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2. Charakteristika školy 

2.1 Úplnost, velikost a dostupnost školy 

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha je školskou právnickou osobou 

zřízenou Diakonií Českobratrské církve evangelické jako církevní škola pro žáky s mentálním 

a kombinovaným postižením. Škola je zařazena do sítě škol a školských zařízení. Škola vykonává 

svou činnost ve třech pracovištích: 

Pracoviště Praha 4, V Zápolí 1250/21 

Pracoviště Praha 5, Vlachova 1502/20 

Pracoviště Praha 10, Saratovská 3392/8a 

Celková kapacita školy je 100 žáků. Škola poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením, s více vadami a s poruchou autistického spektra (PAS). Škola zajišťuje 

individuální přístup ke každému žáku. K tomu využívá materiální a technické vybavení a odborný 

přístup pedagogických pracovníků. 

2.1.1 Pracoviště Praha 4 

Škola v Praze 4 se nachází v klidné části Michle. Velmi dobře je dostupná automobilem i MHD. 

Nejbližší zastávky metra jsou Kačerov a Budějovická. Vzdělávání probíhá v 6 třídách s celkovou 

kapacitou 48 žáků. Po vyučování nabízí žákům školy školní družinu s každodenním odpoledním 

provozem. Škola je umístěna uprostřed velké zrekonstruované zahrady. 

2.1.2 Pracoviště Praha 5 

Škola v Praze 5 se nachází na okraji města v dosahu MHD, několik minut od stanice metra 

B - Stodůlky a zastávky autobusů. Vzdělávání probíhá v pěti třídách s celkovou kapacitou 30 žáků. 

K dispozici je družina s ranním a odpoledním provozem do 16 hodin, školní jídelna s celodenním 

stravováním a školní zahrada určená pro relaxaci, hru, tělesné i pracovní činnosti. 

2.1.3 Pracoviště Praha 10 

Škola v Praze 10 se nachází v klidné části Strašnic. Je v dobrém dosahu MHD, cca 5 minut od metra 

Strašnická. Nabízí vzdělávání ve třech třídách s celkovou kapacitou 16 žáků. Po vyučování nabízí 

žákům školy školní družinu s každodenním provozem do 16 hod. Škola je uprostřed malé zahrady, 

kterou žáci využívají k relaxaci, ke hře i k pracovním činnostem. 

2.2 Vybavení školy 

2.2.1 Materiální podmínky 

Škola využívá didaktické pomůcky (osobní počítač, tablet, interaktivní tabule, komunikátory světelné 

i hlasové, hmatové stimulátory, hmatové knihy, světelné panely, didaktické materiály, obrazové 

publikace, vzdělávací a výchovné programy aj.), rehabilitační pomůcky (chodící pás, stropní zvedací 

a transportní zařízení a rehabilitační židle, vozíky, pomůcky pro polohování, míče aj.), hračky 

(stavebnice, puzzle, skládačky, světelné a zvukové hračky aj.), výtvarné a pracovní potřeby a hudební 

nástroje (Orffovy nástroje, kytary, klavír). 
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2.2.2 Prostorové podmínky 

Pracoviště Praha 4: sídlí v budově Diakonie ČCE. Má bezbariérový vstup a celé přízemí je 

bezbariérové. Dvě třídy jsou v 1. patře bez výtahu. Třídy jsou označené I. - VI. Ve všech třídách je 

hrací a relaxační koutek a PC s jednoduchými výukovými programy připojený k internetu. Většina 

tříd je vybavena interaktivní tabulí. Relaxační místnost je nově vybavená prvky snoezelenu. Škola 

má dostatečné hygienické zázemí – WC, sprchy, vanu. V budově je také učebna na individuální 

nácviky pro žáky s PAS, místnost na výtvarné práce a pro cvičení, cvičná kuchyňka, prostory pro 

družinu a nově zrekonstruovaná zahrada, ve které jsou dřevěné herní prvky – klouzačky, prolézačky, 

houpačky, trampolína, pískoviště. Součástí školy je jídelna, která poskytuje stravovací služby pro 

žáky školy a závodní stravování pro zaměstnance, a internát, který využívají zejména mimopražští 

žáci. 

