 

Kompetence sociální a personální: 
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat ostatní 
- organizujeme skupinovou a týmovou hru, spolupráci při nácviku nových 

činností, společné soužití v rámci kurzů 
- vybízíme k vzájemné pomoci 
- vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
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Název předmětu tělesná výchova 
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků – apel na fair – play 
- podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 

mimo školu   
Kompetence k učení: 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a zamyšlení se nad reálností 

výsledků 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
Kompetence pracovní: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Poznámky k předmětu v rámci 
učebního plánu 

Učivo je zařazováno ve všech ročnících s přiměřenou gradací v závislosti na 
schopnostech, dovednostech a kondici skupiny.  
Hloubka zařazeného učiva v jednotlivých ročnících je dána schopnostmi a 
zájmem žáků. Hloubka a náplň učiva se liší také podle toho, zda jde 
o chlapeckou či dívčí skupinu. 

 

tělesná výchova 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k učení 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

usiluje o optimální rozvoj 
pohybových schopností 

význam kondičního cvičení 

organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami vhodné a dostupné 
pohybové aktivity 

zdravotní význam správného držení 
těla, testy 

ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 

motivační cvičení 

poskytne první pomoc při 
sportovních či jiných úrazech i v 
nestandardních podmínkách 

relaxační cvičení 

posoudí kvalitu stěžejních částí 
pohybu, označí zjevné příčiny 
nedostatků a uplatní konkrétní 

posilovací cvičení 
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osvojované postupy vedoucí k 
potřebné změně 
připraví (ve spolupráci s ostatními 
žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, 
turistickou akci a podílí se na její 
realizaci 

cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 

připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné 
převažující pohybové zatížení 

únava, zátěž, regenerace, dechová 
cvičení 

provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni 
individuálních předpokladů 

rozcvičení – základní typy 

respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí – jedná na úrovni dané role; 
spolupracuje ve prospěch družstva 

předcházení zátěžovým situacím, 
stresům 

respektuje pravidla osvojovaných 
sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) 
třídní nebo školní utkání, závody, 
soutěže v osvojovaných sportech 

relaxace 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové 
rozdíly a přizpůsobí svou 
pohybovou činnost dané skladbě 
sportujících 

vytrvalostní a pohybové 
předpoklady 

sleduje podle pokynů (i 
dlouhodobě) pohybové výkony, 
sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím – 
zpracuje naměřená data, 
vyhodnotí je a výsledky různou 
formou prezentuje 
uplatňuje účelné a bezpečné 
chování při pohybových aktivitách i 
v neznámém prostředí 
usiluje o optimální rozvoj své 
zdatnosti; vybere z nabídky vhodné 
kondiční programy nebo soubory 
cviků pro udržení či rozvoj úrovně 
zdravotně orientované zdatnosti a 
samostatně je upraví pro vlastní 
použití 
užívá s porozuměním tělocvičné 
názvosloví (gesta, signály, značky) 
na úrovni cvičence, vedoucího 
pohybových činností, organizátora 
soutěží 
volí a používá pro osvojované 
pohybové činnosti vhodnou výstroj 
a výzbroj a správně ji ošetřuje 
vybere z nabídky vhodné soubory 
vyrovnávacích cvičení zaměřených 
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na kompenzaci jednostranného 
zatížení, na prevenci a korekci 
svalové nerovnováhy a samostatně 
je upraví pro vlastní použití 
využívá vhodné soubory cvičení 
pro tělesnou a duševní relaxaci 
zvládá základní postupy rozvoje 
osvojovaných pohybových 
dovedností a usiluje o své 
pohybové sebezdokonalení 

 

 usiluje o pozitivní změny ve svém 
životě související s vlastním zdravím 
a zdravím druhých 

únava, zátěž, regenerace, dechová 
cvičení 
předcházení zátěžovým situacím, 
stresům 
relaxace 
správné držení těla a souměrně 
estetická postava 
zvýšení silových schopností 
jednotlivých částí těla 

 ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 

pohybové dovednosti a pohybový 
výkon 
způsoby kontroly účinnosti cvičení 
prověrka plavecké zdatnosti 

 použije vyrovnávací cvičení 
zaměřené na kompenzaci 
jednostranného zatížení, na 
prevenci a korekci svalové 
nerovnováhy 

předcházení zátěžovým situacím, 
stresům 
relaxace 
rovnovážné polohy a postoje 

 upraví pro vlastní potřebu a vhodně 
použije konkrétní kondiční 
programy  

kondiční a estetické formy cvičení s 
hudbou 

provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni 
individuálních předpokladů 

využívá vhodné soubory cvičení pro 
tělesnou a duševní relaxaci, v 
zátěžových situacích uplatňuje 
osvojené způsoby regenerace 

předcházení zátěžovým situacím, 
stresům 

vybere z nabídky vhodné soubory 
vyrovnávacích cvičení zaměřených 
na kompenzaci jednostranného 
zatížení, na prevenci a korekci 
svalové nerovnováhy a samostatně 
je upraví pro vlastní použití 

relaxace 
kondiční trénink 
posilování 
adaptace na vodní prostředí 

 připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné 
převažující pohybové zatížení  

rozcvičení – základní typy 

 organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami  

zdravotní význam správného držení 
těla, testy 

 vhodné a dostupné pohybové 
aktivity 

Pohybové dovednosti 
- pohybové hry 
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- přípravná, kondiční, koordinační, 
tvořivá a estetická cvičení 

- pohybové dovednosti zaměřené 
na rychlostní, silové, 

- aerobik 
- cvičení se švihadlem 
- gymnastika 
- akrobacie 
- kotouly, modifikace, vazby 
- stoje, vazby 
- přemet stranou s oddáleným 

dohmatem 
- chůze, poskoky 
- hrazda 
- náskok do vzporu, 
- zákmihem seskok 
- sešin 
- výmyk odrazem jednonož nebo 

obounož 
- podmet 
- přeskoky 
- šplh na laně a na tyči 
- přetahy, přetlaky, úchopy, pádová 

technika 
 uplatňuje účelné a bezpečné 

chování i v neznámém prostředí 
organizace a bezpečnost 
závažná poranění a život ohrožující 
stavy, improvizovaná pomoc v 
podmínkách sport. činností 
organizace a bezpečnost, vhodná 
výstroj, hygiena 
technika + dopomoc 

 poskytne první pomoc při 
sportovních či jiných úrazech i v 
nestandardních podmínkách 

zásady první pomoci při závažných 
a život ohrožujících poraněních s 
důrazem na zimní sporty 
specifika bezpečnosti 

 projevuje odolnost vůči výzvám k 
sebepoškozujícímu chování a 
rizikovému životnímu stylu  

přednášky fundovaného lékaře – 
na kurzech 

 provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni individuálních 
předpokladů 

ringo, badminton, drobné míčové 
hry 
lyžování 

- sjezdové 
- snowboarding 

plavání 
- plavecké způsoby 
- startovní skok 
- obrátka 
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lanové aktivity, plavání, sportovní 
hry 

 zvládá základní postupy rozvoje 
osvojovaných pohybových 
dovedností a usiluje o své pohybové 
sebezdokonalování 

sportovní hry 
basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
herní činnosti jednotlivce 
herní kombinace-základy 
průpravné hry 
hra se zjednodušenými pravidly 
hry bez zjednodušených pravidel 

 posoudí kvalitu pohybové činnosti, 
označí zjevné příčiny nedostatků a 
uplatní konkrétní osvojované 
postupy vedoucí k potřebné změně 

způsoby kontroly účinnosti cvičení 
prověrka plavecké zdatnosti 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové 
rozdíly a přizpůsobí svou 
pohybovou činnost dané skladbě 
sportujících 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové rozdíly 
a přizpůsobí svou pohybovou 
činnost dané skladbě sportujících 

přiměřenost sebeobrany 

 užívá s porozuměním názvosloví, 
gesta, signály, značky na úrovni 
cvičence vedoucího pohybových 
činností a organizátora soutěží  

pravidla, názvosloví 

 volí a používá pro osvojené 
pohybové činnosti vhodnou výstroj 
a výzbroj, správně ji ošetřuje 

lyžování 
- sjezdové 
- snowboarding 
- jízda na vleku 

 připraví třídní nebo školní turnaj, 
soutěž, podílí se na realizaci 

sportovní hry 
basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
tradiční a netradiční sporty 

 respektuje pravidla osvojovaných 
sportů, rozhoduje, spolurozhoduje 
utkání soutěže 

atletika 
- běh 
- štafetový běh 
- vrh koulí 
- skok vysoký 
sportovní hry 
basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové 
rozdíly a přizpůsobí svou 
pohybovou činnost dané skladbě 
sportujících 

respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí, jedná na úrovni dané role, 
spolupracuje ve prospěch družstva 

fair play chování 

sleduje podle pokynů (i 
dlouhodobě) pohybové výkony, 
sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím – 
zpracuje naměřená data, 

sleduje podle pokynů pohybové 
výchovy sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím, 
zpracuje naměřená data, vyhodnotí 

atletika 
sportovní hry 
basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
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vyhodnotí je a výsledky různou 
formou prezentuje 

je a výsledky různou formou 
prezentuje 

 aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti  

zásady fair play 

užívá s porozuměním tělocvičné 
názvosloví (gesta, signály, značky) 
na úrovni cvičence, vedoucího 
pohybových činností, organizátora 
soutěží 

zvládá: komunikaci v TV názvosloví, 
grafická značení, gesta, signály a 
vzájemnou 

pravidla, názvosloví 

 zvolí vhodnou sportovní výzbroj a 
výstroj její účelnost, funkčnost, 
chápe bezpečnostní prvky 

lyžování 
- sjezdové 
- snowboarding 

 uplatňuje fair play – spolupráci ve 
sportu, pomoc soupeři a 
handicapovaným, 

fair play chování 
zásady fair play 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

odmítání podpůrných látek fair play chování 
přednášky fundovaného lékaře – 
na kurzech 

 chrání přírodu  bezpečnost pohybu v zimním 
horském prostředí, ochrana 
přírody 

 vnímá úspěchy našeho sportu, 
významné sportovce a soutěže.  

sleduje sportovní dění 

 zařazuje do denního režimu 
osvojené způsoby relaxace; v 
zátěžových situacích uplatňuje 
osvojené způsoby regenerace 

únava, zátěž, regenerace, dechová 
cvičení 
relaxace 

 podle konkrétní situace zasáhne při 
závažných poraněních a život 
ohrožujících stavech 

organizace a bezpečnost 
závažná poranění a život ohrožující 
stavy, improvizovaná pomoc v 
podmínkách sport. činností 
pomoc unavenému plavci 
ukázka záchrany tonoucího 
první pomoc 
zásady první pomoci při závažných 
a život ohrožujících poraněních s 
důrazem na letní sporty 

 rozhoduje podle osvojených modelů 
chování a konkrétní situace o 
způsobu jednání v situacích 
vlastního nebo cizího ohrožení  

zásady první pomoci při závažných 
a život ohrožujících poraněních s 
důrazem na zimní sporty 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

naplňuje olympijské principy a 
myšlenky 

fair play chování 
zásady fair play 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Multikulturní výchova – Princip sociálního smíru a solidarity 

Vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 
Vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

Výchova demokratického občana – Občanská společnost a škola 
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Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 
Vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 
 

tělesná výchova 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k učení 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

usiluje o optimální rozvoj 
pohybových schopností 

význam kondičního cvičení 

organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami vhodné a dostupné 
pohybové aktivity 

posilovací cvičení 
cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 
únava, zátěž, regenerace, dechová 
cvičení 
rozcvičení – základní typy 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

usiluje o pozitivní změny ve svém 
životě související s vlastním zdravím 
a zdravím druhých 

zdravotní význam správného držení 
těla, testy 

organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami vhodné a dostupné 
pohybové aktivity 

motivační cvičení 
relaxační cvičení 
relaxace 
správné držení těla a souměrně 
estetická postava 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 

způsoby kontroly účinnosti cvičení 

ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 
sleduje podle pokynů (i 
dlouhodobě) pohybové výkony, 
sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím – 
zpracuje naměřená data, 
vyhodnotí je a výsledky různou 
formou prezentuje 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

použije vyrovnávací cvičení 
zaměřené na kompenzaci 
jednostranného zatížení, na 
prevenci a korekci svalové 
nerovnováhy 

předcházení zátěžovým situacím, 
stresům 

vybere z nabídky vhodné soubory 
vyrovnávacích cvičení zaměřených 
na kompenzaci jednostranného 
zatížení, na prevenci a korekci 

správné držení těla a souměrně 
estetická postava 
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svalové nerovnováhy a samostatně 
je upraví pro vlastní použití 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

upraví pro vlastní potřebu a vhodně 
použije konkrétní kondiční 
programy 

úpoly 

posoudí kvalitu stěžejních částí 
pohybu, označí zjevné příčiny 
nedostatků a uplatní konkrétní 
osvojované postupy vedoucí k 
potřebné změně 

kondiční trénink 

usiluje o optimální rozvoj své 
zdatnosti; vybere z nabídky vhodné 
kondiční programy nebo soubory 
cviků pro udržení či rozvoj úrovně 
zdravotně orientované zdatnosti a 
samostatně je upraví pro vlastní 
použití 

posilování 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

využívá vhodné soubory cvičení pro 
tělesnou a duševní relaxaci, v 
zátěžových situacích uplatňuje 
osvojené způsoby regenerace 

relaxační cvičení 

využívá vhodné soubory cvičení 
pro tělesnou a duševní relaxaci 

relaxace 
kondiční a estetické formy cvičení s 
hudbou 
kondiční trénink 
posilování 
zvýšení silových schopností 
jednotlivých částí těla 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné 
převažující pohybové zatížení 

cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 

připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné 
převažující pohybové zatížení 

rozcvičení – základní typy 
přípravná, kondiční, koordinační, 
tvořivá a estetická cvičení 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami 

přípravná, kondiční, koordinační, 
tvořivá a estetická cvičení 

provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni 
individuálních předpokladů 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

vhodné a dostupné pohybové 
aktivity 

Pohybové dovednosti 
- pohybové hry 
- pohybové dovednosti zaměřené 

na rychlostní, silové, 
- vytrvalostní a pohybové 

předpoklady 
- základní taneční kroky (valčík, 

polka, polonéza) 
- aerobik 
- cvičení se švihadlem 
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- přetahy, přetlaky, úchopy, pádová 
technika 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

uplatňuje účelné a bezpečné 
chování i v neznámém prostředí 

organizace a bezpečnost 

uplatňuje účelné a bezpečné 
chování při pohybových aktivitách i 
v neznámém prostředí 

závažná poranění a život ohrožující 
stavy, improvizovaná pomoc v 
podmínkách sport. činností 
organizace a bezpečnost, vhodná 
výstroj, hygiena 
technika + dopomoc 
specifika bezpečnosti 
pomoc unavenému plavci 
ukázka záchrany tonoucího 
první pomoc 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

poskytne první pomoc při 
sportovních či jiných úrazech i v 
nestandardních podmínkách 

pomoc unavenému plavci 

poskytne první pomoc při 
sportovních či jiných úrazech i v 
nestandardních podmínkách 

ukázka záchrany tonoucího 
první pomoc 
přednášky fundovaného lékaře – 
na kurzech 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

projevuje odolnost vůči výzvám k 
sebepoškozujícímu chování a 
rizikovému životnímu stylu 

závažná poranění a život ohrožující 
stavy, improvizovaná pomoc v 
podmínkách sport. činností 
předcházení zátěžovým situacím, 
stresům 
přednášky fundovaného lékaře – 
na kurzech 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni individuálních 
předpokladů 

gymnastika 
akrobacie 
kotouly, modifikace, vazby 
stoje, vazby 
přemet stranou s oddáleným 
dohmatem 
rovnovážné polohy a postoje 
chůze, poskoky 
rovnovážné stoje s pohybem paží 
hrazda 
náskok do vzporu, 
zákmihem seskok 
sešin 
výmyk odrazem jednonož nebo 
obounož 
podmet 
přeskoky 
šplh na laně a na tyči 
přiměřenost sebeobrany 
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herní kombinace-základy 
plavání 
adaptace na vodní prostředí 
plavecké způsoby 
startovní skok 
obrátka 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zvládá základní postupy rozvoje 
osvojovaných pohybových 
dovedností a usiluje o své pohybové 
sebezdokonalování 

pohybové dovednosti a pohybový 
výkon 

zvládá základní postupy rozvoje 
osvojovaných pohybových 
dovedností a usiluje o své 
pohybové sebezdokonalení 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

posoudí kvalitu pohybové činnosti, 
označí zjevné příčiny nedostatků a 
uplatní konkrétní osvojované 
postupy vedoucí k potřebné změně 

způsoby kontroly účinnosti cvičení 
prověrka plavecké zdatnosti 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové rozdíly 
a přizpůsobí svou pohybovou 
činnost dané skladbě sportujících 

sportovní hry 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové 
rozdíly a přizpůsobí svou 
pohybovou činnost dané skladbě 
sportujících 

basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee , softbal 
herní činnosti jednotlivce 
průpravné hry 
hra se zjednodušenými pravidly 
hry bez zjednodušených pravidel 
ringo, badminton 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

užívá s porozuměním názvosloví, 
gesta, signály, značky na úrovni 
cvičence vedoucího pohybových 
činností a organizátora soutěží 

názvosloví, nástupové tvary, 
přesuny 
pravidla 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

volí a používá pro osvojené 
pohybové činnosti vhodnou výstroj 
a výzbroj, správně ji ošetřuje 

turistika a pobyt v přírodě 
cykloturistika 
lanové aktivity, plavání, sportovní 
hry 
tradiční a netradiční sporty 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

připraví třídní nebo školní turnaj, 
soutěž, podílí se na realizaci 

sportovní hry 

připraví (ve spolupráci s ostatními 
žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, 
turistickou akci a podílí se na její 
realizaci 

basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
hra se zjednodušenými pravidly 
hry bez zjednodušených pravidel 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

respektuje pravidla osvojovaných 
sportů, rozhoduje, spolurozhoduje 
utkání soutěže 

sportovní hry 

respektuje pravidla osvojovaných 
sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) 

basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
herní činnosti jednotlivce 
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třídní nebo školní utkání, závody, 
soutěže v osvojovaných sportech 

průpravné hry 
hra se zjednodušenými pravidly 
hry bez zjednodušených pravidel 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí, jedná na úrovni dané role, 
spolupracuje ve prospěch družstva 

fair play chování 

respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí – jedná na úrovni dané role; 
spolupracuje ve prospěch družstva 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

sleduje podle pokynů pohybové 
výchovy sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím, 
zpracuje naměřená data, vyhodnotí 
je a výsledky různou formou 
prezentuje 

způsoby kontroly účinnosti cvičení 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

fair play chování 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zvládá: komunikaci v TV názvosloví, 
grafická značení, gesta, signály a 
vzájemnou 

názvosloví, nástupové tvary, 
přesuny 

užívá s porozuměním tělocvičné 
názvosloví (gesta, signály, značky) 
na úrovni cvičence, vedoucího 
pohybových činností, organizátora 
soutěží 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

komunikaci, nástupové tvary názvosloví, nástupové tvary, 
přesuny 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zvolí vhodnou sportovní výzbroj a 
výstroj její účelnost, funkčnost, 
chápe bezpečnostní prvky 

turistika a pobyt v přírodě 

volí a používá pro osvojované 
pohybové činnosti vhodnou výstroj 
a výzbroj a správně ji ošetřuje 

cykloturistika 
lanové aktivity, plavání, sportovní 
hry 
tradiční a netradiční sporty 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zvládá přípravu a úklid nářadí, 
základní údržbu cvičiště, organizaci 
sportovních akcí a pohybových 
činností, pravidla osvojovaných 
pohybových činností, základní 
pravidla her, soutěží a závodů, fair 
play jednání, základy měření a 
evidence, zpracování dat, měření 
výkonů a pohybových dovedností, 
vyhodnocení výsledků 

atletika 
rychlostní a vytrvalostní 
běh 
štafetový běh 
vrh koulí 
skok vysoký 
fair play chování 
pravidla 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

uplatňuje fair play – spolupráci ve 
sportu, pomoc soupeři a 
handicapovaným, 

fair play chování 

odmítání podpůrných látek specifika bezpečnosti 
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aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

přednášky fundovaného lékaře – 
na kurzech 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

chrání přírodu turistika a pobyt v přírodě 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

vnímá úspěchy našeho sportu, 
významné sportovce a soutěže. 

sleduje sportovní dění, významné 
sportovní akce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Multikulturní výchova – Princip sociálního smíru a solidarity 

Vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 
Vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

Výchova demokratického občana – Občanská společnost a škola 
Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 
Vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 
 

tělesná výchova 3. ročník / septima  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k učení 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami vhodné a dostupné 
pohybové aktivity 

usiluje o optimální rozvoj 
pohybových schopností 

posilovací cvičení 
cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 
přípravná, kondiční, koordinační, 
tvořivá a estetická cvičení 

organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami vhodné a dostupné 
pohybové aktivity 

usiluje o pozitivní změny ve svém 
životě související s vlastním zdravím 
a zdravím druhých 

zdravotní význam správného držení 
těla, testy 
cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 
únava, zátěž, regenerace, dechová 
cvičení 

ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 

ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 

způsoby kontroly účinnosti cvičení 
prověrka plavecké zdatnosti 

 použije vyrovnávací cvičení 
zaměřené na kompenzaci 
jednostranného zatížení, na 
prevenci a korekci svalové 
nerovnováhy 

zdravotní význam správného držení 
těla, testy 
cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 
únava, zátěž, regenerace, dechová 
cvičení 
relaxace 
správné držení těla a souměrně 
estetická postava 
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připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné 
převažující pohybové zatížení 

upraví pro vlastní potřebu a vhodně 
použije konkrétní kondiční 
programy 

vytrvalostní a pohybové 
předpoklady 
úpoly 
přetahy, přetlaky, úchopy, pádová 
technika 
kondiční trénink 
posilování 
zvýšení silových schopností 
jednotlivých částí těla 

 využívá vhodné soubory cvičení pro 
tělesnou a duševní relaxaci, v 
zátěžových situacích uplatňuje 
osvojené způsoby regenerace 

význam kondičního cvičení 
zdravotní význam správného držení 
těla, testy 
relaxační cvičení 
posilovací cvičení 

 připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné 
převažující pohybové zatížení 

motivační cvičení 
cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 
rozcvičení – základní typy 

 organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami  

cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 

 vhodné a dostupné pohybové 
aktivity 

Pohybové dovednosti 
- pohybové hry 
- přípravná, kondiční, koordinační, 

tvořivá a estetická cvičení 
- pohybové dovednosti a pohybový 

výkon 
- pohybové dovednosti zaměřené 

na rychlostní, silové, 
- kondiční a estetické formy cvičení 

s hudbou 
- aerobik 
- cvičení se švihadlem 

 uplatňuje účelné a bezpečné 
chování i v neznámém prostředí 

organizace a bezpečnost 
specifika bezpečnosti 

poskytne první pomoc při 
sportovních či jiných úrazech i v 
nestandardních podmínkách 

poskytne první pomoc při 
sportovních či jiných úrazech i v 
nestandardních podmínkách 

pomoc unavenému plavci 
ukázka záchrany tonoucího 
první pomoc 
přednášky fundovaného lékaře – 
na kurzech 

 projevuje odolnost vůči výzvám k 
sebepoškozujícímu chování a 
rizikovému životnímu stylu 

předcházení zátěžovým situacím, 
stresům 
přednášky fundovaného lékaře – 
na kurzech 

provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni 
individuálních předpokladů 

provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni individuálních 
předpokladů 

gymnastika 
akrobacie 
kotouly, modifikace, vazby 
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stoje, vazby 
přemet stranou s oddáleným 
dohmatem 
rovnovážné polohy a postoje 
chůze, poskoky 
rovnovážné stoje s pohybem paží 
hrazda 

- náskok do vzporu, 
- zákmihem seskok 
- sešin 
- výmyk odrazem jednonož nebo 

obounož 
- podmet 
přeskoky 
šplh na laně a na tyči 
plavání 

- adaptace na vodní prostředí 
- plavecké způsoby 
- startovní skok 
- obrátka 

 zvládá základní postupy rozvoje 
osvojovaných pohybových 
dovedností a usiluje o své pohybové 
sebezdokonalování 

atletika 
- rychlostní a vytrvalostní běh 
- štafetový běh 
- vrh koulí 
- skok vysoký 

posoudí kvalitu stěžejních částí 
pohybu, označí zjevné příčiny 
nedostatků a uplatní konkrétní 
osvojované postupy vedoucí k 
potřebné změně 

posoudí kvalitu pohybové činnosti, 
označí zjevné příčiny nedostatků a 
uplatní konkrétní osvojované 
postupy vedoucí k potřebné změně 

způsoby kontroly účinnosti cvičení 
prověrka plavecké zdatnosti 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové 
rozdíly a přizpůsobí svou 
pohybovou činnost dané skladbě 
sportujících 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové rozdíly 
a přizpůsobí svou pohybovou 
činnost dané skladbě sportujících 

sportovní hry 

sleduje podle pokynů (i 
dlouhodobě) pohybové výkony, 
sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím – 
zpracuje naměřená data, 
vyhodnotí je a výsledky různou 
formou prezentuje 

basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
herní činnosti jednotlivce 
herní kombinace-základy 
průpravné hry 
hra se zjednodušenými pravidly 
hry bez zjednodušených pravidel 

 užívá s porozuměním názvosloví, 
gesta, signály, značky na úrovni 
cvičence vedoucího pohybových 
činností a organizátora soutěží 

názvosloví, nástupové tvary, 
přesuny 
sportovní hry 
basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
hra se zjednodušenými pravidly 
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hry bez zjednodušených pravidel 
pravidla 
ringo, badminton 

 volí a používá pro osvojené 
pohybové činnosti vhodnou výstroj 
a výzbroj, správně ji ošetřuje 

organizace a bezpečnost, vhodná 
výstroj, hygiena 
turistika a pobyt v přírodě 
cykloturistika 
vodní turistika 
lanové aktivity, plavání, sportovní 
hry 
tradiční a netradiční sporty 

připraví (ve spolupráci s ostatními 
žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, 
turistickou akci a podílí se na její 
realizaci 

připraví třídní nebo školní turnaj, 
soutěž, podílí se na realizaci 

sportovní hry 
basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
hra se zjednodušenými pravidly 
hry bez zjednodušených pravidel 
ringo, badminton 

respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí – jedná na úrovni dané role; 
spolupracuje ve prospěch družstva 

respektuje pravidla osvojovaných 
sportů, rozhoduje, spolurozhoduje 
utkání soutěže 

pravidla 

respektuje pravidla osvojovaných 
sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) 
třídní nebo školní utkání, závody, 
soutěže v osvojovaných sportech 
respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí – jedná na úrovni dané role; 
spolupracuje ve prospěch družstva 

respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí, jedná na úrovni dané role, 
spolupracuje ve prospěch družstva 

sportovní hry 
basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 

sleduje podle pokynů (i 
dlouhodobě) pohybové výkony, 
sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím – 
zpracuje naměřená data, 
vyhodnotí je a výsledky různou 
formou prezentuje 

sleduje podle pokynů pohybové 
výchovy sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím, 
zpracuje naměřená data, vyhodnotí 
je a výsledky různou formou 
prezentuje 

atletika 
- rychlostní a vytrvalostní běh 
- štafetový běh 
- vrh koulí 
- skok vysoký 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

fair play chování 

 zvládá: komunikaci v TV názvosloví, 
grafická značení, gesta, signály a 
vzájemnou  

názvosloví, nástupové tvary, 
přesuny 

 komunikaci, nástupové tvary  názvosloví, nástupové tvary, 
přesuny 

 zvolí vhodnou sportovní výzbroj a 
výstroj její účelnost, funkčnost, 
chápe bezpečnostní prvky 

organizace a bezpečnost 
organizace a bezpečnost, vhodná 
výstroj, hygiena 
technika + dopomoc 

 zvládá přípravu a úklid nářadí, 
základní údržbu cvičiště, organizaci 

organizace a bezpečnost, vhodná 
výstroj, hygiena 
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sportovních akcí a pohybových 
činností, pravidla osvojovaných 
pohybových činností, základní 
pravidla her, soutěží a závodů, fair 
play jednání, základy měření a 
evidence, zpracování dat, měření 
výkonů a pohybových dovedností, 
vyhodnocení výsledků 

hrazda 
přeskoky 
 atletika 
štafetový běh 
vrh koulí 
skok vysoký 

 zná historie a současnost 
sportovních disciplín  

sleduje sportovní dění v ČR, ve 
světě 

 uplatňuje fair play – spolupráci ve 
sportu, pomoc soupeři a 
handicapovaným, 

fair play chování 
přiměřenost sebeobrany 

 odmítání podpůrných látek závažná poranění a život ohrožující 
stavy, improvizovaná pomoc v 
podmínkách sport. činností 
přiměřenost sebeobrany 

 chrání přírodu turistika a pobyt v přírodě 
cykloturistika 
vodní turistika 
lanové aktivity, plavání, sportovní 
hry 
tradiční a netradiční sporty 

 vnímá úspěchy našeho sportu, 
významné sportovce a soutěže.  

sleduje sportovní dění v ČR, ve 
světě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Multikulturní výchova – Princip sociálního smíru a solidarity 

Vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 
Vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

Výchova demokratického občana – Občanská společnost a škola 
Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 
Vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 
 

tělesná výchova 4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k učení 
• Kompetence k podnikavosti 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

usiluje o optimální rozvoj 
pohybových schopností 

význam kondičního cvičení 

usiluje o optimální rozvoj své 
zdatnosti; vybere z nabídky vhodné 
kondiční programy nebo soubory 
cviků pro udržení či rozvoj úrovně 

posilovací cvičení 
zvýšení silových schopností 
jednotlivých částí těla 
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zdravotně orientované zdatnosti a 
samostatně je upraví pro vlastní 
použití 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

usiluje o pozitivní změny ve svém 
životě související s vlastním zdravím 
a zdravím druhých 

zdravotní význam správného držení 
těla, testy tělesné zdatnosti 
motivační cvičení 
relaxační cvičení 
cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 
únava, zátěž, regenerace, dechová 
cvičení 
předcházení zátěžovým situacím, 
stresům, předcházení rizikovému 
životnímu stylu – sebepoškozování 
apod.  
přiměřenost sebeobrany 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 

zdravotní význam správného držení 
těla, testy tělesné zdatnosti 

ověří jednoduchými testy úroveň 
zdravotně orientované zdatnosti a 
svalové nerovnováhy 

způsoby kontroly účinnosti cvičení, 
úprava pro vlastní použití 
prověrka plavecké zdatnosti 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

použije vyrovnávací cvičení 
zaměřené na kompenzaci 
jednostranného zatížení, na 
prevenci a korekci svalové 
nerovnováhy 

cviky vhodné a nevhodné k 
rozcvičení 

vybere z nabídky vhodné soubory 
vyrovnávacích cvičení zaměřených 
na kompenzaci jednostranného 
zatížení, na prevenci a korekci 
svalové nerovnováhy a samostatně 
je upraví pro vlastní použití 

relaxace, kompenzační cvičení 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

upraví pro vlastní potřebu a vhodně 
použije konkrétní kondiční 
programy 

posilovací cvičení 
pohybové dovednosti zaměřené na 
rychlostní, silové, 
kondiční a estetické formy cvičení s 
hudbou 
úpoly 
přetahy, přetlaky, úchopy, pádová 
technika 
kondiční trénink 
posilování 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

využívá vhodné soubory cvičení pro 
tělesnou a duševní relaxaci, v 
zátěžových situacích uplatňuje 
osvojené způsoby regenerace 

relaxační cvičení 

využívá vhodné soubory cvičení 
pro tělesnou a duševní relaxaci 

únava, zátěž, regenerace, dechová 
cvičení 
přípravná, kondiční, koordinační, 
tvořivá a estetická cvičení 
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aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné 
převažující pohybové zatížení 

rozcvičení – základní typy 

připraví organismus na pohybovou 
činnost s ohledem na následné 
převažující pohybové zatížení 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami 

Pohybové dovednosti 

organizuje svůj pohybový režim a 
využívá v souladu s pohybovými 
předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami vhodné a dostupné 
pohybové aktivity 

pohybové hry 
pohybové dovednosti a pohybový 
výkon 
vytrvalostní a pohybové 
předpoklady 
správné držení těla a souměrně 
estetická postava 
adaptace na vodní prostředí 
plavecké způsoby 
startovní skok 
obrátka 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

vhodné a dostupné pohybové 
aktivity 

základní taneční kroky (valčík, 
polka, polonéza) 
aerobik 
cvičení se švihadlem 
sportovní hry 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

uplatňuje účelné a bezpečné 
chování i v neznámém prostředí 

organizace a bezpečnost 

uplatňuje účelné a bezpečné 
chování při pohybových aktivitách i 
v neznámém prostředí 

závažná poranění a život ohrožující 
stavy, improvizovaná pomoc v 
podmínkách sport. činností 
organizace a bezpečnost, vhodná 
výstroj, hygiena 
technika + dopomoc 
specifika bezpečnosti 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

poskytne první pomoc při 
sportovních či jiných úrazech i v 
nestandardních podmínkách 

pomoc unavenému plavci 

poskytne první pomoc při 
sportovních či jiných úrazech i v 
nestandardních podmínkách 

ukázka záchrany tonoucího 
první pomoc 
zásady první pomoci při závažných 
a život ohrožujících poraněních s 
důrazem na letní sporty 
přednášky fundovaného lékaře 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

projevuje odolnost vůči výzvám k 
sebepoškozujícímu chování a 
rizikovému životnímu stylu 

předcházení zátěžovým situacím, 
stresům, předcházení rizikovému 
životnímu stylu – sebepoškozování 
... 
přednášky fundovaného lékaře 
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aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni individuálních 
předpokladů 

gymnastika 

provádí osvojované pohybové 
dovednosti na úrovni 
individuálních předpokladů 

akrobacie 
kotouly, modifikace, vazby 
stoje, vazby 
přemet stranou s oddáleným 
dohmatem 
rovnovážné polohy a postoje 
chůze, poskoky 
rovnovážné stoje s pohybem paží 
hrazda 
náskok do vzporu, 
zákmihem seskok 
sešin 
výmyk odrazem jednonož nebo 
obounož 
podmet 
přeskoky 
šplh na laně a na 
tyči 
herní činnosti jednotlivce 
herní kombinace-základy 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zvládá základní postupy rozvoje 
osvojovaných pohybových 
dovedností a usiluje o své pohybové 
sebezdokonalování 

atletika 

zvládá základní postupy rozvoje 
osvojovaných pohybových 
dovedností a usiluje o své 
pohybové sebezdokonalení 

rychlostní a vytrvalostní běh 
štafetový běh 
vrh koulí 
skok vysoký 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

posoudí kvalitu pohybové činnosti, 
označí zjevné příčiny nedostatků a 
uplatní konkrétní osvojované 
postupy vedoucí k potřebné změně 

způsoby kontroly účinnosti cvičení, 
úprava pro vlastní použití 

posoudí kvalitu stěžejních částí 
pohybu, označí zjevné příčiny 
nedostatků a uplatní konkrétní 
osvojované postupy vedoucí k 
potřebné změně 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové rozdíly 
a přizpůsobí svou pohybovou 
činnost dané skladbě sportujících 

sportovní hry 

respektuje věkové, pohlavní, 
výkonnostní a jiné pohybové 
rozdíly a přizpůsobí svou 
pohybovou činnost dané skladbě 
sportujících 

basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
průpravné hry 
hra se zjednodušenými pravidly 
hry bez zjednodušených pravidel 
ringo, badminton 
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lanové aktivity, plavání, sportovní 
hry 
tradiční a netradiční sporty, 
historie a současnost sportovních 
disciplín 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

užívá s porozuměním názvosloví, 
gesta, signály, značky na úrovni 
cvičence vedoucího pohybových 
činností a organizátora soutěží 

nástupové tvary, přesuny, signály, 
názvosloví 

užívá s porozuměním tělocvičné 
názvosloví (gesta, signály, značky) 
na úrovni cvičence, vedoucího 
pohybových činností, organizátora 
soutěží 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

volí a používá pro osvojené 
pohybové činnosti vhodnou výstroj 
a výzbroj, správně ji ošetřuje 

organizace a bezpečnost, vhodná 
výstroj, hygiena 

volí a používá pro osvojované 
pohybové činnosti vhodnou výstroj 
a výzbroj a správně ji ošetřuje 
aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

připraví třídní nebo školní turnaj, 
soutěž, podílí se na realizaci 

sportovní hry 

připraví (ve spolupráci s ostatními 
žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, 
turistickou akci a podílí se na její 
realizaci 

basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
hra se zjednodušenými pravidly 
hry bez zjednodušených pravidel 
ringo, badminton 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

respektuje pravidla osvojovaných 
sportů, rozhoduje, spolurozhoduje 
utkání soutěže 

sportovní hry 

respektuje pravidla osvojovaných 
sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) 
třídní nebo školní utkání, závody, 
soutěže v osvojovaných sportech 

basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 
pravidla 
plavání 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí, jedná na úrovni dané role, 
spolupracuje ve prospěch družstva 

sportovní hry 

respektuje práva a povinnosti 
vyplývající z různých sportovních 
rolí – jedná na úrovni dané role; 
spolupracuje ve prospěch družstva 

basketbal, florbal, fotbal, volejbal, 
frisbee, softbal 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

sleduje podle pokynů pohybové 
výchovy sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím, 
zpracuje naměřená data, vyhodnotí 
je a výsledky různou formou 
prezentuje 

atletika 

sleduje podle pokynů (i 
dlouhodobě) pohybové výkony, 
sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím – 
zpracuje naměřená data, 
vyhodnotí je a výsledky různou 
formou prezentuje 

rychlostní a vytrvalostní běh 
štafetový běh 
vrh koulí 
skok vysoký 
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aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

olympismus v současném světě, 
fair play chování ... 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zvládá: komunikaci v TV názvosloví, 
grafická značení, gesta, signály a 
vzájemnou 

nástupové tvary, přesuny, signály, 
názvosloví 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

komunikaci, nástupové tvary nástupové tvary, přesuny, signály, 
názvosloví 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zvolí vhodnou sportovní výzbroj a 
výstroj její účelnost, funkčnost, 
chápe bezpečnostní prvky 

organizace a bezpečnost, vhodná 
výstroj, hygiena 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zvládá přípravu a úklid nářadí, 
základní údržbu cvičiště, organizaci 
sportovních akcí a pohybových 
činností, pravidla osvojovaných 
pohybových činností, základní 
pravidla her, soutěží a závodů, fair 
play jednání, základy měření a 
evidence, zpracování dat, měření 
výkonů a pohybových dovedností, 
vyhodnocení výsledků 

gymnastika 
atletika 
sportovní hry 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

zná historie a současnost 
sportovních disciplín 

tradiční a netradiční sporty, 
historie a současnost sportovních 
disciplín 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

uplatňuje fair play – spolupráci ve 
sportu, pomoc soupeři a 
handicapovaným, 

olympismus v současném světě, 
fair play chování ... 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

odmítání podpůrných látek olympismus v současném světě, 
fair play chování ... 
přednášky fundovaného lékaře 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

chrání přírodu olympismus v současném světě, 
fair play chování ... 

aktivně naplňuje olympijské 
myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti 

vnímá úspěchy našeho sportu, 
významné sportovce a soutěže. 

úspěchy našeho sportu, významní 
sportovci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Multikulturní výchova – Princip sociálního smíru a solidarity 

Vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 
Vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

Výchova demokratického občana – Občanská společnost a škola 
Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 
Vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 
 
 

Konec přílohy 14 
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Příloha číslo 15 finanční gramotnost 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

Kvinta / 1.ročník Sexta / 2. ročník Septima / 3. ročník Oktáva / 4. ročník 
   2 2 

Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu finanční gramotnost 
Oblast Finanční gramotnost 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se jmenuje Finanční gramotnost. Patří do vzdělávací 

oblasti Matematika a její aplikace v RVP GV, dále Občanský a 
společenskovědní základ. Do předmětu je integrována část průřezového 
tématu Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Osobnostní a sociální výchova.  
Finanční gramotnost rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. 
Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné 
a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše 
ostatní si odvodit.  
Cílem předmětu je, aby žáci porozuměli ekonomickým souvislostem, roli 
jednotlivých ekonomických subjektů ve společnosti a prostředí, které je 
obklopuje a zároveň schopnost aplikovat získané informace do každodenní 
praxe, orientace se v probírané tématice, schopnost samostatné úvahy a 
rozhodování v oblasti vlastních financí.   
Důraz je kladen na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům 
a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují 
pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Předmět se 
zaměřuje na rozvoj logického myšlení žáků a schopnost uplatnit znalosti 
v praktickém životě. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Finanční gramotnost má časovou dotaci ve 4. ročníku/ oktávě 2 hodiny.  
Ve svém vzdělávacím obsahu předmět propojuje a prohlubuje obsah 
tematických celků vyučovaných v předmětu humanitního i matematického 
zaměření. 

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace 
• Člověk a svět práce 
• Základy společenských věd 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- zadáváme žákům úlohy vyžadující analýzu dané problematiky, 
- představuje žákům rozmanitou škálu informačních zdrojů a ukazujeme, 

jak s nimi mají studenti pracovat, 
- vedeme žáky k samostatnosti při hledání vhodného řešení zadaných 

úkolů. 
Kompetence komunikativní: 

- aktivně zapojujeme žáky do diskuze k danému tématu a klademe důraz na 
schopnost argumentace vlastních postojů a na schopnost respektovat 
rozdílné názory, 

- klademe důraz na písemný projev, logické uspořádání textu a práci s 
odbornou (domácí/zahraniční) literaturou, 

- při ústním projevu žáků podporujeme vlastní názory opírající se o 
argumenty. 
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Název předmětu finanční gramotnost 
- vedeme žáky k věcnému a logicky uspořádanému ústnímu přednesu před 

širší veřejností. 
Kompetence sociální a personální: 

- zapojujeme žáky do diskuse a necháváme jim prostor pro vyjádření 
vlastního názoru/postoje podpořeného vlastní argumentací, 

- učíme žáky k respektu k názorům svých spolužáků a ke kultivovanému 
projevu odlišného názoru. 

Kompetence občanská: 
- vysvětlujeme fungování tržní ekonomiky a přispějeme ke znalosti 

finančních produktů, 
- upozorňujeme na rizika a důsledky spojené s neznalostí ekonomických a 

finančních termínů, 
- učíme žáky zacházet s financemi a přijmout odpovědnost za vlastní 

finanční rozhodnutí.   
Kompetence k podnikavosti: 

- podporujeme aktivitu žáků při prohloubení probíraných témat o 
podtémata, která jsou předmětem zájmu žáků, 

- organizujeme setkání s odborníky z praxe, kteří žákům představí praktický 
chod finančních institucí a inspirují je při volbě budoucí studia či povolání. 

Kompetence k učení: 
- motivujeme žáky k prohlubování již získaných znalostí z oblasti ekonomie 

a financí a rozvíjíme v nich schopnost tyto aplikovat do praxe, 
- podporujeme vhodná rozhodnutí při správě osobních financí, 
- zadáváme žákům úkoly, které ověřují, jak se orientují v probírané látce, a 

zda jsou samostatně schopni řešit modelové situace, 
- ve výuce používáme materiály předních českých a zahraničních 

ekonomických teoretiků a finančních institucí, které podporují žáky v 
získávání vlastních názorů a postojů k ekonomické situaci a ne/vhodnosti 
některých produktových řešení správy financí.  