 

Pracoviště Praha 5: sídlí v budově Diakonie ČCE – střediska Praha s bezbariérovým přístupem. 

Využívá pět tříd označených A – E, ve kterých ke vzdělávání jsou nainstalovány interaktivní tabule, 

začleněny odpočinkové a relaxační kouty s lůžky. Dále využívá hernu s kuličkovým bazénem 

a tělocvičným nářadím a náčiním, rehabilitační místnost, místnost snoezelen, místnost pro 

individuální práci, šatnu, kde si žáci odkládají obuv a venkovní oblečení, hygienická zařízení 

s několika WC a sprchou, místnost s perličkovou vanou a přípravny jídla - kuchyňky. Na chodbě jsou 

nástěnky pro ukázky prací žáků a pro důležité informace pedagogů. Za vhodných klimatických 

podmínek může škola využívat prostornou zahradu přiléhající k budově školy a jejího vybavení 

(altán, herní prvky, mlžítko, trampolína, houpačka). 

 

Pracoviště Praha 10: sídlí v klidné části pražských Strašnic v přízemní budově s bezbariérovým 

přístupem. Škola má tři třídy (A/S, B/S, C/S). Pro individuální práci je možné používat samostatnou 

místnost, k rehabilitaci je možné využít malou tělocvičnu, v jejíž třetině je zřízen snoezelen, který je 

navštěvován po dohodě se stacionářem. Součástí školy jsou dvě šatny, výdejna obědů s jídelnou a 

bezbariérová hygienická zařízení. Na chodbě školy jsou umístěny nástěnky, které slouží k prezentaci 

prací žáků a k základním informacím pro rodiče (jídelníček apod.). Škola využívá pronajatou 

tělocvičnu, která se nachází cca 100 m od školy. Jednou týdně také dojíždíme na plavání do 

plaveckého bazénu. 

2.2.3 Technické podmínky 

Technické zařízení školy se pravidelně dle finančních a technických podmínek obnovuje a rozšiřuje. 

Škola využívá osobní počítače, tablety a interaktivní tabule se vzdělávacími a výchovnými programy, 

DVD a CD přehrávače, kamery, fotoaparáty, laminátory a zařízení pro imobilní žáky. 

2.2.4 Hygienické podmínky 

Každý den je v celé škole prováděn úklid na vlhko za použití běžných mycích a desinfekčních 

prostředků. Ve všech místnostech se udržuje přiměřená teplota a jsou pravidelně větrány. Světelná 

hygiena je zajištěna možností regulace přístupu světla žaluziemi. V celém areálu školy je zákaz 

kouření a požívání alkoholu či jiných omamných látek. Škola je pravidelně kontrolována místní 

hygienickou stanicí. 

Pracoviště Praha 4: škola využívá umyvadla s tekoucí studenou i teplou vodou, WC pro žáky, WC 

pro zaměstnance, bezbariérové WC, sprchu, vanu. Všechna umyvadla jsou vybavena zásobníky 

s tekutým mýdlem a ručníky. 

Pracoviště Praha 5: škola využívá umyvadla s tekoucí studenou i teplou vodou, bezbariérové WC 

se sprchou, WC pro žáky, dvě místnosti s přebalovacím pultem pro inkontinentní žáky. Všechna 

umyvadla jsou vybavena zásobníky s tekutým mýdlem a ručníky. 
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Pracoviště Praha 10: škola využívá umyvadla s tekoucí teplou i studenou vodou ve třídách A/S a 

C/S, dále pak hygienická zařízení v budově školy – umyvadla, WC, sprchy. Ke každému umyvadlu 

patří zásobníky s tekutým mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky. 

2.2.5 Stravovací podmínky 

V rámci školy i internátu mají žáci zajištěnou celodenní stravu a pitný režim. Strava je připravována 

dle potřeb žáků a v souladu se zásadami správné výživy. Jídelníčky jsou pravidelně vyvěšovány na 

webových stránkách školy i na nástěnkách školy. Odhlášení stravy je možné telefonicky či SMS 

zprávou. 