Kompetence pracovní: 
- seznamujeme žáky s efektivním využíváním osobních kalkulátorů, 
- vedeme žáky k práci podle návodu, předem stanoveného postupu a 

umožnit jim hledat vlastní postup, 
- seznamujeme žáky s efektivním využíváním výpočetní techniky, 
- poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vedeme 

žáky k jejich eliminaci, 
- klademe důraz na to, aby se žáci orientovali v dokumentaci, manuálech 

apod. 
 

finanční gramotnost 4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

 

FG – matematika  4. ročník / oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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FG – matematika  4. ročník / oktáva  

řeší reálné problémy s 
kombinatorickým podtextem 
(charakterizuje možné případy, 
vytváří model pomocí 
kombinatorických skupin a určuje 
jejich počet) 

využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti 

náhodný jev a jeho 
pravděpodobnost, 
pravděpodobnost sjednocení a 
průniku jevů, nezávislost jevů 

využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti, 
upravuje výrazy s faktoriály a 
kombinačními čísly 
řeší reálné problémy s 
kombinatorickým podtextem 
(charakterizuje možné případy, 
vytváří model pomocí 
kombinatorických skupin a určuje 
jejich počet) 

řeší reálné problémy s 
kombinatorickým podtextem 
(charakterizuje možné případy, 
vytváří model pomocí 
kombinatorických skupin a určuje 
jejich počet) 

náhodný jev a jeho 
pravděpodobnost, 
pravděpodobnost sjednocení a 
průniku jevů, nezávislost jevů 

využívá kombinatorické postupy při 
výpočtu pravděpodobnosti, 
upravuje výrazy s faktoriály a 
kombinačními čísly 
diskutuje a kriticky hodnotí 
statistické informace a daná 
statistická sdělení  

diskutuje a kriticky hodnotí 
statistické informace a daná 
statistická sdělení  

analýza a zpracování dat v různých 
reprezentacích, statistický soubor, 

volí a užívá vhodné statistické 
metody k analýze a zpracování dat  

volí a užívá vhodné statistické 
metody k analýze a zpracování dat  

analýza a zpracování dat v různých 
reprezentacích, statistický soubor, 

využívá výpočetní techniku využívá výpočetní techniku analýza a zpracování dat v různých 
reprezentacích, statistický soubor, 

čte a interpretuje tabulky, 
diagramy 

 absolutní a relativní četnost, 
vážený aritmetický průměr, 
medián, modus, percentil, kvartil, 
směrodatná odchylka, 
mezikvartilová odchylka 

volí a užívá vhodné statistické 
metody k analýze a zpracování dat 
(využívá výpočetní techniku) 

reprezentuje graficky soubory dat analýza a zpracování dat v různých 
reprezentacích, statistický soubor, 

rozlišuje rozdíly v zobrazení 
obdobných souborů vzhledem k 
jejich odlišným charakteristikám 
 

rozlišuje rozdíly v zobrazení 
obdobných souborů vzhledem k 
jejich odlišným charakteristikám 

statistika – statistický soubor, 
jednotka, znak, absolutní a 
relativní četnost, rozdělení 
četností, grafické znázornění, 
charakteristiky polohy a variability 

interpretuje z funkčního hlediska 
složené úrokování, aplikuje 
exponenciální funkci a 
geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 

interpretuje z funkčního hlediska 
složené úrokování 

jednoduché a složené úrokování 

formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí a posloupností 

aplikuje exponenciální funkci a 
geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 

využití geometrické posloupnosti a 
řady – jednoduché úlohy 

interpretuje z funkčního hlediska 
složené úrokování, aplikuje 
exponenciální funkci a 

posoudí výhodnost kvóty v daném 
případě 
spočítá výši daně ze mzdy při rovné 
a progresivní daňové kvótě 

daň z úroku, čistý výnos 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší červen 2017                                                           Příloha č.15 FG 

204 
 

FG – matematika  4. ročník / oktáva  

geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 

rozhodne o výhodách a 
nevýhodách jednotlivých druhů 
spoření 

  základní úlohy z finanční 
matematiky 

  posouzení výhodnosti nabízených 
finančních produktů 

používá pomůcky – odbornou 
literaturu, internet, kalkulátor, 
rýsovací potřeby, PC. 

naučí se vyhledávat a zpracovávat 
informace z různých zdrojů – grafu, 
diagramu, tabulek a internetu, 
analyzuje a interpretuje statistické 
údaje  

statistika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

posilování analytického přístupu k řešení problémů 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky a ekonomických 
věd 

 

FG – ekonomie 4. ročník / oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
orientuje se v základní terminologii 
finanční gramotnosti 
rozpozná sociálně-patologické jevy 
ekonomicky neodpovědného 
člověka  
objasní úlohu českých (evropských) 
institucí v boji proti finanční 
negramotnosti 

 finanční gramotnost – historické 
souvislosti finanční gramotnosti, - 
standardy finanční gramotnosti – 
psychologické a sociální aspekty 
finanční gramotnosti 

prokáže znalost historie vzniku 
peněz  
objasní funkce peněz  
orientuje se v rozdílu mezi platební 
a kreditní kartou  
charakterizuje rozdíl mezi domácí a 
zahraniční měnou 

 peněžní gramotnost – peníze jako 
prostředek směny, domácí a 
zahraniční měny, hotovostní a 
bezhotovostní platební styk, 
platební karty vs kreditní karty 

charakterizuje jednotlivé daně  
orientuje se v schématu daňového 
systému  
vysvětlí význam veřejných financí   

 rozpočtová gramotnost – veřejné 
finance, fiskální politika státu a její 
nástroje, daně a daňový systém 
státu, hospodaření domácností 

orientuje se v tržním prostředí  
charakterizuje atributy cen, druhy 
cen či cenové praktiky  
vysvětlí rozdíl mezi dokonalou a 
nedokonalou konkurencí  
prokáže znalost měření inflace 

 cenová gramotnost – trh a tržní 
mechanismus, inflace, devalvace 
měny, cena a její proměna v čase 

s využitím odborné terminologie 
rozliší jednotlivé spořící produkty  

 finanční produkty – stavební 
spoření, termínované vklady, 
penzijní připojištěni, životní a 
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FG – ekonomie 4. ročník / oktáva  

využívá znalost nekalých praktik 
finančních institucí  
popíše a vysvětlí důvody výluk 
všeobecných pojistných podmínek 
životního a neživotního pojištění  
objasní rizikové faktory 
jednotlivých investic. 

neživotní pojištění, pojistné plnění, 
pojistný podvod, investice na 
finančních trzích, podílové fondy 

orientuje se v historických 
souvislostech vzniku bankovní 
soustavy 
vysvětlí rozdíl mezi nabídkami 
bankovního a nebankovního 
sektoru  
posoudí ne/vhodnost bankovních 
produktů  
rozpozná skryté poplatky bank  
vysvětlí rozdíl mezi úrokem a 
lichvou 

 • banky a bankovní produkty – 
historie bankovní soustavy, 
bankovní produkty, rizika produktů 
nebankovního sektoru, lichva, 
neschopnost splácet, dluhová past, 
typy bankovních účtů, úroková 
míra, skryté poplatky 

popíše pravomoci ČNB v oblasti 
ochrany spotřebitele  
zhodnotí výhody mimosoudního 
řešení sporů  
uvědomuje si osobní odpovědnost 
za nakládání s finančními 
prostředky 
rozpozná rizika tzv. rychlých peněz  
posoudí vlastní odpovědnost při 
neschopnosti splácet své závazky 

 • ochrana spotřebitele a právní 
gramotnost – úloha České národní 
banky, mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů, osobní 
zodpovědnost jedince, správa 
osobních financí, uzavírání smluv o 
poskytnutí peněžních prostředků, 
exekuce, insolvence, osobní 
bankrot 

charakterizuje rizika obchodování s 
jednotlivými investičními nástroji  
rozpozná skryté poplatky 
obchodování  
 

 • finanční trhy – obchodování 
prostřednictvím obchodníka s 
cennými papíry, obchodování 
prostřednictvím investičního 
zprostředkovatele, investiční 
nástroje, rizika spojená s 
investováním 

prokáže schopnost zvolit si 
kvalifikované investiční 
poradenství 
posoudí vhodnost nabízených 
služeb 
orientuje se v právním postavení 
subjektů v oblasti finančních služeb 

 • obchodníci s cennými papíry, 
investiční poradci a 
zprostředkovatelé – rozdílné 
postavení aktérů ve finanční 
oblasti, výhody a nevýhody 
poskytovaných služeb, garance 
poskytovaných služeb 

posoudí přiměřenost finančních 
institucí při hodnocení podezřelých 
obchodů z pozice klienta   

 • historie AML – politiky, ochrana 
osobních údajů vs politika AML, 
původ peněžních prostředků 

• orientuje se v konvergenčních 
kritériích  

• dokáže zhodnotit ekonomickou 
úroveň ČR a ostatních členských 
států  

• objasní problematiku boje EU proti 
chudobě  

 • hospodářská a měnová politika EU 
– ČR a HMU, výhody a nevýhody 
členství v HMU, Euro, postavení 
Evropské centrální banky, princip 
solidarity 
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FG – ekonomie 4. ročník / oktáva  

• zaujme stanovisko k přijetí 
společné měny   

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

posilování analytického přístupu k řešení problémů 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky a ekonomických věd 
 

 

Konec přílohy 15    
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Příloha číslo 16 informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
2 2 2 0 5 

Povinný Povinný Povinný     

 

Název předmětu informatika 
Oblast Informatika a informační a komunikační technologie 
Charakteristika předmětu Informatika jako vyučovací předmět vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie prohlubuje u žáků středoškolského studia 
schopnosti tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační 
technologie – získat širší dovednosti v ovládání výpočetní techniky a 
moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, 
tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v 
praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních 
dovedností práce s výpočetní technikou je informatika zařazena jako povinná 
součást středoškolského vzdělávání. Získané dovednosti jsou v informační 
společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k 
efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování 
potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje 
realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení 
paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a 
informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje 
standardní učební texty a pomůcky. Rychlý rozvoj v této oblasti vyžaduje od 
žáků pružně se přizpůsobovat inovovaným verzím digitálních zařízení, i jejich 
programovému vybavení, a dalším možnostem jejich případného 
propojování. 
Dovednosti získané v předmětu informatika umožňují žákům aplikovat 
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních 
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech středoškolského vzdělávání. Tato 
aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti 
Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích 
oblastí středoškolského vzdělávání. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět informatika má časovou dotaci dvě hodiny v kvintě, sextě 
a septimě. Na tento předmět navazuje ICT seminář pro oktávu s dotací čtyři 
hodiny týdně. Výuka probíhá v dělených třídách. Na škole jsou k dispozici dvě 
vybavené počítačové učebny, v jedné se pracuje s 16 počítačovými místy a 
ve druhé s 25 počítačovými místy. 

Integrace předmětů • Informatika a informační a komunikační technologie 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 
- povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich ověřování 

i při následné obhajobě zpracovaných úkolů 
- rozvíjíme učení v souvislostech (vedeme žáky k vytváření uceleného 

obrazu světa) 
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Název předmětu informatika 
- umožňujeme využívání co největšího množství zdrojů informací – 

praktické pokusy, vlastní výzkumy žáků 
Kompetence komunikativní: 

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

- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 
probíraných tématech (internet, návody) 

- vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních 
prostředků 

- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků 
- klademe důraz na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i neverbální 

komunikaci žáka s učitelem, spolužáky i veřejností 
- vedeme žáky k prezentaci a obhajobě školních prací, školních i 

mezinárodních projektů 
- trváme na dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 
Kompetence sociální a personální: 

- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině 
při vyhledávání informací i zpracování výstupů řešené problematiky 

- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
- organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
- vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
- vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
- učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i povinností ve 

škole i mimo školu 
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků 
- podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 

mimo školu 
Kompetence k podnikavosti: 

- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 
skupinové, týmové a individuální práce 

- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 
Kompetence k učení: 

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

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

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

- umožňujeme žákům poznávat různorodost cest vedoucích ke správnému 
výsledku 

- vedeme žáky k samostatnému výběru způsobů, metod a strategií pro 
efektivní učení 

- klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, třídění a 
zpracování informací) 

- podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci vlastních nápadů 
- směřujeme žáky k samostatnému plánování učení 

Kompetence pracovní: 
- seznamujeme žáky s efektivním využíváním výpočetní techniky 
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Název předmětu informatika 
- poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vedeme 

žáky k jejich eliminaci 
- klademe důraz na to, aby se žáci orientovali v technické dokumentaci, 

manuálech apod. 
- vedeme žáky k práci podle návodu, předem stanoveného postupu a 

umožnit jim hledat vlastní postup 
 

informatika 1. ročník / kvinta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
orientuje se v možnostech 
uplatnění ICT v různých oblastech 
společenského poznání a praxe 

chápe a používá základní termíny 
informatiky a výpočetní techniky 

Základní pojmy ve výpočetní 
technice 

posuzuje tvůrčím způsobem 
aktuálnost, relevanci a 
věrohodnost informačních zdrojů a 
informací 

Informace a její charakter, 
informační zdroje a jejich kvalita, 
metainformace 

využívá informační a komunikační 
služby v souladu s etickými, 
bezpečnostními a legislativními 
požadavky 

Signál, rozdělení, druhy a vlastnosti 

posuzuje tvůrčím způsobem 
aktuálnost, relevanci a 
věrohodnost informačních zdrojů a 
informací 

řeší souvislost mezi informací a 
signálem 

Základní pojmy ve výpočetní 
technice 

využívá informační a komunikační 
služby v souladu s etickými, 
bezpečnostními a legislativními 
požadavky 

Informace a její charakter, 
informační zdroje a jejich kvalita, 
metainformace 
Signál, rozdělení, druhy a vlastnosti 

orientuje se v možnostech 
uplatnění ICT v různých oblastech 
společenského poznání a praxe 

správně charakterizuje druhy 
signálu a jeho zpracování 

Signál, rozdělení, druhy a vlastnosti 

využívá informační a komunikační 
služby v souladu s etickými, 
bezpečnostními a legislativními 
požadavky 

chápe poslání etiky, právních a 
hygienických norem při práci s 
počítačem 

Etické zásady a právní normy 
související s informatikou, autorská 
práva 
Ergonomie a hygiena práce s 
výpočetní technikou 
Výpočetní technika pro osoby s 
handicapem 

využívá nabídku informačních a 
vzdělávacích portálů, encyklopedií, 
knihoven, databází a výukových 
programů 

uvědomuje si dosah možností 
počítače pro lidi s handicapem 

Ergonomie a hygiena práce s 
výpočetní technikou 
Výpočetní technika pro osoby s 
handicapem 
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informatika 1. ročník / kvinta  

využívá teoretické i praktické 
poznatky o funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a softwaru k 
tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 

odvozuje vývoj počítačů od 
počítacích strojů jako pracovní 
nástroj informatiky 

Počítač, vznik a vývoj 

využívá teoretické i praktické 
poznatky o funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a softwaru k 
tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 

charakterizuje počítač, hardware, 
software a operační systém 

Hardware 
Software 

organizuje účelně data a chrání je 
proti poškození či zneužití 

provádí operace s daty různými 
metodami 

Operace s adresáři a soubory 

ovládá, propojuje a aplikuje 
dostupné prostředky ICT 

 

organizuje účelně data a chrání je 
proti poškození či zneužití 

využívá k práci s daty různé 
nadstavby operačního systému 

FreeCommander 
WindowsCommander 
TotalCommander využívá teoretické i praktické 

poznatky o funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a softwaru k 
tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 
zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 
ovládá, propojuje a aplikuje 
dostupné prostředky ICT 

popíše možnosti textového editoru Textový editor 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

Prostředí aplikace Word 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

 vytváří a provádí úpravy 
dokumentů 

Menu soubor, úpravy 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

do praktického psaní zapojí 
maximální počet prstů obou rukou 

Praktické procvičení psaní všemi 
deseti s využitím výukových 
programů 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

procvičí si vlastní dovednosti ve 
výukovém programu pro psaní 
všemi deseti 

Základní pravidla pro psaní všemi 
deseti 
Praktické procvičení psaní všemi 
deseti s využitím výukových 
programů 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

zvládá základní typografická pravidla 
a využívá je 

Základní typografická pravidla 

vkládá do textu různé objekty Menu zobrazit, vložit 
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informatika 1. ročník / kvinta  

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

Menu tabulka, okno, nápověda 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

formátuje text prostě i pomocí stylů Menu formát, styl, nástroje 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

užívá pomocných funkcí k práci s 
textem dle zadání 

Pomocné funkce 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

se orientuje ve vývoji počítačových 
technologií 

Počítač, vznik a vývoj 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

• poznávání a rozvoj vlastní osobnosti – Informace a její přenos. 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

člověk a životní prostředí – bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

• seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů – Informace a její přenos. 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

• sociální komunikace – Informace a její přenos. 
Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 

• morálka všedního dne-Informace a její přenos,  
 hodnoty, postoje, praktická etika – Software-dodržování autorských práv 
praktická etika při práci s počítačem 
 

informatika 2. ročník / sexta  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

• popíše možnosti tabulkového 
kalkulátoru 

Pracovní prostředí – buňka v 
elektronické tabulce 
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informatika 2. ročník / sexta  

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

rozezná a využívá druhy buněk MS 
EXCEL, jejich určení a formátování 

Tvorba a úprava tabulek 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

vytváří a formátuje tabulky dle 
zadání 

Tvorba a úprava tabulek 
Menu soubor, úpravy 
Menu zobrazit, vložit 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

využívá možnosti vzorců a vkládá 
další objekty do tabulkového 
prostředí 

Vzorce, absolutní a relativní 
adresování 
Podmínka v kalkulátoru 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

používá další nástroje tabulkového 
kalkulátoru 

Menu formát, nástroje 
Seznamy a analytické nástroje 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

přenáší data mezi aplikacemi Menu data, okno, nápověda 
Přenos a sdílení dat mezi 
aplikacemi, makra 

orientuje se v možnostech 
uplatnění ICT v různých oblastech 
společenského poznání a praxe 

popíše možnosti budování 
počítačových sítí a jejich typy 

Počítačové sítě 

orientuje se v možnostech 
uplatnění ICT v různých oblastech 
společenského poznání a praxe 

na příkladech z praxe demonstruje 
praktické využívání počítačových sítí 

Orientace v principech, 
možnostech a praktickém využití 
počítačových sítí 

orientuje se v možnostech 
uplatnění ICT v různých oblastech 
společenského poznání a praxe 

dle zadání zhodnotí možnosti 
propojení digitálních zařízení 

Orientace v principech, 
možnostech a praktickém využití 
počítačových sítí 

využívá teoretické i praktické 
poznatky o funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a softwaru k 
tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 

orientuje se ve vývoji, druzích, 
vlastnostech a možnostech využití 
počítačové grafiky 

Počítačová grafika 
Základní pojmy a principy z 
počítačové grafiky 

využívá teoretické i praktické 
poznatky o funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a softwaru k 
tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 

vymezuje použití jednotlivých 
grafických editorů 

Grafické formáty, jejich vlastnosti a 
způsoby využití 

využívá teoretické i praktické 
poznatky o funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a softwaru k 
tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 

využívá rastrový editor k úpravě 
rastrových obrázků a vytváření 
jednoduchých koláží 

Získávání, úpravy a publikování 
fotografií, práce v rastrovém 
grafickém editoru 
Určení a používání rastrových 
editorů 
Základy práce v rastrovém editoru 
GIMP 

využívá teoretické i praktické 
poznatky o funkcích jednotlivých 

Určení a používání vektorových 
editorů 
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složek hardwaru a softwaru k 
tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 

využívá vektorový editor k úpravě 
jednotlivých objektů i skupin a 
vytváření jednoduchých grafik 

Základy práce ve vektorovém 
kreslicím programu INKSCAPE 

využívá teoretické i praktické 
poznatky o funkcích jednotlivých 
složek hardwaru a softwaru k 
tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 

dodržuje pravidla úpravy grafických 
souborů 

Zásady správné úpravy grafických 
souborů 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

vymezuje rozdíly prezentace a 
počítačové prezentace 

Principy úspěšné prezentace 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

objasňuje principy úspěšné 
prezentace 

Principy úspěšné prezentace 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

připravuje podklady a využívá 
nástroje pro tvorbu prezentace 

Příprava podkladů pro prezentaci 
Nástroje pro tvorbu prezentace 
Zásady zpracování počítačové 
prezentace v Microsoft PowerPoint 
Postup zpracování počítačové 
prezentace v Microsoft PowerPoint 

využívá dostupné služby 
informačních sítí k vyhledávání 
informací, ke komunikaci, k 
vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci 

chápe a používá základní pojmy z 
oblasti multimédií 

Základní pojmy a principy z oblasti 
multimédií 

využívá dostupné služby 
informačních sítí k vyhledávání 
informací, ke komunikaci, k 
vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci 

rozlišuje multimediální formáty 
souborů a jejich převody, možnosti 
přehrávání a jejich úpravy 

Multimediálními formáty souborů 
Získávání a přehrávání 
multimediálních souborů 
Převody formátů multimediálních 
souborů 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

Grafická a obsahová forma 
ročníkové práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 

• morálka všedního dne 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

• člověk a životní prostředí – bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

sociální komunikace 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

Finalizace ročníkové práce 

využívá dostupné služby 
informačních sítí k vyhledávání 
informací, ke komunikaci, k 
vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci 

vymezuje historické podmínky 
umožňující vznik a rozvoj 
počítačových sítí a internetu 

Internet 
Historie internetu 

orientuje se v možnostech 
uplatnění ICT v různých oblastech 
společenského poznání a praxe 

vymezuje pojem sítě GSM a vývoj Používání počítačových sítí v 
mobilní komunikaci, sítě GSM 

využívá dostupné služby 
informačních sítí k vyhledávání 
informací, ke komunikaci, k 
vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci 

charakterizuje možnosti připojení k 
internetu 

Připojení k internetu 

využívá dostupné služby 
informačních sítí k vyhledávání 
informací, ke komunikaci, k 
vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci 

prakticky využívá služby internetu a 
vyhledává potřebné informace 

Využití internetu 
Služby internetu – WWW, e-mail, 
on-line komunikace, bezpečná 
komunikace 
Hledání informací na internetu 

využívá dostupné služby 
informačních sítí k vyhledávání 
informací, ke komunikaci, k 
vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci 

charakterizuje zásady bezpečného 
využívání internetu 

Zásady bezpečného využívání 
internetu 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

popíše možnosti vytváření 
dokumentů HTML 

Tvorba dokumentu HTML pomocí 
tagů 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

vytváří dokument HTML pomocí 
tagů dle zadávaných pokynů 

Úprava vzhledu dokumentu HTML 
pomocí CSS 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

zvládá praktické využití zveřejnění 
dokumentu HTML jako stránky www 

Vytvoření stránky www a její 
umístění na veřejný WEB 
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zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

charakterizuje databázi a její druhy Základní pojmy a principy z oblasti 
relačních databází 
Struktura databáze, oblasti použití 
relačních databází 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

prakticky zvládá vytváření 
jednoduché databáze a operace s 
daty v jejich prostředí 

Vkládání a editace dat, import a 
export dat 
Formuláře a sestavy, využití relací 
Vyhledávací dotazy, filtrování 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

vytváří formuláře, dotazy, sestavy a 
relace 

Formuláře a sestavy, využití relací 

zpracovává a prezentuje výsledky 
své práce s využitím pokročilých 
funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a 
internetu 

vymezuje databázi klient – server, 
určení SQL jazyka 

Databáze typu klient-server, SQL 
jazyk 

aplikuje algoritmický přístup k 
řešení problémů 

charakterizuje program, postup při 
jeho vytváření 

Algoritmizace úlohy, vlastnosti 
algoritmu 

aplikuje algoritmický přístup k 
řešení problémů 

vymezuje použití algoritmů pro 
zápis úlohy nebo procesu 

Základní programové a datové 
struktury 

aplikuje algoritmický přístup k 
řešení problémů 

prakticky vytváří algoritmus 
jednoduché úlohy dle zadání 

Základní programové a datové 
struktury 
Přehled současných způsobů 
tvorby programů (objektové a 
vizuální programování) 

aplikuje algoritmický přístup k 
řešení problémů 

vymezuje současné možnosti tvorby 
programů 

Přehled současných způsobů 
tvorby programů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 

morální rozvoj– hodnoty, postoje, praktická etika – Software-dodržování autorských práv 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

sociální komunikace – Informace a její přenos 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace 

sebepoznání, seberegulace a poznávání lidí, mezilidské vztahy, praktická etika při práci s počítačem 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

člověk a životní prostředí– bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči 
 

Konec přílohy 16
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7 volitelný seminář 3.ročník  

Příloha číslo 17 seminář v anglickém jazyce  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta / 1.ročník sexta / 2.ročník septima / 3.ročník oktáva / 4.ročník 
0 0 2 2 4 

   Volitelný Volitelný    

 
 

Název předmětu seminář v anglickém jazyce 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Předmět je volitelný v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. 