Pracoviště Praha 4: svačiny si žáci přináší z domova a konzumují je v jídelně nebo ve třídě. Obědy 

pro žáky jsou vydávány v jídelně. Odpolední svačinu konzumují žáci v jídelně. K dodržování pitného 

režimu je v jídelně neustále k dispozici čaj, voda nebo ovocná šťáva. Internátním žákům se připravuje 

celodenní strava ve školní kuchyni (snídaně, dopolední i odpolední svačina, oběd, večeře). 

Pracoviště Praha 5: stravu připravuje místní školní kuchyně, je k dispozici dopolední svačina, oběd 

a odpolední svačina. Strava je přivážena na jídelním vozíku do dvou kuchyněk, pro každou třídu 

v termo nádobách zvlášť, kde je rozdělena na jednotlivé talíře. Žáci jídlo konzumují ve svých třídách. 

K dodržování pitného režimu je v přilehlých kuchyňkách neustále k dispozici čaj, voda nebo ovocná 

šťáva. 

Pracoviště Praha 10: svačiny si žáci přináší z domova a konzumují je ve třídě. Obědy pro žáky jsou 

dováženy ze stravovacího provozu ve škole na Praze 4. K obědu je vydává školní výdejna, žáci je 

konzumují ve školní jídelně. K dodržování pitného režimu je v jídelně neustále k dispozici čaj, voda 

nebo ovocná šťáva. 

2.2.6 Psychosociální podmínky 

V rámci školního vyučování probíhají činnosti v prostředí pohody a otevřeného partnerství, 

v příznivém sociálním klimatu a v empatickém duchu. Školní činnosti odpovídají věku, mentálním 

a fyzickým schopnostem žáků, s individuálním přístupem a vhodnou motivací. Veškerá činnost 

pedagogických pracovníků je vedena s respektem ke schopnostem, možnostem a individuálním 

potřebám žáka. Škola navazuje úzkou spolupráci též s rodinou žáka. 

2.2.7 Ekonomické podmínky 

Finanční provoz školy a mzdy zaměstnanců jsou hrazeny ze státní dotace MŠMT, z vlastních zdrojů 

(školné), z grantů a darů právnických i fyzických osob, které jsou využívány na zkvalitnění péče 

o žáky a rozvoj školy. 

2.2.8 BOZP a PO 

Škola je povinna žákům zajistit fyzickou, sociální a emocionální bezpečnost. Podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků jsou ustanoveny školním řádem. S tímto řádem jsou 

seznámeni zákonní zástupci žáka i pedagogičtí pracovníci. Za bezpečnost žáků ručí odpovědný 

pracovník (pedagog, asistent pedagoga, osobní asistent i dobrovolník). Pracovníci se pravidelně 

účastní vstupního a periodického školení BOZP. Ve škole pravidelně probíhá školení v oblasti první 

pomoci. Při jakémkoli úrazu vede pedagogický pracovník záznam v Knize úrazů, aby byla možná 

jeho formální doložitelnost. Prostředky první pomoci má pedagogický pracovník běžně dostupné 

v lékárničkách. Je určený pracovník, který dvakrát ročně nebo podle potřeby kontroluje a doplňuje 

prostředky první pomoci. Za zdravotní problémy a úrazy způsobené zdravotním stavem žáka 

pracovníci školy neodpovídají. 
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Při neobvyklých situacích – jako např. nevyzvednutí žáka ze školy v dohodnutý čas, budou 

kontaktováni zákonní zástupci žáka, popřípadě místně příslušný OSPOD. Dále se bude postupovat 

podle platných předpisů a norem. 

Při havarijních a krizových situacích (požár, bombový útok, havárie plynu, vody, kanalizace, náhlý 

havarijní stav budovy, přírodní katastrofy, trestné činy jako např. nepovolené vniknutí do objektu, 

narušení bezpečnosti objektu apod.) je vypracován evakuační plán a řád. Evakuační postupy jsou 

pravidelně se žáky procvičovány jednou ročně. Škola si vyhrazuje právo v případě závažného 

ohrožení žáků a budovy (např. hrozba bombového útoku) zrušit výuku. 

2.3 Charakteristiky pedagogického sboru a žáků 

2.3.1 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří pedagogičtí pracovníci: ředitel, zástupci ředitele, učitelé – speciální 

pedagogové a asistenti pedagoga. Učitelé mají vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství - speciální 

pedagogika; asistenti pedagoga musí mít středoškolské vzdělání s maturitou doplněné kurzem 

asistenta pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci si odborné vzdělání pravidelně doplňují. 

Škola využívá spolupráci s rodiči, učiteli, se školskými poradenskými zařízeními (raná péče, 

speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) a se školskou radou. Zákonní 

zástupci si mohou s pedagogy domlouvat termíny individuálních konzultací nebo využít termíny 

třídních schůzek a konzultací. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči na vytváření 

individuálních vzdělávacích plánů a plánů rozvoje, s časovým vymezením na jeden školní rok 

a s následným hodnocením plnění tohoto plánu. Zákonní zástupci jsou seznamováni s hodnocením 

žáka v pololetních intervalech. S hodnocením a s průběhem školní docházky žáka jsou také 

seznamováni ostatní pedagogičtí pracovníci na pravidelných pedagogických a provozních poradách.  

Ze SWOT analýzy pedagogických pracovníků vyplývá, že silnou stránkou naší školy je např. dobrá 

spolupráce s rodinou a vycházení s rodiči, používání všech forem komunikace včetně AAK, vedení 

žáků k samostatnosti, sledování výsledků rozvoje žáků, individuální přístup k jednotlivým žákům, 

pestrá nabídka aktivit (rehabilitace, návštěvy kulturních akcí, kroužky, školy v přírodě), využívání 

rehabilitačních pomůcek, dobrá spolupráce týmu pedagogů ve třídě – ochota ke spolupráci, tvořivost, 

nadšení či sdílení zkušeností. 

2.3.1 Charakteristika žáků 

Školu navštěvují žáci z celého území hlavního města Prahy, Středočeského kraje i vzdálenějších míst 

naší republiky (díky internátu školy), žáci obojího pohlaví, různorodého socioekonomického zázemí 

a odlišné míry handicapu. Školní docházka je desetiletá, podle zákona č. 561/2004 Sb. je povinná 

školní docházka devět let. Po 18. roce věku žáka může docházku prodloužit ředitel školy se souhlasem 

zřizovatele ve výjimečných případech do 26 let (dle §55 Školského zákona). Do školy jsou zařazováni 

žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením (motorické, 

sluchové, zrakové) a s PAS na základě pedagogicko-psychologického vyšetření v příslušném 

poradenském zařízení a se souhlasem rodičů. 

2.4 Dlouhodobé projekty 

Škola realizuje dlouhodobé projekty na základě svých možností a potřeb. Pravidelně organizuje školy 

v přírodě pro naše žáky. Uskutečňuje v rámci výuky Projektové dny, výlety, exkurze, zájmové 

kroužky, zajišťuje fyzioterapii, canisterapii, hipoterapii, logopedii, masáže, divadelní představení atd. 
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Dále dlouhodobě poskytuje praxe a stáže pro střední, vyšší odborné a vysoké školy. Škola pravidelně 

připravuje akce pro veřejnost, jejichž cílem je otevřít školu a seznámit okolí s životem našich žáků. 

Další významnou aktivitou je spolupráce se základními školami, se středisky Diakonie a místními 

sbory ČCE. 

2.5 Spolupráce s rodiči a spolupráce s jinými subjekty 

Na škole působí školská rada, která se skládá ze sedmi členů – tři zástupci z řad rodičů, tři zástupci 

z pedagogického sboru a jeden zástupce zřizovatele. Rada se schází dvakrát ročně a zastupuje zájmy 

rodičů a pedagogů.  

Škola pravidelně spolupracuje s příslušnými poradenskými zařízeními SPC.  

Škola pravidelně poskytuje stáže a odborné praxe studentům JABOKU - Vyšší odborné školy 

sociálně pedagogické teologické, Vyšší odborné školy sociálně-právní a Evangelické akademie, 

pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, pedagogické fakulty University Jana Amose Komenského 

a dalších škol. Dále poskytujeme jednorázové exkurze odborníkům z praxe nebo zájemcům ze 

zahraničí (např. v programu Erasmus). 