 
 

seminář v anglickém jazyce 3. ročník / septima  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 - Ovládá čtení běžných textů, 

používá výkladový slovník, odvodí 
význam neznámých slov na 
základě již osvojené slovní zásoby 
a kontextu. 
- Porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám čteného textu / 
ústního projevu na aktuální téma, 
postihne jeho hlavní informace. 
- Volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý text. 
- Komunikuje plynule a foneticky 

správně na témata abstraktní i 
konkrétní v běžných, méně 
běžných i odborných situacích. 
- Souvisle vyjádří obsah 

zhlédnutého filmu či přečtené 
knihy.  
- Vhodně reaguje na standardní 

situace. 
- V písemném projevu napíše 

souvislou esej, vyjádří a obhájí 
své myšlenky, názory. 
- V ústním projevu plynule 

polemizuje s osobou s jinými 

shrnutí všech časů 
opakování gramatických jevů 
komplexně 
rodina 
bydlení 
škola a vzdělání 
svět práce 
jídlo, restaurace 
nakupování a služby 
globální problémy 
Česká republika – zeměpis, 
zajímavá místa 
USA – zeměpis, zajímavá místa 
Kanada 
Britská literatura 
svátky v ČR a anglicky mluvících 
zemích 
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názory, vystihne nejdůležitější 
myšlenky daného námětu. 
- Formuluje svůj názor 

srozumitelně, gramaticky správně 
a plynule. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Životní prostředí regionu a České republiky 

čtení článků 
projekty 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
školní systémy, jejich porovnání, srovnání českého systému se systémy anglicky mluvících zemí 

Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 
čtení článků 
projekty 
   

seminář v anglickém jazyce ke zkoušce FCE  
Název předmětu seminář v anglickém jazyce  
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Seminář je určen pro žáky, kteří se chystají k mezinárodní zkoušce FCE. 

Obsah výuky je zaměřen komunikativně, žáci mají zvládnout prostředky 
komunikace v běžných každodenních situacích ve formě mluvené i psané. 
Současně mají porozumět čteným a poslechovým textům. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Předmět je volitelný v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. 

 
seminář v anglickém jazyce 3. ročník / septima  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Porozumění a poslech 

- porozumí poslechu dialogů 
na úrovni mezinárodní 
zkoušky;  

- je schopen individuální 
reakce a naslouchání 
partnerovi v dialogu; 

- vyjadřuje názor v návaznosti 
na informace v dialogu;  

- zaznamená detailní 
informace. 

Čtení 
- čte s porozuměním texty 

zaměřené na úroveň 
zkoušky; 

- v textu vyhledá specifické 
informace; 

- aktivně využívá dvojjazyčný 
slovník. 

Gramatické kategorie 
- rozdíly mezi prostou a 

průběhovou formou 
- frázová slovesa 
- slovesné konstrukce 
- příslovce 
- prefixy a sufixy 
- počitatelnost a 

nepočitatelnost 
- vztažné věty 

Slohové útvary 
- dopis/email, vyprávění, 

úvaha, esej, recenze, 
článek. 

- formální a neformální styl 
Komunikační situace 

- souhlas, nesouhlas 
- vyjádření názoru, 

argumentu 
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Mluvení 
- aktivní používá slovní 

zásobu týkající se 
probíraných komunikačních 
témat; 

- adekvátně reaguje 
v komunikačních situacích; 

- vyjadřuje své myšlenky 
plynule a přesně. 

Psaní 
- napíše odpovídající 

stylistický útvar na vybrané 
téma; 

- používá správně prvky 
formálního a neformálního 
jazyka.  

- delší i kratší dialogy na 
dané téma 

- vyjadřování určitosti a 
možnosti 

- vyjádření podmínky 
- popis objektů a obrázků 

Komunikační témata 
- multimédia 
- sport  
- jídlo, restaurace 
- nakupování 
- globální problémy 
- technologie 

Ukázkové testy k přípravě k testům  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova - Životní prostředí  

čtení článků 
problémy životního prostředí 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Kultura 
kulturní rozdíly, jejich porovnání, srovnání české kultury s kulturou anglicky mluvících zemí 
 

Konec přílohy 17 
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Příloha číslo 18 seminář v německém jazyce  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 2 4 

   Volitelný Volitelný    

 

Název předmětu seminář v německém jazyce 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Volitelný předmět seminář v německém jazyce ve 3. ročníku a septimě 

s časovou dotací 2 hodiny týdně prohlubuje a rozšiřuje učivo předmětu 
německý jazyk. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

 

 

seminář v německém jazyce 3. ročník / septima  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 vyslovuje srozumitelně a co nejblíže 

spisovné výslovnosti a intonaci,  
nákupy a služby 

 používá vhodnou slovní zásobu a 
frazeologismy, 

možnosti využití volného času 
kritéria výběru oblečení 

 sdělí a zdůvodní své názory a 
postoje, 

reklama a její vliv na zákazníky 
průběh vyučování 

 diskutuje o dané problematice, typy obchodů, jejich srovnání 
druhy poskytovaných služeb 
činnost lidí během roku 

 zjistí a reprodukuje názory 
ostatních, 

organizovaný volný čas 
vliv počasí na odívání 
rozdíly mezi generacemi 

 vypráví jednoduché příběhy a 
zážitky,  

volný čas a koníčky 

 rozumí přiměřeným souvislým 
projevům rodilých mluvčích, 

škola a studium 
školský systém v SRN 

 zapojí se bez přípravy do běžného 
rozhovoru, 

počasí a roční období 
móda a odívání 
zeměpisné údaje – německy 
mluvící země 

 zaznamená vzkazy volajících, druhy poskytovaných služeb 
telefonický rozhovor s řešením 
složitějšího problému 

 požádá o upřesnění informací,  

 pronese jednoduchý monolog, Vánoce a Velikonoce 
oblíbené roční období 
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 reaguje na dotazy spolužáků, školský systém v České republice 
osobní svátky 

 vyhledává informace k daným 
tématům, 

svátky a zvyky 
státní svátky 
popis jednotlivých ročních období 

 čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty,  

historická a současná Praha 

 dokáže se orientovat v textu, sdělí 
obsah, vyhledá požadované 
informace,  

texty z internetu, časopisů, práce 
se slovníky 

 používá slovníky, i elektronické,  

 uplatňuje různé techniky čtení 
textu,  

 

 zaznamená písemně požadované 
informace, 

 

 vyjádří písemně své názory, popíše 
své zážitky a zvyky, 

 

 napíše dopis, inzerát, popis, vytvoří 
anketu a reklamní slogan. 

 

 

Konec přílohy 18
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Příloha číslo 19 seminář a cvičení z matematiky 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný    

 

Název předmětu seminář a cvičení z matematiky 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti 

Matematika a její aplikace v RVP GV, kde vzdělávací oblast je současně 
vzdělávacím oborem. Do předmětu je integrována část průřezového tématu 
Mediální výchova. Matematika se na gymnáziu vyučuje po celou dobu 
studia.  
Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá 
rozvoji abstraktního a analytického myšlení, logického vyvozování a 
geometrického vnímání světa, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. 
Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. 
Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v 
rovině, tak v prostoru.  
Matematické myšlení a zdůvodňování, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy 
napomáhají rozvíjet schopnost soustředění a hlubšího porozumění 
problému. Vzdělávací cíle odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a 
rozvíjí schopnost pracovat s informacemi, dovednost formulovat a 
argumentovat. Výuka matematiky zohledňuje současný rozvoj výpočetní 
techniky.  
Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, 
v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běžný život, 
v pěstování schopnosti aplikace. Během studia si žáci uvědomují, že 
matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce však 
v informatice, fyzice, technice a ekonomii.  
Do učiva matematiky je integrována finanční gramotnost. Důraz je kladen na 
důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují pojmy, 
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Předmět se 
zaměřuje na rozvoj logického myšlení žáků a schopnost uplatnit znalosti 
v praktickém životě. 
Zařazování slovních úloh podporuje schopnost porozumět textu, pochopit a 
analyzovat problém a nalézt vhodné řešení. V geometrii žáci určují a 
znázorňují geometrické útvary, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, učí se 
vypočítávat základní údaje (úhel, délku, obvod, obsah, povrch, objem), 
zdokonalují svůj grafický projev. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní 
techniky, hlavně kalkulátory a počítače. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou.  
Časové vymezení předmětu: Předmět Matematický seminář je s touto 
časovou dotací:3. ročník a septima 2 hodiny, 4. ročník a oktáva 4 hodiny. 
Maturitní zkoušku lze skládat ve společné části jako její volitelnou složku, a i 
v profilové části.  
Během studia škola žákům nabízí tyto aktivity spojené přímo s výukou 
matematiky: Matematická olympiáda a další soutěže, Matematický klokan, 
korespondenční semináře. 
Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu seminář a cvičení z matematiky 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

- pomocí vhodně formulovaných otázek vyžadujeme po žácích analýzu 
problémové situace a nalezení nejvhodnějšího matematického postupu 
- zadáváme příklady, při nichž žáci odhadují a následně vyhodnocují 

správnost výsledku vzhledem k zadaným podmínkám řešených příkladů, 
- zadáváme problémové otázky a úkoly, při nichž žáci nalézají různé 

způsoby řešení téhož příkladu 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému  

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního 

postupu a výsledku práce, 
- při prezentaci příkladu vyžadujeme, aby žáci slovně přeformulovali příklad 

do matematického problému, použili vhodnou matematickou symboliku a 
terminologii a dokázali interpretovat výsledek 
- požadujeme logické argumenty při obhajování postupu řešení příkladů 
- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory 
- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 

probíraných tématech (internet, učebnice, návody) 
Kompetence sociální a personální: 
- organizujeme práci žáků ve skupinách, vybízíme žáky k aktivní diskusi, 

obhajobě svého stanoviska a sebekritice, 
- zadáváme skupinové práce, v nichž žáci projevují svoji individualitu, 

vyjádří svůj názor a vyslechnou názor ostatních 
- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině 

při vyhledávání informací i zpracování výstupů řešené problematiky  
Kompetence občanská: 
- zadáváním vhodných příkladů poukazujeme na uplatnění matematiky v 

různých oborech lidské činnosti, 
- zadáváme domácí úkoly a kontrolujeme jejich plnění 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- klademe důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vedeme tak 

žáky k propojení mechanicky zvládnutých poznatků a postupů s postupy 
pro objevování nových cest a k odvozování a zdůvodňování nových 
vlastností, 
- vytváříme takové problémové situace, při nichž žáci o problémech 

přemýšlejí a řeší je pomocí vhodného matematického postupu, 
- do výuky zařazujeme různé metody práce – rozhovor, skupinová práce, 

samostatná práce, řízená diskuse tak, aby žáci pod jeho vedením dokázali 
řešení příkladu vysvětlit ostatním žákům, 
- zadáváme motivační úlohy a úlohy z praxe, aby žáci používali matematiku 

jako nástroj pro řešení reálných situací, 
- vyžadujeme, aby žáci řešení příkladů zapisovali pomocí vhodné 

množinové symboliky, 
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Název předmětu seminář a cvičení z matematiky 
- zadáváme samostatné práce, v nichž si žáci sami hledají případné chyby a 

navrhují postupy pro jejich odstranění, 
- vyžadujeme, aby geometrické úlohy žáci zakreslovali ve volném 

rovnoběžném promítání a pomocí náčrtů a dokázali je slovně popsat 
- vedeme žáky k odhalování vlastních nedostatků a jejich odstranění 

případnými konzultacemi 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a zamyšlení se nad reálností 

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

systematizaci 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
- soustavně zadáváme domácí práce, abychom vypěstovali návyk k 

pravidelnému učení 
 

seminář a cvičení z matematiky 3. ročník / septima  
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 - řeší lineární a kvadratické rovnice, 

nerovnice a jejich soustavy, v 
jednodušších případech jejich 
soustavy, v jednodušších případech 
diskutuje řešitelnost nebo počet 
řešení 
- rozlišuje ekvivalentní a 

neekvivalentní úpravy, zdůvodní, 
kdy je zkouška nutnou součástí 
řešení 

lineární rovnice a nerovnice, slovní 
úlohy 

 

 - analyzuje a řeší problémy, v nichž 
aplikuje řešení lineárních a 
kvadratických rovnic a jejich 
soustav 
- geometricky interpretuje číselné, 

algebraické a funkční vztahy, 
graficky znázorňuje řešení rovnic, 
nerovnic a jejich soustav 

kvadratická rovnice (diskriminant, 
vztahy mezi kořeny a koeficienty, 
rozklad kvadratického trojčlenu, 
doplnění na čtverec), kvadratická 
nerovnice, slovní úlohy 

 analyzuje a řeší problémy, v nichž 
aplikuje řešení lineárních a 
kvadratických rovnic a jejich soustav 

soustavy lineárních rovnic a 
nerovnic 

  rovnice a nerovnice v součinovém 
a podílovém tvaru 

  rovnice a nerovnice s absolutní 
hodnotou 
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seminář a cvičení z matematiky 3. ročník / septima  
  rovnice s neznámou ve jmenovateli 

a pod odmocninou 
  lineární a kvadratická rovnice s 

parametrem 
  kartézský součin, binární relace a 

jejich grafy 
 - využívá náčrt při řešení 

prostorového problému 
- určuje vzájemnou polohu útvarů, 

vzdálenosti a odchylky 
- v úlohách početní geometrie 

aplikuje funkční vztahy 
- používá geometrické pojmy, 

zdůvodňuje a využívá vlastnosti 
geometrických útvarů v rovině a v 
prostoru, na základě vlastností třídí 
útvary 

základní pojmy – bod, přímka, 
rovina. 
základní tělesa a jejich části 
rovinné řezy hranolu a jehlanu, 
průnik přímky s tělesem 
výpočet objemu a povrchu těles 
polohové a metrické vlastnosti 

 zobrazuje útvary (hranol, krychli...) 
ve volné rovnoběžné projekci 

volné rovnoběžné promítání, 

 sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto 
těles 

rovinné řezy hranolu a jehlanu, 
průnik přímky s tělesem 

 určuje vzájemnou polohu lineárních 
útvarů, vzdálenosti a odchylky 

soustava souřadnic v rovině a 
prostoru 
analytická geometrie v prostoru – 
vzájemná poloha útvarů 
polohové a metrické vlastnosti 

 využívá náčrt při řešení rovinného 
nebo prostorového problému 

vektorová algebra – vektor, 
skládání vektorů, velikost vektoru, 
lineární kombinace vektorů 

 v úlohách početní geometrie 
aplikuje funkční vztahy, 
trigonometrii a úpravy výrazů, 
pracuje s proměnnými a 
iracionálními čísly 

operace s vektory (skalární, 
vektorový a smíšený součin), 
aplikace operací s vektory (výpočet 
obsahu a objemu) 
vzorce pro vzdálenost bodů, střed 
úsečky, 

analytická geometrie v prostoru – 
vzájemná poloha útvarů 

 užívá různé způsoby analytického 
vyjádření přímky v rovině a chápe 
rozdíl mezi prostorovým a rovinným 
vyjádřením 

polohové a metrické vlastnosti 
přímka – analytické vyjádření 
přímky v prostoru. 

 - řeší analyticky polohové a metrické 
úlohy o lineárních útvarech v rovině 
i v prostoru 
- umí z analytického vyjádření útvarů 

usoudit a dopočítat vzájemnou 
polohu, velikost vzdáleností a 
odchylek 
- řeší analyticky úlohy na vzájemnou 

polohu přímky a kuželosečky 

rovina – analytické vyjádření roviny 
v prostoru 
analytická geometrie v prostoru – 
vzájemná poloha útvarů 
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seminář a cvičení z matematiky 3. ročník / septima  
 - chápe rozšíření číselného oboru z 

reálných na komplexní čísla  
- umí zapsat komplexní číslo v 

algebraickém i goniometrickém 
tvaru  
- zvládá základní operace s 

komplexními čísly 

množina komplexních čísel, 
Gaussova rovina 
algebraický tvar, goniometrický 
tvar; absolutní hodnota, argument 
Moivreova věta a její užití 

 umí řešit základní typy rovnic v 
oboru komplexních čísel 

- řešení lineární a kvadratické 
rovnice v oboru komplexních čísel 
- binomická rovnice 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

posílení rozhodovací schopnosti se zaměřením zejména na finanční matematiku a statistiku 
posilování analytického přístupu k řešení problémů 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
Význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 
 

Konec přílohy 19 
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Příloha číslo 20 seminář a cvičení z fyziky 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný  

 

Název předmětu seminář a cvičení z fyziky 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP 

GV.  
Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních 
pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání světa, ve kterém 
žijeme, pochopení nejobecnějších zákonů přírodovědy, které jsou základem 
přírodních, technických a lékařských věd. Realizují se tematické okruhy 
průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP GV, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova RVP GV.  
Fyzika má mezi ostatními přírodními vědami klíčové postavení, protože 
zkoumá základní, nejobecnější zákonitosti přírody týkající se vlastností 
hmoty, prostoru, času, sil a polí. To znamená, že fyzikální zákonitosti se 
uplatňují i v dalších přírodních vědách – chemii, biologii, medicíně, 
informačních technologiích, zeměpisu apod. Její přesah nacházíme i 
v humanitních oborech, například v historii, filozofii. Úkolem fyziky není jen 
poznávat přírodu, ale též využívat svých objevů ve prospěch lidí.  
Fyzika jako učební předmět vytváří nástroje, jak vybavit současnou i budoucí 
generaci potřebnými poznatky fyzikální vědy. Obsah fyzikálního vzdělávání, 
tj. jednotlivá fakta, pojmy, zákony, principy, metody, teoretické i 
experimentální aktivity ve škole, se prostřednictvím vyučovacího procesu 
transformuje ve fyzikální vědomosti žáka, jeho dovednosti, poznávací 
schopnosti, v přesvědčení a postoje.  
Celkové pojetí výuky jeví výrazné tendence odklonu od informativních 
k formativní stránce výuky, od přemíry faktů k metodám poznávání, 
k vytváření dovedností řešit fyzikální problémy, k aktivnímu využívání 
poznatků ve výuce, a hlavně i v praxi.  
V laboratorních cvičeních řeší studenti samostatně praktické i teoretické 
úlohy, které vhodně doplňují látku probranou v hodinách. Tímto způsobem si 
studenti lépe osvojují předkládané učivo a snaží se je aplikovat v praxi. 
Některé úlohy jsou také zaměřené na ověření teoretických znalostí. Nedílnou 
součástí každého laboratorního cvičení je zpracování laboratorního 
protokolu.  