Škola také spolupracuje na mezinárodní úrovní s německou Diakonií Rummelsberg, se kterou 

organizuje pravidelné výměny žáků a pedagogů se školou v Hilpoltsteinu. 

Dobrá spolupráce probíhá mezi školou a středisky Diakonie Praha ČCE. Žáci a klienti se společně 

účastní pravidelných aktivit (např. plavání, společné cvičení v tělocvičně, návštěvy výstav, koncertů 

a divadel). 

Dlouhodobě pokračuje spolupráce se sborem Českobratrské církve evangelické v Praze Dejvicích, 

sborem Českobratrské církve evangelické v Praze Strašnicích a sborem Českobratrské církve 

evangelické v Praze Chodově. Sbory se zajímají o práci školy, jejich zástupci jsou nominováni do 

orgánů školy. Členové sboru realizují pravidelná setkání s žáky (společná zpívání). V prostorách 

sboru v Praze Chodově se také koná Vánoční besídka Prahy 4. 

Spolupracujeme i s ostatními speciálními školami Diakonie ČCE a jsme členem Sekce církevního 

školství a katechetické sekce České biskupské konference. 

Intenzivní spolupráce probíhá s rodiči žáků, kteří se mohou každodenně informovat o práci žáka 

a konzultovat situaci s pedagogem, mohou navštívit výuku a účastnit se společných aktivit (např. 

zahradní slavnosti spojené s grilováním, předvánoční posezení ve třídě, účast na benefičních 

koncertech aj.). 

Škola spolupracuje též se Základní uměleckou školou Stodůlky a Základní školou německo-českého 

porozumění Thomase Manna. V rámci této spolupráce se žáci obou škol účastní společných akcí 

a návštěv. 

Školu finančně podporuje mnoho soukromých i firemních sponzorů a dárců. 

3. Charakteristika ŠVP 

Školní vzdělávací program je rozdělen na dvě části: 

ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením - I. díl 

ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižením - II. díl 

Přílohou ŠVP ZŠS je ŠVP pro přípravný stupeň základní školy speciální 

3.1 Zaměření školy 

Naše škola poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s více 

vadami a s PAS.  

Hlavním cílem školního vzdělávacího programu (ŠVP) je celkový osobnostní rozvoj žáků podle 

jejich individuálních možností. Naším cílem je, aby se žáci naučili žít a komunikovat s vrstevníky 
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i dospělými, aby dovedli vyjádřit svá přání a potřeby a získali co největší samostatnost a nezávislost 

na péči druhých osob. 

Při vzdělávání a výchově se vždy snažíme o individuální přístup. Využíváme zejména alternativní 

a augmentativní komunikaci (AAK), vedeme žáky k samostatnosti a k aktivní účasti na dění v okolí 

dle jejich schopností a dovedností a k vytváření pozitivního vztahu k sobě i k druhým. Při vyučování 

používáme metody strukturovaného učení, a to nejen u žáků s PAS, ale i u ostatních dle 

individuálních potřeb. 

Nabízíme žákům řadu terapií, které vzdělávací proces podporují a zároveň zlepšují fyzický 

i psychický stav. 

Důležitá je pro nás i aktivní spolupráce s rodinou, která probíhá především každodenním (případně 

týdenním) osobním kontaktem. Zohledňujeme také rozdílnost prostředí, ze kterého žáci přichází. 

Pro žáky s kombinovaným postižením kromě výše uvedených speciálně-pedagogických metod výuky 

používáme i speciální ortopedické, rehabilitační a kompenzační pomůcky (využíváme také např. 

relaxační místnost snoezelen). 

Jakožto církevní zařízení neopomíjíme duchovní rozměr výchovy a snažíme se přistupovat k žákům 

s respektem k duchovnímu zázemí jejich i jejich rodiny.  

Vysoká úroveň školy je zajištěna podporou pedagogů v jejich odborném růstu formou celoživotního 

vzdělávání, ale také pravidelnými konzultacemi s odborníky. 