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Výuka laboratorních cvičení probíhá v odborné laboratoři.  
Fyzikální seminář ve 3. ročníku (septimě) je volitelný předmět. Týdenní 
časová dotace: 2 h  
během studia škola žákům nabízí tyto aktivity spojené přímo s výukou fyziky: 
Fyzikální olympiáda a další soutěže, korespondenční semináře, 
příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty  

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozujeme různě náročné problémové situace, ve kterých žáci formulují 

hypotézy řešení, plánují jejich ověření a hledají správná řešení, 
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Název předmětu seminář a cvičení z fyziky 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

- zařazujeme úlohy, při kterých žáci na základě svých vlastních zkušeností a 
pomocí logického myšlení docházejí k fyzikální podstatě probíraných jevů, 
- umožňujeme žákovi uplatňovat dovednosti a schopnosti z ostatních 

oblastí poznávání, 
- příznivě hodnotíme zejména vlastní a neotřelé postupy řešení úloh, 

pokud vedou k cíli, nevyžadujeme jen standardní a většinový postup 
příkladu 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků a jejich spolupráci 

při řešení úloh, pro obhajobu názorů a vhodnou komunikaci, 
- vedeme žáky při vzájemné komunikaci k obhajobě či vyvracení myšlenek, 

názorů ostatních, 
- vedeme žáky k tomu, aby při obhajobě svých myšlenek neměli obavy z 

toho, že postupují jinak než většina ostatních, 
- vedeme žáky k tomu, že k vyřešení úkolu patří i přesvědčivé a 

srozumitelné sdělení výsledku ostatním, 
- umožňujeme žákům využívat moderní komunikační a informační 

prostředky a technologie při zpracovávání výsledků fyzikálního 
pozorování a myšlení 
- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory 
- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 

probíraných tématech (internet, učebnice, návody) 
- vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních 

prostředků 
Kompetence sociální a personální: 
- organizujeme práci žáků v menších i větších skupinách a tím je učíme 

spolupracovat, 
- navozujeme podmínky pro diskuzi a kritický přístup žáků k závěrům svým i 

k závěrům spolužáků, tím je učíme používat věcné argumenty pro 
obhajobu názoru svého, ale i pro přijetí názoru podloženého 
přesvědčivými důkazy, 
- rozvíjíme sebedůvěru žáka a vytváříme příležitosti pro uvědomování si 

sociálních rolí a vztahů, pomocí například skupinové práce, 
- vycházíme z pozorování žáků, jejich zvláštností a odlišností při výuce 

fyziky, ale i mimo ni 
- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině 

při vyhledávání informací i zpracování výstupů řešené problematiky  
Kompetence občanská: 
- diskutujeme se žáky při výuce, ale i mimo ni, o užitečnosti technických 

vynálezů a prací pro člověka, 
- diskutujeme se žáky otázky ochrany životního prostředí, 
- vedeme žáky k zaujímání postojů k současnému dění, 
- umožňujeme žákům poznat historii fyzikálních objevů, seznamujeme je se 

jmény a stručnými životopisy osobností minulosti i současnosti 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
Kompetence k podnikavosti: 
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Název předmětu seminář a cvičení z fyziky 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- motivujeme žáky, dáváme učivo do souvislosti s každodenní zkušeností a 

tím je vedeme k poznání, že poznatky z fyziky jsou užitečné a praktické 
pro život, 
- provádíme co nejčastěji demonstrační pokusy a organizujeme žákovské 

pokusy, 
- předkládáme přiměřeně náročné úlohy, tím prohlubujeme vlastní 

zkušenosti žáka a umožňujeme poznávat podstatu přírodních zákonitostí, 
- využíváme chyb při řešení fyzikálních úloh jako prostředků k prohloubení 

poznatků a dovedností, 
- vedeme k poznání, že pochopení a popis přírodních zákonitostí je 

dlouhodobý proces vyžadující další vzdělávání a je nezbytný pro život 
člověka v moderní společnosti 
- vedeme žáky k odhalování vlastních nedostatků a jejich odstranění 

případnými konzultacemi 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a zamyšlení se nad reálností 

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

systematizaci 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
- soustavně zadáváme domácí práce, abychom vypěstovali návyk k 

pravidelnému učení 
 

seminář a cvičení z fyziky 3. ročník / septima  
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 osvojené vědomosti a dovednosti 

umí tvořivě využívat při řešení 
praktických úloh, problémových 
situací, při pozorováních a 
experimentech  
osvojí pojmy, zákony a fyzikální 
teorie ze středoškolské fyziky 

 Chyby měření 
Měření délky (hustoty, hmotnosti, 
objemu) 

 Pohyb kuličky po nakloněné 
a vodorovné rovině 
Smykové tření a valivý odpor 
Vzájemná přeměna mechanických 
forem energie 
Skládání sil 
Vlastnosti kapalin (Pascalův, 
Archimedův zákon, výtoková 
rychlost) 
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seminář a cvičení z fyziky 3. ročník / septima  
Určení přibližného průměru 
molekuly kyseliny olejové 
Práce s kalorimetrem (měrná 
tepelná kapacita) 
Práce s kalorimetrem (změny 
skupenství) 
Určení povrchového napětí 
Určení tíhového zrychlení pomocí 
matematického kyvadla 
Určení tuhosti pružiny 

  Jednoduchý a složený elektrický 
obvod 

  Optické zobrazování 
 prohloubí dovednost analyzovat 

průběh fyzikálních dějů a dovednost 
zpracovávat výsledky této analýzy 
matematickými prostředky včetně 
grafů 

Kinematika přímočarého a 
kruhového pohybu 
Dynamika přímočarého a 
kruhového pohybu 
Mechanika tuhého tělesa 
Rázy těles 
Hydromechanika 
Stavová rovnice ideálního plynu 
Tepelné děje s ideálním plynem 
Tepelná výměna i při změně 
skupenství látek 
Kinematika a dynamika kmitavého 
pohybu 
Mechanické vlnění 
Úlohy z elektrostatiky, elektrický 
náboj, elektrické pole, 
kondenzátory 
Obvody s ustáleným elektrickým 
proudem 

 osvojené vědomosti a dovednosti 
umí tvořivě využívat při řešení 
praktických úloh, problémových 
situací, při pozorováních a 
experimentech 

Kirchhoffovy zákony 
Stacionární a nestacionární 
magnetické pole 
Obvody střídavého proudu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

učí se odpovědnému přístupu k životnímu prostředí 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 

význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 
Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

posouzení vlivu lidské činnosti na globální projevy zemských procesů 
 

Konec přílohy 20 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                              Příloha č.22 SCH 

230 
 

Příloha číslo 21 seminář a cvičení z chemie 

 

Název předmětu seminář a cvičení z chemie 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Výuka chemie na gymnáziu směřuje k poznání základů chemie a moderních 

technologií, s využitím poznatků a dovedností z biologie a fyziky. Studenti se 
seznamují na vyšší úrovni se základy obecné, anorganické a organické 
chemie, biochemie, s vybranými poznatky z chemie makromolekulárních 
látek a s metodami zkoumání chemických látek. Vede studenty k ovládnutí 
základních pracovních dovedností, metod, postupů a technik, zejména 
z hlediska jejich praktického využití.  
Vedle podílu chemie na formování logického myšlení rozvíjí výuka chemie 
schopnosti a dovednosti studentů k experimentální práci, ale i schopnosti 
ekologického myšlení.  
Při výuce je důraz kladen na teoretické znalosti, na experimentální činnosti, 
na řešení problémových úloh ve vztahu ke každodenní praxi.  

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

V posledních dvou ročnících je volitelný seminář. V septimě (3. ročníku) se 
jedná o dvouhodinové cvičení z chemie, které je zaměřeno jednak na 
laboratorní práce (především pokusy z analytické chemie), jednak na získání 
rutiny při výpočtech. Upevňují se též znalosti z chemického názvosloví. 
V oktávě (4.ročníku) seminář systematizuje a prohlubuje znalosti 
středoškolské chemie a připravuje studenty na přijímací zkoušky. 

 

seminář a cvičení z chemie 3. ročník / septima 
 4. ročník / oktáva 

 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Orientuje se v základní problematice 

léčiv, barviv a pesticidů. 
Léčiva 
Barviva 
Pesticidy 

 Propojí a doplní již získané poznatky 
z biologie o chemickou stránku věci. 
Základní poznatky o chemických 
rovnicích a některých organických 
sloučeninách aplikuje na děje v 
živých soustavách. 

Základní znaky živých soustav 
Chemické složení živých soustav 
Děje v živých soustavách 
Krebsův cyklus 
Metabolismus sacharidů 
Metabolismus lipidů 
Metabolismus bílkovin 

 Student zapíše schéma rozpadových 
řad.  

Rozšíření učiva radioaktivity o 
rozpadové řady 

 Odvodí tvar požadované molekuly 
pomocí teorie VSEPR a MO-LCAO.  

Tvary molekul a teorie hybridizace 

 Orientuje se v pojmech entalpie, 
entropie, vnitřní energie. Vypočítá 

Energie v chemických reakcích 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 2 4 

   volitelný Volitelný  
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seminář a cvičení z chemie 3. ročník / septima 
 4. ročník / oktáva 

 

reakční tepla u zadaných reakcí 
použitím termochemických zákonů.  

 Umí vyjádřit rychlosti a rovnovážné 
konstanty chemických rovnic. 
Využije znalost LeChatelierova 
principu akce a reakce pro odhad 
průběhu dané chemické reakce.  

Kinetika a rovnováha chemických 
reakcí 

 Aktivně používá periodickou tabulku 
prvků.  

Periodická soustava prvků 
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Příloha číslo 22 seminář z dějepisu  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný    

 

Název předmětu seminář z dějepisu 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

 

 

seminář z dějepisu 3. ročník / septima  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Rozlišuje zdroje historických 

informací a problémy jejich 
interpretace. 

Metody historické vědy 
Pomocné vědy historické 
Význam historického poznání 

 Chápe smysl historického poznání. Metody historické vědy 
Pomocné vědy historické 
Význam historického poznání 

 Uvědomuje si souvislosti 
regionálních a národních dějin. 

Seznámení s publikacemi 
regionálních dějin 
Pravěké dějiny Žatecka 
Žatec v raném středověku 
Žatec ve 12. – 16. století 
Žatec od 1547–1848 
Žatec od 1848–1918 
Žatec od vzniku republiky do konce 
2. světové války 

 Porozumí základním tendencím ve 
vývoji poválečného světa s ohledem 
na situaci v Československu. 

Československo v letech 1945–
1948 
Únor 1948 
50. léta – kolektivizace, socializace 
a politické procesy 
Pokus o reformu 60. let 
Normalizace 
Krize systému v 80. letech 
Listopad 1989 
Svobodné volby, vznik ČR 

 Vymezí základní problémy světa 20. 
století a možnosti dalšího vývoje. 

Výsledky a důsledky 2. světové 
války 
Bipolární uspořádání světa 
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seminář z dějepisu 3. ročník / septima  

Počátky studené války 
Německá otázka 
Proces dekolonizace – třetí svět 
Válečné konflikty ve 2. polovině 20. 
století 
Vývoj v sovětském bloku – a jeho 
rozpad 
Evropská integrace 
Postbipolární svět 
Globalizace 

 

Konec přílohy 22 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                              Příloha č.24 SVS 

234 
 

Příloha číslo 23 společenskovědní seminář 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný  

 

Název předmětu společenskovědní seminář 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Volitelný předmět společenskovědní seminář prohlubuje a rozšiřuje učivo 

předmětu základy společenských věd. 
Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Volitelný předmět společenskovědní seminář ve 3. ročníku a septimě 
má časovou dotaci 2 hodiny týdně, ve 4.ročníku a oktávě 4 hodiny týdně. 

 

společenskovědní seminář 3. ročník / septima  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 uvede hlavní charakteristiky 

psychologie a sociologie jako vědní 
disciplíny 

Psychologie 
- Obecná 
- Vývojová 
- Osobnosti 
- Sociální 
Sociologie 

 Porozumí základním politologickým 
termínům  

Politologie 

 Vymezí pojmy právo a moc a objasní 
jejich vzájemný vztah 

Občan a právo 
Občan a stát 

 Orientuje se v systému práva Občan a právo 
- Trh práce a profesní volba 
- Pracovněprávní vztahy 

 Vymezí pojem stát a objasní jeho 
charakteristické náležitosti  

Občan a právo 

 Objasní vznik a význam evropské 
integrace a Evropské unie 

Mezinárodní vztahy a politika 
- Evropská integrace a Evropská 

unie 
- Mezinárodní organizace 

 Vymezí cíle a činnost mezinárodních 
organizací 

- Mezinárodní vztahy a politika 
- Evropská integrace a Evropská 

unie 
- Mezinárodní organizace 

 Uvede příklady globálních problémů 
současnosti, analyzuje jejich příčiny 
a možnosti řešení  

- Globální problémy současnosti 

 Ekonomie a ekonomika 
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společenskovědní seminář 3. ročník / septima  

Objasní základní principy fungování 
tržní ekonomiky a úlohu státu v 
ekonomice 

- Ekonomie 
- Tržní ekonomika 
- Národní hospodářství a úloha 

státu v ekonomice 
- Trh práce a profesní volba 
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Příloha číslo 24 seminář z geografie  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný    

 
 

Název předmětu seminář z geografie 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu  
Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

 

 

seminář z geografie 3. ročník / septima  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v konkrétních 
světových regionech 

orientuje se na politické mapě 
světa, sleduje aktuální dění ve světě 

Politologie, politická geografie, 
politika, aktuální politické dění 

 uvede aktuální počet států 
současného světa, vyhledá na 
politické mapě světa nově vzniklé 
státy  

 

 rozlišuje a porovnává státy světa 
podle zeměpisné polohy, počtu 
obyvatelstva, hlediska 
svrchovanosti, státního zřízení a 
formy vlády, správního členění  

 

 uvádí příklady různé míry 
demokracie ve světě  

 

 lokalizuje aktuální příklady 
politických, národnostních a 
náboženských konfliktů ve světě  

Ohniska napětí ve světě 

 uvede příklady nejvýznamnějších 
politických, vojenských a 
hospodářských seskupení 

Hlavní mezinárodní politické, 
bezpečnostní a hospodářské 
organizace a seskupení 

 určí a vyhledá hlavní oblasti 
světového hospodářství 

Světové hospodářství 
 

 porovnává a lokalizuje na mapách 
hlavní (jádrové) a vedlejší (periferní) 
oblasti světového hospodářství 

 

 pracuje s odborným textem na dané 
téma z časopisu Dnešní svět, využívá 
GIS, zjištěné informace třídí, 
zobecňuje, interpretuje.  

Témata časopisu Dnešního světa 
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seminář z geografie 3. ročník / septima  

 lokalizuje na mapách jednotlivé 
regiony a administrativní celky v 
České republice,  

Česká republika 

 charakterizuje přírodní podmínky, 
hospodářství, zvláštnosti, kulturní 
zajímavosti jednotlivých regionů a 
porovnává jejich hospodářskou 
funkci a vyspělost 

 

 zjistí historii, statistické údaje 
vztahující se k obci 

Regiony ČR 
Místní region České republiky 

 popíše a posoudí regionální 
zvláštnosti, typické znaky přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury 
místního regionu a jejich možné 
perspektivy 
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8 volitelný seminář 4.ročník  

Příloha číslo 25 literární seminář  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 0 2 2 

    Volitelný  

 

Název předmětu literární seminář 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Seminář prohlubuje dovednost práce s textem, porozumění uměleckému 

textu a jeho interpretaci. Prohlubuje znalosti z literární teorie i historie. 
Zaměřuje se také na filmová zpracování literárních děl. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Literární seminář si volí žáci ve 4. ročníku (oktávě), předmět je vyučován dvě 
hodiny týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich ověřování i 
při následné obhajobě zpracovaných úkolů 
rozvíjíme učení v souvislostech (vedeme žáky k vytváření uceleného obrazu 
světa) 

Kompetence komunikativní: 
vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků 
klademe důraz na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i neverbální 
komunikaci žáka s učitelem, spolužáky i veřejností 
vedeme žáky k prezentaci a obhajobě školních prací, školních i 
mezinárodních projektů 
trváme na dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 

Kompetence sociální a personální: 
rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
vybízíme k vzájemné pomoci při učení 

Kompetence občanská: 
učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i povinností ve 
škole i mimo školu  
vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 
náboženských odlišností spolužáků  
podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 
mimo školu  

Kompetence k podnikavosti: 
motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; skupinové, 
týmové a individuální práce 
vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu literární seminář 
vedeme žáky k samostatnému výběru způsobů, metod a strategií pro 
efektivní učení 
klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, třídění a 
zpracování informací) 
podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci vlastních nápadů 
směřujeme žáky k samostatnému plánování učení  

 

literární seminář 4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 orientuje se v literární teorii  literární teorie 
 seznámí se s odbornými časopisy literární kritika 

práce s literárními časopisy 
 zařazuje texty k literárním druhům a 

žánrům  
zařazení do literárně-historického 
kontextu 

 určuje jazykové prostředky a pozná 
slohové postupy  

definice autorského stylu, práce s 
ukázkami 

 analyzuje výstavbu textu  interpretace literárního díla (práce 
s ukázkami vybraných autorů, čtení 
s porozuměním, charakteristika 
postav, naznačení dějové linie, 
posouzení jazykové úrovně ukázky) 

 čte s porozuměním, je schopen 
základní interpretace literárního 
díla  

interpretace literárního díla (práce 
s ukázkami vybraných autorů, čtení 
s porozuměním, charakteristika 
postav, naznačení dějové linie, 
posouzení jazykové úrovně ukázky) 

 používá spisovný jazyk v mluveném 
projevu, vhodně užívá zvukové 
prostředky mluvené řeči 

literatura a její funkce 
literární teorie 
literární kritika 
práce s literárními časopisy 
definice autorského stylu, práce s 
ukázkami 
vlastní tvorba 
interpretace literárního díla (práce 
s ukázkami vybraných autorů, čtení 
s porozuměním, charakteristika 
postav, naznačení dějové linie, 
posouzení jazykové úrovně ukázky) 
dramatizace ukázek 
zařazení do literárně-historického 
kontextu 
porovnání knihy s filmovým 
zpracováním 
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literární seminář 4. ročník / oktáva  

 chápe funkci literatury,  
 rozumí pojmu kýč  

literatura a její funkce 

 vytváří dle svých schopností texty  vlastní tvorba 
 je schopen dramatizace textu  dramatizace ukázek 
 je schopen srovnat filmové a 

literární zpracování  
porovnání knihy s filmovým 
zpracováním 

 

Konec přílohy 25 
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Příloha číslo 26 seminář v anglickém jazyce 4  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta / 1.ročník sexta / 2.ročník septima / 3.ročník oktáva / 4.ročník 
0 0 2 2 4 

   Volitelný Volitelný    

 

Název předmětu seminář v anglickém jazyce 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu  
Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Předmět je volitelný v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. 

 

seminář v anglickém jazyce 4 4. ročník / oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 - Ovládá čtení běžných textů, 

používá výkladový slovník, odvodí 
význam neznámých slov na 
základě již osvojené slovní zásoby 
a kontextu. 
- Porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám čteného textu / 
ústního projevu na aktuální téma, 
postihne jeho hlavní informace. 
- Volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý text. 
- Komunikuje plynule a foneticky 

správně na témata abstraktní i 
konkrétní v běžných, méně 
běžných i odborných situacích. 
- Souvisle vyjádří obsah 

zhlédnutého filmu či přečtené 
knihy.  
- Vhodně reaguje na standardní 

situace. 
- V písemném projevu napíše 

souvislou esej, vyjádří a obhájí 
své myšlenky, názory. 
- V ústním projevu plynule 

polemizuje s osobou s jinými 
názory, vystihne nejdůležitější 
myšlenky daného námětu. 
- Formuluje svůj názor 

srozumitelně, gramaticky správně 
a plynule. 

shrnutí všech časů 
opakování gramatických jevů 
komplexně 
cestování 
kultura, volný čas 
sport 
zdraví a nemoci 
příroda, počasí, životní prostředí 
věda a technika 
Austrálie, Nový Zéland 
Česká republika – historie 
USA – historie 
Velká Británie – historie 
politické systémy České republiky, 
USA a Velké Británie 
americká literatura 
rozdíly mezi britskou a americkou 
angličtinou 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
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seminář v anglickém jazyce 4 4. ročník / oktáva  

- školní systémy, jejich porovnání, srovnání českého systému se systémy anglicky mluvících zemí 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

-čtení článků 
- projekty 

Environmentální výchova – Životní prostředí regionu a České republiky 
-čtení článků 
- projekty 
 

Konec přílohy 26
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Příloha číslo 27 seminář v německém jazyce 4  

 Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 2 4 

   Volitelný Volitelný    

 

Název předmětu seminář v německém jazyce 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Volitelný předmět seminář v německém jazyce ve 3. ročníku a septimě 

s časovou dotací 2 hodiny týdně prohlubuje a rozšiřuje učivo předmětu 
německý jazyk. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

 

 

seminář v německém jazyce 4 4. ročník / oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 dodržuje základní výslovnostní a 

pravopisné normy,  
německá literatura a četba 

 řeší pohotově standardní situace a 
situace týkající se pracovní činnosti, 

pracovní trh, nezaměstnanost 

 používá stylisticky vhodné obraty, zeměpisné údaje a obyvatelstvo 
zvyky, tradice, kultura 
čtenářské zájmy podle věku 
problémy dnešní mládeže 

 aktivně používá získanou slovní 
zásobu, 

město, kde bydlím 
průmysl a zemědělství 
multikulturní společnost 
charakteristika dnešní mládeže 

 popíše své pocity a zdůvodní svá 
stanoviska, 

postavení mládeže ve společnosti 

 informuje o svých aktivitách, význam sportování, druhy sportů 
moje sportovní aktivity 
masmédia, internet 

 zprostředkuje informace jiným 
lidem, 

olympijské hry (letní, zimní) 
významná města německy 
mluvicích zemí 
Rakousko 
německy mluvící země 

 odhaduje význam neznámých 
výrazů podle kontextu, 

oblíbená kniha 
dnešní společnost a její problémy 

 pracuje se slovníky, čtenářské zájmy podle věku 
globalizace 

 přednese připravenou prezentaci, město, kde bydlím 
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seminář v německém jazyce 4 4. ročník / oktáva  

Berlín, Vídeň a jiná zajímavá města 
německy píšící autoři 

 vypráví obsah knihy či filmu,   
 výstižně charakterizuje zvolené 

město, 
město, kde bydlím 
 

 sleduje aktuální kulturní, sportovní, 
společenské a politické dění, 

sport a olympijské hry 

 sleduje nové trendy ve vývoji 
společnosti, 

dnešní společnost a její problémy 

 prokazuje základní faktické znalosti 
z geografické, demografické, 
hospodářské, politické a kulturní 
oblasti německy mluvících zemí a 
porovnává je s reáliemi mateřské 
země, 

Žatec 

Švýcarsko 

 pracuje s mapami,  
 vyhledává informace o významných 

památkách a osobnostech, 
 

 napíše žádost o místo,  pracovní trh, nezaměstnanost 
 vede rozhovor s personálním 

oddělením s cílem zjistit nabízené 
pracovní podmínky. 

volba povolání 
pracovní podmínky 

 

Konec přílohy 27
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Příloha číslo 28 seminář z latiny   

 Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 0 2 2 

    Volitelný    

 

Název předmětu seminář z latiny 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho 

několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací obor 
výjimečné postavení, neboť reprezentuje evropské kulturní dědictví v 
nejširším kontextu, a tím prohlubuje pocit sounáležitosti s ostatními národy. 
Studium latinského jazyka přispívá k rozvoji logického myšlení, tříbí 
schopnost analýzy a syntézy zároveň. 
Latinský jazyk vhodně doplňuje jak studium jazyků, většina víceslabičných 
anglických slov má totiž původ v latině, tak studium přírodních věd. Znalost 
jazyka je dobrou průpravou pro budoucí studenty lékařských a 
farmaceutických oborů.    
Neustálá konfrontace latiny s mateřským jazykem zdokonaluje vyjadřovací 
schopnosti. Studenti se učí používat slova cizího původu (pocházející z latiny) 
ve správném významu. 
Studium latiny přispívá k rozšiřování všeobecného kulturního rozhledu a 
rozvíjí morálně-volní vlastnosti studentů. Zvládnutí latiny, byť na elementární 
úrovni, vyžaduje osobní disciplínu, píli a houževnatost. Studium vede žáky k 
osvojení si základních pracovních návyků a postupů, které jsou důležité pro 
jejich další odborný i osobnostní růst. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Předmět je volitelný v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. 

 

seminář z latiny  4. ročník / oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 - čte základní umělé latinské texty 

se správnou výslovností; 
- používá základní latinskou 

terminologii; 
- správně pracuje se slovníkem; 
- porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám čteného textu;  
- tvoří imperativ; 
- časuje pravidelná slovesa v 

indikativu prézentu a imperfekta 
aktiva a pasiva v 1.-4. konjugaci;  
- tyto tvary překládá; 
- skloňuje substantiva 1.-3. 

deklinace; 
- skloňuje adjektiva 1.-.2 deklinace 

úvod do jazyka, jeho význam, 
základní mluvnické termíny a 
výslovnost 
indikativ prézentu aktiva a pasiva 
1.-4. konjugace 
indikativ imperfekta aktiva a pasiva 
1.-4. konjugace  
substantiva 1.-3. deklinace 
adjektiva 1.-2. deklinace, odvozená 
adverbia 
sloveso esse a jeho složeniny 
osobní a přivlastňovací zájmena 
živá latinská slova, přísloví a citáty 
imperativ 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                              Příloha č.29 SRJ 

246 
 

 
 

Konec přílohy 28

seminář z latiny  4. ročník / oktáva  

- odvozuje adverbia od adjektiv 1.-
2. deklinace; 
- aplikuje znalost skloňování na 

vybraných lékařských termínech; 
- časuje sloveso esse a jeho 

složeniny a překládá jejich 
významy; 
- skloňuje osobní a přivlastňovací 

zájmena; 
- odvodí význam přejatých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 
a kontextu; 
- vhodně používá latinská přísloví, 

citáty a živá latinská spojení na 
základě osvojené gramatiky. 

 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Mediální výchova – latina jako lingua franca 

hledání a rozbor slov latinského původu v evropských jazycích 
Osobnostní a sociální výchova – rozvoj komunikace 

obohacení slovní zásoby o slova latinského původu 
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Příloha číslo 29 seminář a cvičení z matematiky 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný    

 

Název předmětu seminář a cvičení z matematiky 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti 

Matematika a její aplikace v RVP GV, kde vzdělávací oblast je současně 
vzdělávacím oborem. Do předmětu je integrována část průřezového tématu 
Mediální výchova. Matematika se na gymnáziu vyučuje po celou dobu 
studia.  
Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá 
rozvoji abstraktního a analytického myšlení, logického vyvozování a 
geometrického vnímání světa, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. 
Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. 
Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v 
rovině, tak v prostoru.  
Matematické myšlení a zdůvodňování, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy 
napomáhají rozvíjet schopnost soustředění a hlubšího porozumění 
problému. Vzdělávací cíle odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a 
rozvíjí schopnost pracovat s informacemi, dovednost formulovat a 
argumentovat. Výuka matematiky zohledňuje současný rozvoj výpočetní 
techniky.  
Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, 
v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běžný život, 
v pěstování schopnosti aplikace. Během studia si žáci uvědomují, že 
matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce však 
v informatice, fyzice, technice a ekonomii.  
Do učiva matematiky je integrována finanční gramotnost. Důraz je kladen na 
důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují pojmy, 
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Předmět se 
zaměřuje na rozvoj logického myšlení žáků a schopnost uplatnit znalosti 
v praktickém životě. 
Zařazování slovních úloh podporuje schopnost porozumět textu, pochopit a 
analyzovat problém a nalézt vhodné řešení. V geometrii žáci určují a 
znázorňují geometrické útvary, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, učí se 
vypočítávat základní údaje (úhel, délku, obvod, obsah, povrch, objem), 
zdokonalují svůj grafický projev. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní 
techniky, hlavně kalkulátory a počítače. 
Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou.  
Maturitní zkoušku lze skládat ve společné části jako její volitelnou složku, a i 
v profilové části.  
Během studia škola žákům nabízí tyto aktivity spojené přímo s výukou 
matematiky: Matematická olympiáda a další soutěže, Matematický klokan, 
korespondenční semináře. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 

Časové vymezení předmětu: Předmět Matematický seminář je s touto 
časovou dotací: 3. ročník a septima 2 hodiny, 4. ročník a oktáva 4 hodiny. 
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Název předmětu seminář a cvičení z matematiky 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- pomocí vhodně formulovaných otázek vyžadujeme po žácích analýzu 

problémové situace a nalezení nejvhodnějšího matematického postupu 
- zadáváme příklady, při nichž žáci odhadují a následně vyhodnocují 

správnost výsledku vzhledem k zadaným podmínkám řešených příkladů, 
- zadáváme problémové otázky a úkoly, při nichž žáci nalézají různé 

způsoby řešení téhož příkladu 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému  

Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního 

postupu a výsledku práce, 
- při prezentaci příkladu vyžadujeme, aby žáci slovně přeformulovali příklad 

do matematického problému, použili vhodnou matematickou symboliku a 
terminologii a dokázali interpretovat výsledek 
- požadujeme logické argumenty při obhajování postupu řešení příkladů 
- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory 
- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 

probíraných tématech (internet, učebnice, návody) 
Kompetence sociální a personální: 
- organizujeme práci žáků ve skupinách, vybízíme žáky k aktivní diskusi, 

obhajobě svého stanoviska a sebekritice, 
- zadáváme skupinové práce, v nichž žáci projevují svoji individualitu, 

vyjádří svůj názor a vyslechnou názor ostatních 
- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině 

při vyhledávání informací i zpracování výstupů řešené problematiky  
Kompetence občanská: 
- zadáváním vhodných příkladů poukazujeme na uplatnění matematiky v 

různých oborech lidské činnosti, 
- zadáváme domácí úkoly a kontrolujeme jejich plnění 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- klademe důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vedeme tak 

žáky k propojení mechanicky zvládnutých poznatků a postupů s postupy 
pro objevování nových cest a k odvozování a zdůvodňování nových 
vlastností, 
- vytváříme takové problémové situace, při nichž žáci o problémech 

přemýšlejí a řeší je pomocí vhodného matematického postupu, 
- do výuky zařazujeme různé metody práce – rozhovor, skupinová práce, 

samostatná práce, řízená diskuse tak, aby žáci pod jeho vedením dokázali 
řešení příkladu vysvětlit ostatním žákům, 
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Název předmětu seminář a cvičení z matematiky 
- zadáváme motivační úlohy a úlohy z praxe, aby žáci používali matematiku 

jako nástroj pro řešení reálných situací, 
- vyžadujeme, aby žáci řešení příkladů zapisovali pomocí vhodné 

množinové symboliky, 
- zadáváme samostatné práce, v nichž si žáci sami hledají případné chyby a 

navrhují postupy pro jejich odstranění, 
- vyžadujeme, aby geometrické úlohy žáci zakreslovali ve volném 

rovnoběžném promítání a pomocí náčrtů a dokázali je slovně popsat 
- vedeme žáky k odhalování vlastních nedostatků a jejich odstranění 

případnými konzultacemi 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a zamyšlení se nad reálností 

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

systematizaci 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
- soustavně zadáváme domácí práce, abychom vypěstovali návyk k 

pravidelnému učení 
   

seminář a cvičení z matematiky 4 4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 - užívá rozkladu mnohočlenů na 

součin k výpočtu limit 
- umí aplikovat věty o limitách na 

konkrétních příkladech 
- chápe souvislost pojmů limita a 

spojitost funkce v bodě 

elementární funkce 
spojitost funkce 
pojem limita funkce 
pojem limita posloupnosti 
výpočet limit 

 rozumí pojmu limita v nevlastním 
bodě (vlastní i nevlastní) na základě 
znalostí grafů funkcí 

pojem limita funkce 
pojem limita posloupnosti 

 ovládá základní vzorce pro výpočet 
derivací elementárních funkcí 

 

derivace funkce 
derivace součtu, rozdílu, součinu a 
podílu funkcí 
derivace složené funkce 

 - umí aplikovat geometrický i 
fyzikální význam 1. derivace funkce 
- užívá derivace k vyšetřování grafů 

funkcí  
- určuje lokální extrémy funkce, 

intervaly monotonie   

aplikace derivace, tečna, průběh 
funkce 

 správně používá základní vzorce pro 
výpočet integrálů  

primitivní funkce 
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seminář a cvičení z matematiky 4 4. ročník / oktáva  

 - umí v jednoduchých případech 
použít metodu per partes i metodu 
substituční 
- zdůvodňuje postup při řešení 

příkladů 

neurčitý integrál 
určitý integrál 
jednoduché aplikace integrálního 
počtu 

 ovládá jednoduché příklady 
výpočtu určitého integrálu  

určitý integrál 

 rozumí geometrickým i fyzikálním 
souvislostem v elementárních 
případech  

jednoduché aplikace integrálního 
počtu 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 
rozlišuje mezi obecným důkazem a 
ověřením jednotlivého tvrzení 

- rozlišuje předpoklad, závěr a 
důsledek tvrzení 
- pracuje s obrácenou a obměněnou 

implikací 

logika, práce s výroky, úsudky 

čte a zapisuje tvrzení v 
symbolickém jazyce matematiky 

pracuje s diagramy množiny 

  Vennovy diagramy 
 opakuje a systematizuje jednotlivé 

poznatky 
teorie čísel, algebraické výrazy, 
mocniny, odmocniny 

 vytváří ucelenou strukturu 
matematických poznatků 

rovnice, nerovnice a soustavy 
všech typů 

 ovládá jazyk matematiky a 
matematickou symboliku, naučí se 
přesně vyjadřovat 

množiny 

 formuluje své myšlenky, rozumí 
logické stavbě matematické vety, 
dovede jednouchou vetu dokázat 

výroková logika 

aplikuje matematické poznatky v 
jiných předmětech (ve fyzice, 
chemii) 

využívá matematické vědomosti a 
dovednosti v praxi při řešení úloh z 
běžného života 

slovní úlohy 

aplikuje matematické poznatky v 
jiných předmětech (ve fyzice, 
chemii) 

rozvíjí své logické myšlení a úsudek funkce a jejich vlastnosti 

je schopen propojit jednotlivé 
tematické okruhy, nevnímá je 
odděleně, porozumí vzájemným 
vztahům mezi nimi, vytváří si 
potřebný nadhled důležitý pro 
proniknutí do podstaty oboru 

samostatně analyzuje texty úloh, 
najde správný postup při jejich 
řešení, vyhodnotí a zdůvodní 
správnost výsledku vzhledem k 
zadaným podmínkám 

kombinatorika, posloupnosti 

 rozvíjí svou prostorovou 
představivost 

geometrie v rovině a prostoru, 
analytická geometrie 

používá pomůcky – odbornou 
literaturu, internet, kalkulátor, 
rýsovací potřeby, PC. 

naučí se vyhledávat a zpracovávat 
informace z různých zdrojů – grafu, 
diagramu, tabulek a internetu, 
analyzuje a interpretuje statistické 
údaje  

statistika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 

pohled na matematiku jako součást kultury a nástroj poznání a osvojení základních logických pojmů při popisu 
a vyjadřování 
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seminář a cvičení z matematiky 4 4. ročník / oktáva  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 
význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 

Konec přílohy 29
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Příloha číslo 30 seminář a cvičení z fyziky 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný  

 

Název předmětu seminář a cvičení z fyziky 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP 

GV.  
Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních 
pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání světa, ve kterém 
žijeme, pochopení nejobecnějších zákonů přírodovědy, které jsou základem 
přírodních, technických a lékařských věd. Realizují se tematické okruhy 
průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP GV, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova RVP GV.  
Fyzika má mezi ostatními přírodními vědami klíčové postavení, protože 
zkoumá základní, nejobecnější zákonitosti přírody týkající se vlastností 
hmoty, prostoru, času, sil a polí. To znamená, že fyzikální zákonitosti se 
uplatňují i v dalších přírodních vědách – chemii, biologii, medicíně, 
informačních technologiích, zeměpisu apod. Její přesah nacházíme i 
v humanitních oborech, například v historii, filozofii. Úkolem fyziky není jen 
poznávat přírodu, ale též využívat svých objevů ve prospěch lidí.  
Fyzika jako učební předmět vytváří nástroje, jak vybavit současnou i budoucí 
generaci potřebnými poznatky fyzikální vědy. Obsah fyzikálního vzdělávání, 
tj. jednotlivá fakta, pojmy, zákony, principy, metody, teoretické i 
experimentální aktivity ve škole, se prostřednictvím vyučovacího procesu 
transformuje ve fyzikální vědomosti žáka, jeho dovednosti, poznávací 
schopnosti, v přesvědčení a postoje.  
Celkové pojetí výuky jeví výrazné tendence odklonu od informativních 
k formativní stránce výuky, od přemíry faktů k metodám poznávání, 
k vytváření dovedností řešit fyzikální problémy, k aktivnímu využívání 
poznatků ve výuce, a hlavně i v praxi.   

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

 Fyzikální a informatický seminář ve 4. ročníku (oktávě) je volitelný předmět. 
Týdenní časová dotace: 2 h  

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozujeme různě náročné problémové situace, ve kterých žáci formulují 

hypotézy řešení, plánují jejich ověření a hledají správná řešení, 
- zařazujeme úlohy, při kterých žáci na základě svých vlastních zkušeností a 

pomocí logického myšlení docházejí k fyzikální podstatě probíraných jevů, 
- umožňujeme žákovi uplatňovat dovednosti a schopnosti z ostatních 

oblastí poznávání, 
- příznivě hodnotíme zejména vlastní a neotřelé postupy řešení úloh, 

pokud vedou k cíli, nevyžadujeme jen standardní a většinový postup 
příkladu 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
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Název předmětu seminář a cvičení z fyziky 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků a jejich spolupráci 

při řešení úloh, pro obhajobu názorů a vhodnou komunikaci, 
- vedeme žáky při vzájemné komunikaci k obhajobě či vyvracení myšlenek, 

názorů ostatních, 
- vedeme žáky k tomu, aby při obhajobě svých myšlenek neměli obavy z 

toho, že postupují jinak než většina ostatních, 
- vedeme žáky k tomu, že k vyřešení úkolu patří i přesvědčivé a 

srozumitelné sdělení výsledku ostatním, 
- umožňujeme žákům využívat moderní komunikační a informační 

prostředky a technologie při zpracovávání výsledků fyzikálního 
pozorování a myšlení 
- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory 
- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 

probíraných tématech (internet, učebnice, návody) 
- vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních 

prostředků 
Kompetence sociální a personální: 
- organizujeme práci žáků v menších i větších skupinách a tím je učíme 

spolupracovat, 
- navozujeme podmínky pro diskuzi a kritický přístup žáků k závěrům svým i 

k závěrům spolužáků, tím je učíme používat věcné argumenty pro 
obhajobu názoru svého, ale i pro přijetí názoru podloženého 
přesvědčivými důkazy, 
- rozvíjíme sebedůvěru žáka a vytváříme příležitosti pro uvědomování si 

sociálních rolí a vztahů, pomocí například skupinové práce, 
- vycházíme z pozorování žáků, jejich zvláštností a odlišností při výuce 

fyziky, ale i mimo ni  
Kompetence občanská: 
- diskutujeme se žáky při výuce, ale i mimo ni, o užitečnosti technických 

vynálezů a prací pro člověka, 
- diskutujeme se žáky otázky ochrany životního prostředí, 
- vedeme žáky k zaujímání postojů k současnému dění, 
- umožňujeme žákům poznat historii fyzikálních objevů, seznamujeme je se 

jmény a stručnými životopisy osobností minulosti i současnosti 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- motivujeme žáky, dáváme učivo do souvislosti s každodenní zkušeností a 

tím je vedeme k poznání, že poznatky z fyziky jsou užitečné a praktické 
pro život, 
- předkládáme přiměřeně náročné úlohy, tím prohlubujeme vlastní 

zkušenosti žáka a umožňujeme poznávat podstatu přírodních zákonitostí, 
- využíváme chyb při řešení fyzikálních úloh jako prostředků k prohloubení 

poznatků a dovedností, 
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Název předmětu seminář a cvičení z fyziky 
- vedeme k poznání, že pochopení a popis přírodních zákonitostí je 

dlouhodobý proces vyžadující další vzdělávání a je nezbytný pro život 
člověka v moderní společnosti 
- vedeme žáky k odhalování vlastních nedostatků a jejich odstranění 

případnými konzultacemi 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a zamyšlení se nad reálností 

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

systematizaci 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
- soustavně zadáváme domácí práce, abychom vypěstovali návyk 

k pravidelnému učení 
 

seminář a cvičení z fyziky 4. ročník / oktáva  
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 uvede příklady praktického využití 

různých druhů 
elektromagnetického záření  

přehled elektromagnetického 
záření, spektra 

 zná podstatu spektrální analýzy 
uvede příklady užití rentgenového 
záření  

rentgenové záření a jeho praktické 
využití 

 vypočítá energii kvanta pomocí 
frekvence a konstanty h  

kvantová hypotéza, Planckova 
konstanta h 

 popíše vnější fotoelektrický jev a 
zná jeho základní vlastnosti  
řeší úlohy na Einsteinovu rovnici 
pro fotoefekt  

fotoelektrický jev (vnější, vnitřní), 
Einsteinova rovnice pro fotoefekt 

 zná vlastnosti fotonu, určí jeho 
energii a hybnost  
řeší úlohy použitím de Broglieho 
vztahu  

foton, vlnové vlastnosti částic, de 
Broglieho vztah 

 objasní pojmy kvantování energie, 
stacionární stav, kvantové číslo, 
energetická hladina 

kvantová mechanika 
kvantování energie elektronů v 
atomu 

 uvede příklady mezi spektrálními 
zákonitostmi a stavbou atomu 

atom vodíku 

 popíše kvantově mechanický model 
atomu  
zná význam kvantových čísel a 
jejich souvislost s fyzikálními 
veličinami popisujícími atom  

kvantování energie elektronů v 
atomu 
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seminář a cvičení z fyziky 4. ročník / oktáva  
 určí pomocí označení podslupek 

používaných v chemii hlavní a 
vedlejší kvantové číslo a maximální 
počet elektronů v dané podslupce  
vyhledá elektronovou konfiguraci 
atomu v periodické tabulce prvků  
 vysvětlí význam Pauliho principu  

periodická soustava prvků 

 porovná vznik a vlastnosti záření 
luminoforu a laseru  
uvede příklady využití laserového 
záření 

lasery 

 uvede základní charakteristiky 
atomového jádra  
řeší úlohy na vazebnou energii 
jader  

vlastnosti atomových jader, 
vazebná energie jádra 

 uvede typy radioaktivních přeměn a 
příklady praktického využití 
radioaktivity  
zná způsoby ochrany člověka před 
radioaktivním zářením 
řeší úlohy s použitím zákonů 
zachování u jaderných reakcí 
objasní získávání energie štěpením 
těžkých jader 

radioaktivita 
zákony radioaktivních přeměn 
jaderné reakce 
jaderné elektrárny 

 řeší úlohy s využitím zákona 
radioaktivní přeměny 
popíše princip činnosti jaderných 
reaktorů a elektráren 
porovná energie získané 
spalováním uhlí a štěpením uranu 

zákony radioaktivních přeměn 
využití radionuklidů a ochrana 
před zářením 
jaderné štěpení 
jaderná energetika 

 uvede příklady základních částic a 
elementárních částic 
zná základní druhy detektorů částic 
a vysvětlí stručně princip jejich 
činnosti 
zná základní typy urychlovačů a 
vysvětlí stručně princip jejich 
činnosti 
uvede konkrétní příklady uplatnění 
jednotlivých typů interakcí v 
různých systémech 

experimentální metody výzkumu 
částic 

 
 

uvede příklady platnosti principu 
relativity  
interpretuje princip stálé rychlosti 
světla  
vysvětlí pojem relativnost 
současnosti  

základní principy speciální teorie 
relativity 

 vysvětlí pojmy dilatace času a 
kontrakce délek 

dilatace času, kontrakce délek 
skládání rychlostí ve STR 

 řeší úlohy na aplikaci vztahů pro 
hmotnost tělesa, hmotnostní 
úbytek, energii, změnu celkové 
energie a klidovou energii 

základní pojmy relativistické 
dynamiky 
vztah mezi energií a hmotností 
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 objasní, v čem spočívá mechanický 

obraz světa, elektrodynamický 
obraz světa a současný obraz světa  
popíše mechanismus a proces 
sjednocování interakcí  
propojuje poznatky z fyziky do 
ostatních vědních oborů 
uvědomuje si postavení člověka v 
přírodním systému a jeho 
odpovědnost za další vývoj na naší 
planetě 
má přehled o soustavě fyzikálních 
veličin a jejich jednotek, fyzikálních 
zákonů a teorií 

fyzikální obraz světa a jeho vývoj 
vztah fyziky k ostatním přírodním 
vědám a technice 
vztah fyziky k životnímu prostředí 
a k praxi 

  opakování a systematizace učiva 
fyziky 

 osvojí pojmy, zákony a fyzikální 
teorie ze středoškolské fyziky 

mechanika těles 
mechanika kapalin 
molekulová fyzika 
termika 
kinetická teorie plynů, kapalin a 
pevných látek 
mechanické kmitání a vlnění 
elektrostatika 
elektrický proud v látkách 

magnetismus 
optika 
atomová, jaderná a částicová 
fyzika 

 prohloubí dovednost analyzovat 
průběh fyzikálních dějů a 
dovednost zpracovávat výsledky 
této analýzy matematickými 
prostředky včetně grafů 

mechanika těles 
mechanika kapalin 
molekulová fyzika 
termika 
kinetická teorie plynů, kapalin a 
pevných látek 
mechanické kmitání a vlnění 
elektrostatika 
elektrický proud v látkách 

magnetismus 
optika 
atomová, jaderná a částicová 
fyzika 

 osvojené vědomosti a dovednosti 
umí tvořivě využívat při řešení 
praktických úloh, problémových 
situací, při pozorováních a 
experimentech 

mechanika těles 
mechanika kapalin 
molekulová fyzika 
termika 
kinetická teorie plynů, kapalin a 
pevných látek 
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mechanické kmitání a vlnění 
elektrostatika 
elektrický proud v látkách 
magnetismus 
optika 
atomová, jaderná a částicová 
fyzika 

 při svém vzdělávání využívá všech 
dostupných zdrojů (časopisy, 
internet), naučí se spolupracovat 
při řešení úloh 

mechanika těles 
mechanika kapalin 
molekulová fyzika 
termika 
kinetická teorie plynů, kapalin a 
pevných látek 
mechanické kmitání a vlnění 
elektrostatika 
elektrický proud v látkách 
magnetismus 
optika 
atomová, jaderná a částicová 
fyzika 

 uvědomuje si přínos fyzikálního 
poznávání pro jiné obory – ekologii, 
techniku, společenské vědy, 

mechanika těles 
mechanika kapalin 
molekulová fyzika 
termika 
kinetická teorie plynů, kapalin a 
pevných látek 
mechanické kmitání a vlnění 
elektrostatika 
elektrický proud v látkách  
magnetismus 
optika 
atomová, jaderná a částicová 
fyzika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

učí se odpovědnému přístupu k životnímu prostředí 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 

význam a vliv významných evropských učenců historie a současnosti na vývoj matematiky 
Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

posouzení vlivu lidské činnosti na globální projevy zemských procesů 
 

Konec přílohy 30
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Příloha číslo 31 seminář a cvičení z chemie  

 
 

Název předmětu seminář a cvičení z chemie 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu  Výuka chemie na gymnáziu směřuje k poznání základů chemie a moderních 

technologií, s využitím poznatků a dovedností z biologie a fyziky. Studenti se 
seznamují na vyšší úrovni se základy obecné, anorganické a organické 
chemie, biochemie, s vybranými poznatky z chemie makromolekulárních 
látek a s metodami zkoumání chemických látek. Vede studenty k ovládnutí 
základních pracovních dovedností, metod, postupů a technik, zejména 
z hlediska jejich praktického využití.  
Vedle podílu chemie na formování logického myšlení rozvíjí výuka chemie 
schopnosti a dovednosti studentů k experimentální práci, ale i schopnosti 
ekologického myšlení.  
Při výuce je důraz kladen na teoretické znalosti, na experimentální činnosti, 
na řešení problémových úloh ve vztahu ke každodenní praxi.  