3.2 Cíle ŠVP 

3.2.1 Cíle pro žáky se středně těžkým mentálním postižením - I. díl 

Cílem ŠVP je: 

• Zajistit žákům prožití příjemného času, aby se do školy těšili a ztratili obavy ze školního 

prostředí. Splnit tak základní podmínku tvořivého prostředí, bezpodmínečného přijetí 

a pozitivního vnímání. 

• Rozvíjet samostatnost žáků, která by jim pomohla k socializaci, k bezproblémovému 

zařazení do většinové společnosti. Využívat své fyzické možnosti a kompenzovat omezení, 

vést k aktivitě a soběstačnosti v základních potřebách. 

• Umožnit žákům zažít úspěch při školní práci i v sociálních vztazích, aby si plně zažili pocit 

seberealizace. Při dodržení pedagogických zásad přiměřenosti oceňovat sebemenší úspěchy, 

a tak žáky motivovat k další práci. 

• Naučit žáky vyjadřovat své potřeby správným způsobem a zároveň respektovat pocity 

jiných. Vést žáky k různým aktivitám vedoucím ke zdravým sociálním kontaktům. 

• Zbavit žáky strachu z neznámého prostředí a věcí, aby se naučili využívat svých 

dovedností a schopností na veřejnosti i v soukromí. Získávat sebedůvěru a snižovat vnitřní 

napětí, submisi nebo agresivitu. Posilovat duševní odolnost. 

• Upevnit žákům znalost osobních práv, umět je využívat a zároveň zůstat empatický 

k druhým lidem. Adekvátně posoudit vlastní chování a jednání, pochopit základní etické 

formy a respektovat základní normy společenského chování. Umět vyhledat pomoc při řešení 

problému. 

• Maximálně využívat intelektových možností s návazností na různé typy inteligence. Plně 

využívat možností daných vzdělávacím obsahem, metodami a formami výuky. Využívat 

potřebné míry podpůrných opatření a pomůcek. 

• Vést žáky k odpovědnému přístupu k práci, umožnit žákům osvojit si strategii pracovních 

postupů, podporovat tvořivé schopnosti s ohledem na možné pracovní uplatnění. Poznávat 

pracovní činnosti, které napomáhají k vytváření zálib s možností využití volného času. 
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• Motivovat žáky k vyšším cílům a překonávání touhy po krátkodobém uspokojení. Vést 

žáky k pozitivnímu myšlení, k překonávání dílčích neúspěchů, k organizaci denního režimu 

ve smyslu dodržování zdravého životního stylu. 

• Vhodnou stimulací ovlivňovat emoční procesy žáků vyjadřující vztahy k sobě samým 

a k okolnímu světu. Podporovat odpovědný přístup k sobě, ke svému zdraví, ke svému 

okolí a k životnímu prostředí. 

3.2.2 Cíle pro žáky s těžkým mentálním postižením – II. díl 

Cílem ŠVP je: 

• Zajistit žákům maximální rozvoj přizpůsobený individuálním potřebám žáka, s ohledem na 

jeho možnost i omezení, umožnit rozvoj zdravého psychického vývoje. 

• Rozvíjet sebeobslužné dovednosti žáků podle individuálních možností, získat maximální 

zkušenosti ve všech činnostech. 

• Vést žáky ke komunikaci s ostatními vrstevníky a dospělými lidmi jakožto k základní 

podmínce socializace. 

• Rozvíjet komunikační schopnosti dle možností a potřeb jednotlivého žáka, podporovat 

schopnost porozumění a vyjádření vlastních potřeb a přání. 

• Nabízet pomůcky žákům pro zlepšení nebo udržení zdravotního stavu, metodami a formami 

práce podporovat pozitivní tělesný i duševní vývoj. 

• Podporovat práci s rehabilitačními pomůckami tak, aby mohli samostatně vykonat 

jednoduché úkony. 

• Rozvíjet vnímavost, toleranci a citlivé vztahy k lidem. Podporovat pozitivní city v chování 

a zvládání projevů emocí. 