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

V posledních dvou ročnících je volitelný seminář. V septimě (3. ročníku) se 
jedná o dvouhodinové cvičení z chemie, které je zaměřeno jednak na 
laboratorní práce (především pokusy z analytické chemie), jednak na získání 
rutiny při výpočtech. Upevňují se též znalosti z chemického názvosloví. 
V oktávě (4.ročníku) seminář systematizuje a prohlubuje znalosti 
středoškolské chemie a připravuje studenty na přijímací zkoušky. 

 

seminář a cvičení z chemie 4. ročník /oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Orientuje se v základní problematice 

léčiv, barviv a pesticidů. 
Léčiva 
Barviva 
Pesticidy 

 Propojí a doplní již získané poznatky 
z biologie o chemickou stránku věci. 
Základní poznatky o chemických 
rovnicích a některých organických 
sloučeninách aplikuje na děje v 
živých soustavách. 

Základní znaky živých soustav 
Chemické složení živých soustav 
Děje v živých soustavách 
Krebsův cyklus 
Metabolismus sacharidů 
Metabolismus lipidů 
Metabolismus bílkovin 

 Student zapíše schéma rozpadových 
řad.  

Rozšíření učiva radioaktivity o 
rozpadové řady 

 Odvodí tvar požadované molekuly 
pomocí teorie VSEPR a MO-LCAO.  

Tvary molekul a teorie hybridizace 

 Orientuje se v pojmech entalpie, 
entropie, vnitřní energie. Vypočítá 

Energie v chemických reakcích 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 2 4 

   volitelný Volitelný  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                              Příloha č.32 SCH 

259 
 

seminář a cvičení z chemie 4. ročník /oktáva  

reakční tepla u zadaných reakcí 
použitím termochemických zákonů.  

 Umí vyjádřit rychlosti a rovnovážné 
konstanty chemických rovnic. 
Využije znalost LeChatelierova 
principu akce a reakce pro odhad 
průběhu dané chemické reakce.  

Kinetika a rovnováha chemických 
reakcí 

 Aktivně používá periodickou tabulku 
prvků.  

Periodická soustava prvků 

 

Konec přílohy 31 
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Příloha číslo 32 seminář a cvičení z biologie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník  

0 0 0 4 4 
    Volitelný  

 

Název předmětu seminář a cvičení z biologie 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Výuka biologie na gymnáziu směřuje k poznání základů biologie a moderních 

technologií, s využitím poznatků a dovedností z chemie a fyziky. Studenti 
získají přehled o vzniku Země, vesmíru, o fylogenezi organismů. Seznámí se 
s jejich taxonomií, fyziologií, anatomií, morfologií aj. Ve volitelném semináři 
si prohlubují již získané znalosti a doplňují některé tak, aby zvládli úspěšně 
přijímací zkoušky na fakulty s přírodovědným zaměřením.  
Současně je nutné, aby si studenti prohloubili vypěstovanou úctu k životu, 
k přírodě, eventuálně pokračovali v práci v některých sdruženích.  

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Náplň semináře je realizována ve dvou modulech; modul A představuje 
klasické prohlubování, upevňování a opakování učiva a přípravu k maturitě. 
Modul B je koncipován jako laboratorní cvičení. Jsou zařazovány metody 
mikroskopické, pozorovací, poznávání organismů a minerálů. Je zde i prostor 
k psaní zkušebních přijímacích testů na VŠ. 

 

seminář a cvičení z biologie 4. ročník / oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Popíše stavbu a životní projevy 

prokaryotické buňky, chápe její 
vývojový význam ve vztahu k 
eukaryotickým organismům. 
Orientuje se v podstatě třídění 
prokaryot a vyjádří jejich význam a 
hospodářské využití 

Obecná charakteristika 
prokaryotické buňky, její životní 
projevy, dědičnost 
Sytém a význam prokaryot. 
organismů 

 Chápe rozdíly ve stavbě pro – a 
eukaryotické buňky  

Eukaryotická buňka: obecná 
charakteristika, životní projevy 

 Vyjádří stavební a funkční rozdíly 
různých typů eukaryotických buněk.  

Eukaryotická buňka: obecná 
charakteristika, životní projevy 

 Rozumí stavbě a funkci buněčných 
povrchů v příjmu a výdeji látek.  

Buněčné povrchy, jejich stavba a 
funkce 

 Popíše stavbu a funkci základních 
organel buňky.  

Buněčné organely 

 Popíše cytoskelet, chápe jeho 
funkci.  

Cytoskelet 

 Vyjádří buněčný cyklus a dělení 
buňky jako jeho součást.  

Dělení buňky 

 Vysvětlí průběh tří typů dělení 
buňky  

Dělení buňky 

 Chápe pojem subcelulární úroveň.  Viry: základní stavba 
 Popíše stavbu virionu.  Viry: základní stavba 
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 Vyjádří různé formy cytopatologické 
interakce virion-hostitelská buňka 

Reprodukční cyklus viru 
Způsoby třídění dle stavby a 
přenosu 

 Využívá poznatků získaných při 
výuce chemie, dokáže popsat 
obecnou stavbu nukleové kyseliny  

Nukleové kyseliny, jejich stavba a 
funkce v dědičnosti 

 Vyjádří význam jednotlivých 
nukleových kyselin v dědičnosti  

Nukleové kyseliny, jejich stavba a 
funkce v dědičnosti 

 Rozumí procesu transkripce a 
translace jako procesu realizace 
genetické informace  

Nukleové kyseliny, jejich stavba a 
funkce v dědičnosti 

 Rozumí pojmu genetická informace 
buňky, jejímu zápisu a uložení  

Cytogenetika 

 Vysvětlí pojem gen, alela, mezialelní 
vztahy  

Cytogenetika 

 Vyjádří podstatu autozomální 
dědičnosti a chápe křížení jako 
hlavní metodu výzkumu genetiky  

Autozomální dědičnost 

 Vyřeší modelové příklady 
hybridizace  

Autozomální dědičnost 

 Definuje podstatu Mendelových 
zákonů  

Autozomální dědičnost 

 Chápe podstatu chromozomového 
určení pohlaví savčího a ptačího 
typu  

Gonozomální dědičnost 

 Chápe podstatu gonozomální 
dědičnosti a vysvětlí rozdíl ve 
srovnání s dědičností autozomální, 
řeší jednoduché úlohy přenosu 
dědičných chorob děděných 
gonozomálně  

Gonozomální dědičnost 

 Rozumí podstatě dědičnosti 
kvantitativních znaků a popíše její 
odlišnosti od dědičnosti 
kvalitativních znaků  

Dědičnost kvantitativních znaků 

 Rozumí proměnlivosti organismů 
jako základní vlastnosti živé hmoty a 
podmínce evoluce  

Proměnlivost organismů 

 Vysvětlí možné zdroje variability  Proměnlivost organismů 
 Chápe specifičnost výzkumu 

dědičnosti člověka i když pro ni platí 
obecné principy dědičnosti  

Humánní genetika 

 Vysvětlí oblasti výzkumu humánní 
genetiky a jeho praktický význam  

Humánní genetika 

 Chápe populační genetiku jako vědu 
o dědičnosti v nejširším měřítku 
záběru  

Populační genetika 

 Vysvětlí podstatu Hardyho-
Weinbergova zákona a podmínky 
jeho platnosti  

Populační genetika 
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 Chápe podstatu, metody práce a 
využití šlechtitelství  

Šlechtitelství 

 Uvede konkrétní příklady úspěchů 
šlechtitelské práce  

Šlechtitelství 

 Rozumí podstatě genového 
inženýrství a vyjádří jeho význam v 
dlouhodobější perspektivě  

Genové inženýrství 

 Připustí případné možnosti jeho 
zneužití  

Genové inženýrství 

 Chápe ekologii jako vědu a rozumí 
jejímu významu  

Základní ekologické pojmy 

 Vysvětlí obsah základních 
ekologických pojmů  

Základní ekologické pojmy 

 Vyjádří význam hlavních abiotických 
faktorů vnějšího prostředí pro 
organismy ve vzájemném vztahu  

Abiotické a biotické faktory ŽP 

 Rozumí hlavním biotickým faktorům 
na úrovní populace, biocenózy a 
ekosystému  

Abiotické a biotické faktory ŽP 

 Ekosystém chápe jako základní a 
funkční jednotku biosféry  

Ekosystém 

 Vysvětlí pojem chráněná území, 
jejich význam, stupeň ochrany a 
jejich příklady na území České 
republiky  

Chráněná území 

 Chápe rozdíly v idealistických a 
materialistických názorech na vznik 
a vývoj života.  

Evoluce života na Zemi 

 Vyjádří podstatu Oparinovy teorie 
evoluční abiogeneze a Darwinovy 
evoluční teorie.  

Evoluce života na Zemi 

 Chápe charakteristické rysy 
rostlinné buňky.  

Rostlinná buňka 

 Dokáže vyjádřit rozdíl ve stavbě těla 
nižší a vyšší rostliny.  

Tělo nižší a vyšší rostliny 

 Orientuje se v podstatě průběhu 
nejdůležitějších fyziologických 
procesů rostlin.  

Fyziologie rostlin 

 Chápe podstatu třídění rostlin do 
systému a vyjádří vývojové vztahy 
mezi jednotlivými skupinami rostlin.  

Systém rostlin 

 Popíše stavbu těla živočicha z 
vývojového pohledu a vyjádří míru 
dokonalosti stavby na úrovní 
jednobuněčného a 
mnohobuněčného živočicha.  

Obecná konstrukce stavby těla 
živočicha 

 Orientuje se v podstatě průběhu 
nejdůležitějších fyziologických 
procesů v živočišném organismu.  

Fyziologie živočichů 

 Orientuje se v systematickém 
třídění živočichů.  

Systém živočichů 
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 Popíše specifické rysy buňky hub ve 
vzájemném srovnání s buňkou 
rostlin a živočichů.  

Charakteristické rysy buňky houby 

 Orientuje se v základním 
systematickém třídění hub.  

Systém hub 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Environmentální výchova – Problematika vztahů organismů a prostředí 

Zásahy člověka do přirozených ekosystémů, introdukce, neofyty, invazivní druhy. 
Environmentální výchova – Základní podmínky života 

Podmínky života na Zemi, jejich vývoj, změny pod vlivem člověka. 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 

Zásady udržitelného chování člověka. 
 

Konec přílohy 32
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Příloha číslo 33 seminář z dějepisu   

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný    

 

Název předmětu seminář z dějepisu 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu  
Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

 

   

seminář z dějepisu 4 4. ročník / oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 Rozlišuje zdroje historických 

informací a problémy jejich 
interpretace. 
Chápe smysl historického poznání 

Úvod do studia dějepisu – 
opakování 
Práce historika 
Historické informace 
Význam historického poznání pro 
současnost 

  Zpracování seminární práce 
 Uvědomuje si souvislosti 

regionálních a národních dějin.  
Regionální dějiny v kontextu 
českých dějin 

 Vymezí základní znaky totalitní 
ideologie a dovede je srovnat se 
zásadami demokracie. 
Vymezí základní problémy světa 20. 
století a možnosti dalšího vývoje 

Obecné opakování maturitních 
okruhů 
Pravěk 
Starověk 
Středověk 
Novověk 
Moderní dějiny 

 
 

Konec přílohy 33 
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Příloha číslo 34 společenskovědní seminář 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný  

 

Název předmětu společenskovědní seminář 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Volitelný předmět společenskovědní seminář prohlubuje a rozšiřuje učivo 

předmětu základy společenských věd. 
Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Volitelný předmět společenskovědní seminář ve 3. ročníku a septimě 
má časovou dotaci 2 hodiny týdně, ve 4.ročníku a oktávě 4 hodiny týdně. 

 

společenskovědní seminář 4. ročník / oktáva  

 - Uvede hlavní charakteristiky 
religionistiky jako vědní disciplíny 
- Porozumí roli náboženství v 

každodenním životě člověka 

Religionistika 

Světová náboženství 

 Rozliší hlavní filozofické směry, 
uvede jejich hlavní představitele 

Filozofie – dějiny evropského 
myšlení, základní filozofické 
problémy 
Dějiny českého filozofického 
myšlení 

 Rozliší obsah pojmu morálka, 
mravnost, etika  
Objasní význam hodnotové 
orientace pro lidský život  

Etika 

 Opakování a prohlubování učiva – 
příprava k maturitní zkoušce 

 

 Zpracování seminární práce Metodologie 
 

Konec přílohy 34
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Příloha číslo 35 seminář z geografie 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 2 4 6 

   Volitelný Volitelný    

 

Název předmětu seminář z geografie 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu  
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

 

 

seminář z geografie 4 oktáva  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 - získání takových vědomostí a 

dovedností, které odpovídají 
vzdělávacímu obsahu a jsou 
v plném souladu s výstupy pro 
jednotlivá témata předmětu 
geografie, 

- prokazuje znalost s porozuměním 
obecně užívaným pojmům, 
termínům, symbolům, statistickým 
ukazatelům a dalším zdrojům dat, 

- lokalizuje, pojmenuje a vzájemně 
porovnává jevy, procesy, objekty, 
regiony, 

- aplikuje znalosti při řešení 
problémů – objasní příčiny a 
důsledky jevy a procesů 

- pracuje s informacemi, mapou, 
vyvodit závěry z údajů v tabulkách a 
grafech 

Příprava na maturitu 
Příprava na přijímací zkoušky na VŠ 
- Přírodní prostředí / Země jako 

vesmírné těleso, Přírodní složky, 
Fyzickogeografické systémy na 
planetární a regionální úrovni/ 

- Sociální prostředí /Obyvatelstvo, 
Hospodářství, Kulturní a politické 
prostředí, Sídla a osídlení, 
Sociálněgeografické systémy: 
jádra a periferie/ 

- Životní prostředí – krajina 
- Interakce příroda – společnost 
- Regiony – makroregiony světa, 

Evropa, ČR – jejich charakteristika 
– fyzicko-geografická a 
socioekonomická 

 

Konec přílohy 35
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Příloha číslo 36 seminář z informatiky a výpočetní techniky  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 
kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník  

0 0 0 4 4 
    Volitelný  

 

Název předmětu seminář z informatiky a výpočetní techniky 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Informatika jako vyučovací předmět vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie prohlubuje u žáků středoškolského studia 
schopnosti tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie 
– získat širší dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních 
informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat 
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 
Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s 
výpočetní technikou je informatika zařazena jako povinná součást 
středoškolského vzdělávání. Získané dovednosti jsou v informační společnosti 
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu 
rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování 
potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje 
realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení 
paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a 
informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje 
standardní učební texty a pomůcky. Rychlý rozvoj v této oblasti vyžaduje od 
žáků pružně se přizpůsobovat inovovaným verzím digitálních zařízení, i jejich 
programovému vybavení, a dalším možnostem jejich případného 
propojování. 
Dovednosti získané v předmětu informatika umožňují žákům aplikovat 
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních 
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech středoškolského vzdělávání. Tato 
aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti 
Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích 
oblastí středoškolského vzdělávání. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

ICT seminář pro oktávu s dotací čtyři hodiny týdně navazuje na vyučovací 
předmět informatika, která má časovou dotaci dvě hodiny týdně v kvintě, v 
sextě a v septimě. Výuka probíhá v dělených třídách. Ve škole jsou k dispozici 
dvě vybavené počítačové učebny, v jedné se pracuje s 16 počítačovými místy 
a ve druhé s 25 počítačovými místy. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 
- povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich ověřování i 

při následné obhajobě zpracovaných úkolů 
- rozvíjíme učení v souvislostech (vedeme žáky k vytváření uceleného 

obrazu světa) 
- umožňujeme využívání co největšího množství zdrojů informací – 

praktické pokusy, vlastní výzkumy žáků 
Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu seminář z informatiky a výpočetní techniky 
- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory 
- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 

probíraných tématech (internet, návody) 
- vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních 

prostředků 
- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků 
- klademe důraz na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i neverbální 

komunikaci žáka s učitelem, spolužáky i veřejností 
- vedeme žáky k prezentaci a obhajobě školních prací, školních i 

mezinárodních projektů 
- trváme na dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 
Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině 

při vyhledávání informací i zpracování výstupů řešené problematiky 
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
- organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
- vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
- vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
- učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i povinností ve 

škole i mimo školu 
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků 
- podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 

mimo školu 
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání informací, jejich propojování a 

systematizaci 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
- umožňujeme žákům poznávat různorodost cest vedoucích ke správnému 

výsledku 
- vedeme žáky k samostatnému výběru způsobů, metod a strategií pro 

efektivní učení 
- klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, třídění a 

zpracování informací) 
- podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci vlastních nápadů 
- směřujeme žáky k samostatnému plánování učení  

 

seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
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seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 prezentuje hloubku vlastních 

znalostí, orientace v dané 
problematice včetně schopností 
nalezení a využití informací z veřejně 
dostupných zdrojů 

informace a její charakter, 
informační zdroje a jejich kvalita, 
metainformace 
etické zásady a právní normy 
související s informatikou, autorská 
práva 
ergonomie a hygiena práce s 
výpočetní technikou 
výpočetní technika pro osoby s 
handicapem 
počítač, jeho komponenty a 
periferní zařízení – principy 
fungování, digitální záznam 
informací, 
propojení počítače s dalšími 
(digitálními) zařízeními 
Historie výpočetní techniky, druhy 
počítačů 
orientace v principech, možnostech 
a praktickém využití počítačových 
sítí a sítí GSM 
operační systémy jejich 
charakteristika, funkce, vlastnosti, 
ovládání, možnosti nastavení, 
práce s daty 
aplikační programy, programovací 
jazyky, formáty datových souborů, 
bezpečnostní pravidla při používání 
počítače a internetu 
internet – struktura, fungování a 
přehled využití, 
služby internetu – WWW, email, 
on-line komunikace, bezpečná 
komunikace 
hledání informací na internetu 
zásady bezpečného využívání 
internetu 
prostředí textového editoru, 
nastavení zobrazení dokumentu 
pořizování textu v počítači 
struktura textu – přiřazení stylu, 
formátování (vzhled) textu, změna 
stylu, typografická a estetická 
pravidla 
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seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

vkládání dalších objektů do textu a 
jejich vlastnosti, textové tabulky 
šablony, jejich využití a tvorba 
další nástroje textového procesoru 
export a import dat, PDF formát – 
čtení a tvorba 
principy funkce a oblasti využívání 
tabulkových procesorů, struktura 
tabulky 
vzorce a funkce obecně, adresace 
buněk (relativní a absolutní) 
editace a plnění buněk 
základní vzorce a funkce 
formátování vzhledu tabulky 
tvorba a editace grafů 
filtrování a řazení dat 
formuláře, podmínky a podmíněné 
formátování 
export a import dat 
základní pojmy a principy z 
počítačové grafiky 
grafické a multimediální formáty, 
jejich vlastnosti a způsoby využití 
získávání, úpravy a publikování 
fotografií, práce v rastrovém 
grafickém editoru 
základy práce v (vektorovém) 
kreslicím programu 
základní zásady správné úpravy 
obrázků 
prezentace – principy úspěšné 
prezentace, příprava podkladů pro 
prezentaci, nástroje pro tvorbu 
prezentace, vytvoření a nastavení 
prezentace, zásady zpracování 
počítačové prezentace 
struktura webu, princip 
značkového jazyka, struktura 
XHTML dokumentu a jeho vazba na 
externí (CSS) soubor s definicí 
vzhledu stránek, přehledná znalost 
základních příkazů a parametrů 
HTML a CSS, tvorba webu s 
využitím připravené šablony 
zásady přístupnosti a použitelnosti 
webových stránek 
základní pojmy a principy z oblasti 
multimédií, multimediálními 
formáty souborů 
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seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

získávání a přehrávání 
multimediálních souborů 
převody formátů multimediálních 
souborů 
základní pojmy a principy z oblasti 
databází – struktura databáze, 
oblasti použití 
relačních databází 
vkládání a editace dat, import a 
export dat 
formuláře a sestavy, využití relací 
vyhledávací dotazy, filtrování 
databáze typu klient-server, SQL 
jazyk 
algoritmizace úlohy, vlastnosti 
algoritmu 
základní programové a datové 
struktury 
přehled současných způsobů 
tvorby programů (objektové a 
vizuální programování) 

 aktivně se, se svými znalostmi a 
názory, zapojuje do otevřených 
diskusí u dalších seminárních otázek 

informace a její charakter, 
informační zdroje a jejich kvalita, 
metainformace 
etické zásady a právní normy 
související s informatikou, autorská 
práva 
ergonomie a hygiena práce s 
výpočetní technikou 
výpočetní technika pro osoby s 
handicapem 
počítač, jeho komponenty a 
periferní zařízení – principy 
fungování, digitální záznam 
informací, 
propojení počítače s dalšími 
(digitálními) zařízeními 
Historie výpočetní techniky, druhy 
počítačů 
orientace v principech, možnostech 
a praktickém využití počítačových 
sítí a sítí GSM 
operační systémy jejich 
charakteristika, funkce, vlastnosti, 
ovládání, možnosti nastavení, 
práce s daty 
aplikační programy, programovací 
jazyky, formáty datových souborů, 
bezpečnostní pravidla při používání 
počítače a internetu 
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seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

internet – struktura, fungování a 
přehled využití, 
služby internetu – WWW, email, 
on-line komunikace, bezpečná 
komunikace 
hledání informací na internetu 
zásady bezpečného využívání 
internetu 
prostředí textového editoru, 
nastavení zobrazení dokumentu 
pořizování textu v počítači 
struktura textu – přiřazení stylu, 
formátování (vzhled) textu, změna 
stylu, typografická a estetická 
pravidla 
vkládání dalších objektů do textu a 
jejich vlastnosti, textové tabulky 
šablony, jejich využití a tvorba 
další nástroje textového procesoru 
export a import dat, PDF formát – 
čtení a tvorba 
principy funkce a oblasti využívání 
tabulkových procesorů, struktura 
tabulky 
vzorce a funkce obecně, adresace 
buněk (relativní a absolutní) 
editace a plnění buněk 
základní vzorce a funkce 
formátování vzhledu tabulky 
tvorba a editace grafů 
filtrování a řazení dat 
formuláře, podmínky a podmíněné 
formátování 
export a import dat 
základní pojmy a principy z 
počítačové grafiky 
grafické a multimediální formáty, 
jejich vlastnosti a způsoby využití 
získávání, úpravy a publikování 
fotografií, práce v rastrovém 
grafickém editoru 
základy práce v (vektorovém) 
kreslicím programu 
základní zásady správné úpravy 
obrázků 
prezentace – principy úspěšné 
prezentace, příprava podkladů pro 
prezentaci, nástroje pro tvorbu 
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seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

prezentace, vytvoření a nastavení 
prezentace, zásady zpracování 
počítačové prezentace 
struktura webu, princip 
značkového jazyka, struktura 
XHTML dokumentu a jeho vazba na 
externí (CSS) soubor s definicí 
vzhledu stránek, přehledná znalost 
základních příkazů a parametrů 
HTML a CSS, tvorba webu s 
využitím připravené šablony 
zásady přístupnosti a použitelnosti 
webových stránek 
základní pojmy a principy z oblasti 
multimédií, multimediálními 
formáty souborů 
získávání a přehrávání 
multimediálních souborů 
převody formátů multimediálních 
souborů 
základní pojmy a principy z oblasti 
databází – struktura databáze, 
oblasti použití 
relačních databází 
vkládání a editace dat, import a 
export dat 
formuláře a sestavy, využití relací 
vyhledávací dotazy, filtrování 
databáze typu klient-server, SQL 
jazyk 
algoritmizace úlohy, vlastnosti 
algoritmu 
základní programové a datové 
struktury 
přehled současných způsobů 
tvorby programů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

sociální komunikace – Informace a její přenos 
Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 

morálka všedního dne – hodnoty, postoje, praktická etika – Software-dodržování autorských práv 

Konec přílohy 36
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Příloha číslo 37 seminář a cvičení z fyziky a informatiky 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

kvinta/1.ročník sexta/2.ročník septima/3.ročník oktáva/4.ročník 
0 0 0 4 4 

    Volitelný  

 

Název předmětu seminář a cvičení z fyziky  
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

v RVP GV.  
Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních 
fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání světa, 
ve kterém žijeme, pochopení nejobecnějších zákonů přírodovědy, které 
jsou základem přírodních, technických a lékařských věd. Realizují se 
tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP 
GV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a 
Environmentální výchova RVP GV.  
Fyzika má mezi ostatními přírodními vědami klíčové postavení, protože 
zkoumá základní, nejobecnější zákonitosti přírody týkající se vlastností 
hmoty, prostoru, času, sil a polí. To znamená, že fyzikální zákonitosti se 
uplatňují i v dalších přírodních vědách – chemii, biologii, medicíně, 
informačních technologiích, zeměpisu apod. Její přesah nacházíme i 
v humanitních oborech, například v historii, filozofii. Úkolem fyziky není jen 
poznávat přírodu, ale též využívat svých objevů ve prospěch lidí.  
Fyzika jako učební předmět vytváří nástroje, jak vybavit současnou i 
budoucí generaci potřebnými poznatky fyzikální vědy. Obsah fyzikálního 
vzdělávání, tj. jednotlivá fakta, pojmy, zákony, principy, metody, teoretické 
i experimentální aktivity ve škole, se prostřednictvím vyučovacího procesu 
transformuje ve fyzikální vědomosti žáka, jeho dovednosti, poznávací 
schopnosti, v přesvědčení a postoje.  
Celkové pojetí výuky jeví výrazné tendence odklonu od informativních 
k formativní stránce výuky, od přemíry faktů k metodám poznávání, 
k vytváření dovedností řešit fyzikální problémy, k aktivnímu využívání 
poznatků ve výuce, a hlavně i v praxi.   

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Seminář a cvičení z fyziky je volitelný předmět zařazený ve 4. ročníku 
(oktávě).  Týdenní časová dotace: 2 h  

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- navozujeme různě náročné problémové situace, ve kterých žáci 

formulují hypotézy řešení, plánují jejich ověření a hledají správná řešení 
- zařazujeme úlohy, při kterých žáci na základě svých vlastních zkušeností 

a pomocí logického myšlení docházejí k fyzikální podstatě probíraných 
jevů 

- umožňujeme žákovi uplatňovat dovednosti a schopnosti z ostatních 
oblastí poznávání 

- příznivě hodnotíme zejména vlastní a neotřelé postupy řešení úloh, 
pokud vedou k cíli, nevyžadujeme jen standardní a většinový postup 
příkladu 

- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 
problémů, objevování analogií a různých variant řešení 

- podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
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Název předmětu seminář a cvičení z fyziky  
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků a jejich spolupráci 

při řešení úloh, pro obhajobu názorů a vhodnou komunikaci 
- vedeme žáky při vzájemné komunikaci k obhajobě či vyvracení 

myšlenek, názorů ostatních 
- vedeme žáky k tomu, aby při obhajobě svých myšlenek neměli obavy z 

toho, že postupují jinak než většina ostatních 
- vedeme žáky k tomu, že k vyřešení úkolu patří i přesvědčivé a 

srozumitelné sdělení výsledku ostatním 
- umožňujeme žákům využívat moderní komunikační a informační 

prostředky a technologie při zpracovávání výsledků fyzikálního 
pozorování a myšlení 

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

- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 
probíraných tématech (internet, učebnice, návody) 

- vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a 
komunikačních prostředků 

Kompetence sociální a personální: 
- organizujeme práci žáků v menších i větších skupinách a tím je učíme 

spolupracovat 
- navozujeme podmínky pro diskuzi a kritický přístup žáků k závěrům 

svým i k závěrům spolužáků, tím je učíme používat věcné argumenty pro 
obhajobu názoru svého, ale i pro přijetí názoru podloženého 
přesvědčivými důkazy 

- rozvíjíme sebedůvěru žáka a vytváříme příležitosti pro uvědomování si 
sociálních rolí a vztahů, pomocí například skupinové práce 

- vycházíme z pozorování žáků, jejich zvláštností a odlišností při výuce 
fyziky, ale i mimo ni  

Kompetence občanská: 
- diskutujeme se žáky při výuce, ale i mimo ni, o užitečnosti technických 

vynálezů a prací pro člověka 
- diskutujeme se žáky otázky ochrany životního prostředí 
- vedeme žáky k zaujímání postojů k současnému dění 
- umožňujeme žákům poznat historii fyzikálních objevů, seznamujeme je 

se jmény a stručnými životopisy osobností minulosti i současnosti 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práce 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- motivujeme žáky, dáváme učivo do souvislosti s každodenní zkušeností 

a tím je vedeme k poznání, že poznatky z fyziky jsou užitečné a praktické 
pro život 

- předkládáme přiměřeně náročné úlohy, tím prohlubujeme vlastní 
zkušenosti žáka a umožňujeme poznávat podstatu přírodních 
zákonitostí 

- využíváme chyb při řešení fyzikálních úloh jako prostředků k 
prohloubení poznatků a dovedností 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                      Příloha č.  38 FIS 
 

276 
 

Název předmětu seminář a cvičení z fyziky  
- vedeme k poznání, že pochopení a popis přírodních zákonitostí je 

dlouhodobý proces vyžadující další vzdělávání a je nezbytný pro život 
člověka v moderní společnosti 

- vedeme žáky k odhalování vlastních nedostatků a jejich odstranění 
případnými konzultacemi 

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

- vedeme žáky k samostatnému pozorování a zamyšlení se nad reálností 
výsledků 

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

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

- soustavně zadáváme domácí práce, abychom vypěstovali návyk k 
pravidelnému učení 

 

Název předmětu seminář z informatiky a výpočetní techniky 
Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 
Charakteristika předmětu Informatika jako vyučovací předmět vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie prohlubuje u žáků středoškolského studia 
schopnosti tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační 
technologie – získat širší dovednosti v ovládání výpočetní techniky a 
moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, 
tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v 
praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních 
dovedností práce s výpočetní technikou je informatika zařazena jako 
povinná součást středoškolského vzdělávání. Získané dovednosti jsou v 
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i 
podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování 
potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, 
umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k 
žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně 
většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 
vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Rychlý rozvoj v této 
oblasti vyžaduje od žáků pružně se přizpůsobovat inovovaným verzím 
digitálních zařízení, i jejich programovému vybavení, a dalším možnostem 
jejich případného propojování. 
Dovednosti získané v předmětu informatika umožňují žákům aplikovat 
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních 
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech středoškolského vzdělávání. Tato 
aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti 
Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech 
vzdělávacích oblastí středoškolského vzdělávání. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

ICT seminář pro 4. ročník (oktávu) je volitelný předmět a navazuje na 
vyučovací předmět informatika. Týdenní časová dotace. 2 h 
 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované 
na úrovni předmětu, jimiž 
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
- podporujeme žáky v samostatném vyhledávání informací k řešení 

problémů, objevování analogií a různých variant řešení 
-  podporujeme vytrvalost při hledání a objevování cest 
- vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 
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Název předmětu seminář z informatiky a výpočetní techniky 
- povzbuzujeme žáky při hledání různých řešení problémů, jejich 

ověřování i při následné obhajobě zpracovaných úkolů 
- rozvíjíme učení v souvislostech (vedeme žáky k vytváření uceleného 

obrazu světa) 
- umožňujeme využívání co největšího množství zdrojů informací – 

praktické pokusy, vlastní výzkumy žáků 
Kompetence komunikativní: 
- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory 
- seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 

probíraných tématech (internet, návody) 
- vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a 

komunikačních prostředků 
- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků 
- klademe důraz na adekvátní ústní a písemný projev, verbální i 

neverbální komunikaci žáka s učitelem, spolužáky i veřejností 
- vedeme žáky k prezentaci a obhajobě školních prací, školních i 

mezinárodních projektů 
- trváme na dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 

komunikace 
Kompetence sociální a personální: 
- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní 

skupině při vyhledávání informací i zpracování výstupů řešené 
problematiky 

- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních 
- organizujeme skupinovou práci, spolupráci ve třídě 
- vybízíme k vzájemné pomoci při učení 
- vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině, v týmu 

Kompetence občanská: 
- vedeme žáky k uvědomění si vlastních práv i povinností ve škole i mimo 

školu 
- učitel jde příkladem a důsledně trvá na dodržování práv i povinností ve 

škole i mimo školu 
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků 
- podněcujeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole i 

mimo školu 
Kompetence k podnikavosti: 
- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do projektových činností; 

skupinové, týmové a individuální práci 
- vybízíme žáky k zapojení v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení: 
- nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim 

umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 
- vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání informací, jejich propojování a 

systematizaci 
- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní 

pokrok 
- umožňujeme žákům poznávat různorodost cest vedoucích ke 

správnému výsledku 
- vedeme žáky k samostatnému výběru způsobů, metod a strategií pro 

efektivní učení 
- klademe důraz na práci s textem (čtení s porozuměním, třídění a 

zpracování informací) 
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Název předmětu seminář z informatiky a výpočetní techniky 
- podněcujeme žáky k tvořivosti, k realizaci vlastních nápadů 
- směřujeme žáky k samostatnému plánování učení  

 

seminář a cvičení z fyziky 4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
  uvede příklady praktického využití 

různých druhů 
elektromagnetického záření  

 přehled elektromagnetického 
záření, spektra 

  zná podstatu spektrální analýzy 
 uvede příklady užití rentgenového 
záření  

 rentgenové záření a jeho 
praktické využití 

  vypočítá energii kvanta pomocí 
frekvence a konstanty h  

 kvantová hypotéza, Planckova 
konstanta h 

  popíše vnější fotoelektrický jev a 
zná jeho základní vlastnosti  
 řeší úlohy na Einsteinovu rovnici 
pro fotoefekt  

 fotoelektrický jev (vnější, vnitřní), 
Einsteinova rovnice pro fotoefekt 

  zná vlastnosti fotonu, určí jeho 
energii a hybnost  
 řeší úlohy použitím de Broglieho 
vztahu  

 foton, vlnové vlastnosti částic, de 
Broglieho vztah 

  objasní pojmy kvantování energie, 
stacionární stav, kvantové číslo, 
energetická hladina 

 kvantová mechanika 
 kvantování energie elektronů v 
atomu 

  uvede příklady mezi spektrálními 
zákonitostmi a stavbou atomu 

 atom vodíku 

  popíše kvantově mechanický 
model atomu  
 zná význam kvantových čísel a 
jejich souvislost s fyzikálními 
veličinami popisujícími atom  

 kvantování energie elektronů v 
atomu 

  určí pomocí označení podslupek 
používaných v chemii hlavní a 
vedlejší kvantové číslo a maximální 
počet elektronů v dané podslupce  
 vyhledá elektronovou konfiguraci 
atomu v periodické tabulce prvků  
 vysvětlí význam Pauliho principu  

 periodická soustava prvků 

  porovná vznik a vlastnosti záření 
luminoforu a laseru  
 uvede příklady využití laserového 
záření 

 lasery 

  uvede základní charakteristiky 
atomového jádra  

 vlastnosti atomových jader, 
vazebná energie jádra 
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 řeší úlohy na vazebnou energii 
jader  

  uvede typy radioaktivních přeměn 
a příklady praktického využití 
radioaktivity  
zná způsoby ochrany člověka před 
radioaktivním zářením 
 řeší úlohy s použitím zákonů 
zachování u jaderných reakcí 
 objasní získávání energie štěpením 
těžkých jader 

 radioaktivita 
 zákony radioaktivních přeměn 
 jaderné reakce 
 jaderné elektrárny 

  řeší úlohy s využitím zákona 
radioaktivní přeměny 
 popíše princip činnosti jaderných 
reaktorů a elektráren 
 porovná energie získané 
spalováním uhlí a štěpením uranu 

 zákony radioaktivních přeměn 
 využití radionuklidů a ochrana 
před zářením 
 jaderné štěpení 
 jaderná energetika 

  uvede příklady základních částic a 
elementárních částic 
 zná základní druhy detektorů 
částic a vysvětlí stručně princip 
jejich činnosti 
 zná základní typy urychlovačů a 
vysvětlí stručně princip jejich 
činnosti 
 uvede konkrétní příklady uplatnění 
jednotlivých typů interakcí v 
různých systémech 

 experimentální metody výzkumu 
částic 

 

 

 uvede příklady platnosti principu 
relativity  
 interpretuje princip stálé rychlosti 
světla  
 vysvětlí pojem relativnost 
současnosti  

 základní principy speciální teorie 
relativity 

  vysvětlí pojmy dilatace času a 
kontrakce délek 

 dilatace času, kontrakce délek 
 skládání rychlostí ve STR 

  řeší úlohy na aplikaci vztahů pro 
hmotnost tělesa, hmotnostní 
úbytek, energii, změnu celkové 
energie a klidovou energii 

 základní pojmy relativistické 
dynamiky 
 vztah mezi energií a hmotností 

  objasní, v čem spočívá mechanický 
obraz světa, elektrodynamický 
obraz světa a současný obraz světa  
 popíše mechanismus a proces 
sjednocování interakcí  
 propojuje poznatky z fyziky do 
ostatních vědních oborů 
 uvědomuje si postavení člověka v 
přírodním systému a jeho 
odpovědnost za další vývoj na naší 
planetě 

 fyzikální obraz světa a jeho vývoj 
 vztah fyziky k ostatním přírodním 
vědám a technice 
 vztah fyziky k životnímu prostředí 
a k praxi 
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 má přehled o soustavě fyzikálních 
veličin a jejich jednotek, fyzikálních 
zákonů a teorií 

  opakování a systematizace učiva 
fyziky 

 

seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanská 
• Kompetence k podnikavosti 
• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
 prezentuje hloubku vlastních 

znalostí, orientace v dané 
problematice včetně schopností 
nalezení a využití informací z 
veřejně dostupných zdrojů 

informace a její charakter, 
informační zdroje a jejich kvalita, 
metainformace 
etické zásady a právní normy 
související s informatikou, 
autorská práva 
ergonomie a hygiena práce s 
výpočetní technikou 
výpočetní technika pro osoby s 
handicapem 
počítač, jeho komponenty a 
periferní zařízení – principy 
fungování, digitální záznam 
informací, 
propojení počítače s dalšími 
(digitálními) zařízeními 
Historie výpočetní techniky, druhy 
počítačů 
orientace v principech, 
možnostech a praktickém využití 
počítačových sítí a sítí GSM 
operační systémy jejich 
charakteristika, funkce, vlastnosti, 
ovládání, možnosti nastavení, 
práce s daty 
aplikační programy, programovací 
jazyky, formáty datových souborů, 
bezpečnostní pravidla při 
používání počítače a internetu 
internet – struktura, fungování a 
přehled využití, 
služby internetu – WWW, email, 
on-line komunikace, bezpečná 
komunikace 
hledání informací na internetu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – vyšší                                                      Příloha č.  38 FIS 
 

281 
 

seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

zásady bezpečného využívání 
internetu 
prostředí textového editoru, 
nastavení zobrazení dokumentu 
pořizování textu v počítači 
struktura textu – přiřazení stylu, 
formátování (vzhled) textu, změna 
stylu, typografická a estetická 
pravidla 
vkládání dalších objektů do textu 
a jejich vlastnosti, textové tabulky 
šablony, jejich využití a tvorba 
další nástroje textového 
procesoru 
export a import dat, PDF formát – 
čtení a tvorba 
principy funkce a oblasti využívání 
tabulkových procesorů, struktura 
tabulky 
vzorce a funkce obecně, adresace 
buněk (relativní a absolutní) 
editace a plnění buněk 
základní vzorce a funkce 
formátování vzhledu tabulky 
tvorba a editace grafů 
filtrování a řazení dat 
formuláře, podmínky a 
podmíněné formátování 
export a import dat 
základní pojmy a principy z 
počítačové grafiky 
grafické a multimediální formáty, 
jejich vlastnosti a způsoby využití 
získávání, úpravy a publikování 
fotografií, práce v rastrovém 
grafickém editoru 
základy práce v (vektorovém) 
kreslicím programu 
základní zásady správné úpravy 
obrázků 
prezentace – principy úspěšné 
prezentace, příprava podkladů 
pro prezentaci, nástroje pro 
tvorbu 
prezentace, vytvoření a nastavení 
prezentace, zásady zpracování 
počítačové prezentace 
struktura webu, princip 
značkového jazyka, struktura 
XHTML dokumentu a jeho vazba 
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seminář z informatiky a výpočetní 
techniky 

4. ročník / oktáva  

na externí (CSS) soubor s definicí 
vzhledu stránek, přehledná 
znalost základních příkazů a 
parametrů HTML a CSS, tvorba 
webu s využitím připravené 
šablony 
zásady přístupnosti a 
použitelnosti webových stránek 
základní pojmy a principy z oblasti 
multimédií, multimediálními 
formáty souborů 
získávání a přehrávání 
multimediálních souborů 
převody formátů multimediálních 
souborů 
základní pojmy a principy z oblasti 
databází – struktura databáze, 
oblasti použití 
relačních databází 
vkládání a editace dat, import a 
export dat 
formuláře a sestavy, využití relací 
vyhledávací dotazy, filtrování 
databáze typu klient-server, SQL 
jazyk 
algoritmizace úlohy, vlastnosti 
algoritmu 
základní programové a datové 
struktury 
přehled současných způsobů 
tvorby programů (objektové a 
vizuální programování) 

 aktivně se, se svými znalostmi a 
názory, zapojuje do otevřených 
diskusí u dalších seminárních 
otázek 

informace a její charakter, 
informační zdroje a jejich kvalita, 
metainformace 
etické zásady a právní normy 
související s informatikou, 
autorská práva 
ergonomie a hygiena práce s 
výpočetní technikou 
výpočetní technika pro osoby s 
handicapem 
počítač, jeho komponenty a 
periferní zařízení – principy 
fungování, digitální záznam 
informací, 
propojení počítače s dalšími 
(digitálními) zařízeními 
Historie výpočetní techniky, druhy 
počítačů 
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techniky 

4. ročník / oktáva  

orientace v principech, 
možnostech a praktickém využití 
počítačových sítí a sítí GSM 
operační systémy jejich 
charakteristika, funkce, vlastnosti, 
ovládání, možnosti nastavení, 
práce s daty 
aplikační programy, programovací 
jazyky, formáty datových souborů, 
bezpečnostní pravidla při 
používání počítače a internetu 
internet – struktura, fungování a 
přehled využití, 
služby internetu – WWW, email, 
on-line komunikace, bezpečná 
komunikace 
hledání informací na internetu 
zásady bezpečného využívání 
internetu 
prostředí textového editoru, 
nastavení zobrazení dokumentu 
pořizování textu v počítači 
struktura textu – přiřazení stylu, 
formátování (vzhled) textu, změna 
stylu, typografická a estetická 
pravidla 
vkládání dalších objektů do textu 
a jejich vlastnosti, textové tabulky 
šablony, jejich využití a tvorba 
další nástroje textového 
procesoru 
export a import dat, PDF formát – 
čtení a tvorba 
principy funkce a oblasti využívání 
tabulkových procesorů, struktura 
tabulky 
vzorce a funkce obecně, adresace 
buněk (relativní a absolutní) 
editace a plnění buněk 
základní vzorce a funkce 
formátování vzhledu tabulky 
tvorba a editace grafů 
filtrování a řazení dat 
formuláře, podmínky a 
podmíněné formátování 
export a import dat 
základní pojmy a principy z 
počítačové grafiky 
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techniky 

4. ročník / oktáva  

grafické a multimediální formáty, 
jejich vlastnosti a způsoby využití 
získávání, úpravy a publikování 
fotografií, práce v rastrovém 
grafickém editoru 
základy práce v (vektorovém) 
kreslicím programu 
základní zásady správné úpravy 
obrázků 
prezentace – principy úspěšné 
prezentace, příprava podkladů 
pro prezentaci, nástroje pro 
tvorbu 
prezentace, vytvoření a nastavení 
prezentace, zásady zpracování 
počítačové prezentace 
struktura webu, princip 
značkového jazyka, struktura 
XHTML dokumentu a jeho vazba 
na externí (CSS) soubor s definicí 
vzhledu stránek, přehledná 
znalost základních příkazů a 
parametrů HTML a CSS, tvorba 
webu s využitím připravené 
šablony 
zásady přístupnosti a 
použitelnosti webových stránek 
základní pojmy a principy z oblasti 
multimédií, multimediálními 
formáty souborů 
získávání a přehrávání 
multimediálních souborů 
převody formátů multimediálních 
souborů 
základní pojmy a principy z oblasti 
databází – struktura databáze, 
oblasti použití 
relačních databází 
vkládání a editace dat, import a 
export dat 
formuláře a sestavy, využití relací 
vyhledávací dotazy, filtrování 
databáze typu klient-server, SQL 
jazyk 
algoritmizace úlohy, vlastnosti 
algoritmu 
základní programové a datové 
struktury 
přehled současných způsobů 
tvorby programů  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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4. ročník / oktáva  

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 
sociální komunikace – Informace a její přenos 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
morálka všedního dne – hodnoty, postoje, praktická etika – Software-dodržování autorských práv 
 

Konec přílohy 37 