• Maximálně rozvinout poznávací schopnosti a dovednosti žáků, stavět na osobních 

zkušenostech a poznatcích žáků. 

• Zlepšovat hrubou i jemnou motoriku žáků, vytvářet pozitivní vztah k rukodělným pracím, 

aktivně ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. 

• Vést žáky k hudebnímu a estetickému cítění, zprostředkovat zážitky z vlastní tvorby, 

využívat jejich relaxační a rehabilitační charakter. 

• Podporovat tvůrčí schopnosti žáků, naplňovat přirozenou potřebu projevit se, vést k růstu 

jistoty a sebevědomí. 

3.3 Klíčové kompetence 

3.3.1 Klíčové kompetence pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (I. díl) 

3.3.1.1 Kompetence k učení 

3.3.1.2 Kompetence k řešení problémů 

3.3.1.3 Kompetence komunikativní 

3.3.1.4 Kompetence sociální a personální 

3.3.1.5 Kompetence občanské 

3.3.1.6 Kompetence pracovní 

 

3.3.1.1 Kompetence k učení 

Ovládá základy čtení a psaní a využívá je ke svému vzdělání, napíše své jméno a příjmení. 

Sám pracuje s knihou a listuje v ní, nečárá do ní, ví, kde lze knihu získat. 

Globálně čte některé nápisy (názvy předmětů, obaly potravin a jiného zboží, názvy obchodů). 
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Přečte analyticko – syntetickou metodou jednoduchá slova, věty doplněné obrázky. 

Běžně pracuje s číslicemi od 1 do 20. 

Rozliší noviny, časopis a knihu. 

Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky. 

Pracuje s pracovním sešitem sám či s dopomocí. 

Ví, kde má uložené své učební pomůcky, poznává si své označené věci. 

Určitou dobu po zadání pracuje samostatně. 

Otáčí stránky v učebnici, čte zleva doprava. 

Pracuje s tužkou, pravítkem, nůžkami. 

Pracuje podle rozvrhu. 

Soustředí se na učení a na práci v lavici. 

Má vnitřní zájem se učit, dozvědět se něco nového, naslouchat druhému. 

Zajímá se o získávání nových poznatků a chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení. 

Zajímá se o nabízené nové poznatky přiměřeně svým schopnostem. 

Projevuje zájem o určitou oblast. 

Rozliší pochvalu a pokárání. 

Rozumí pochvale materiální i sociální. 

Zhodnotí svou vlastní práci. 

Má radost z dobře vykonané práce, ze splněného úkolu. 

Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního života. 

Používá základní termíny spojené s prostředím školy jako jsou názvy předmětů, názvy částí školy, 

názvy pomůcek, časové pojmy. 

Užívá zvolený způsob komunikace v sociálních situacích. 

Používá s porozuměním základní symboly – označení záchodů, označení v dopravních prostředcích. 

Ovládá elementární způsoby práce s počítačem. 

Zapne a vypne počítač a tablet. 

Pozná program nebo aplikaci podle ikony. 

Vhodným způsobem používá vstupy počítače – myš, klávesnici či další upravené vstupy. 

Vyhledává informace prostřednictvím zvolených programů na PC a tabletu, na internetu. 

Na počítači a tabletu píše, čte, počítá, kreslí podle svých schopností. 

Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích. 

Poznává bankovky a umí spočítat peníze podle svých schopností. 

Přenese získané základní teoretické poznatky do praktických situací v chráněném prostředí a po 

zácviku i do běžného života. 

 

 

Strategie k utváření kompetence k učení 

Nacvičujeme základy čtení, psaní a počítání opakovaně, často a krátce ve strukturovaném prostředí. 

Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho aktuální zdravotní stav. 

Podporujeme zvídavost žáka o knižní podobu informací. 

Zařazujeme do výuky didaktické hry. 

Umožňujeme žákům volný přístup ke knihám, dáváme dostatek prostoru i času pro samostatné 

užívání knihy, časopisu apod. 

Používáme pracovní listy, globálně čtené nápisy, obrazové postupy, základní piktogramy, učebnice 

a další učební pomůcky k jednotlivým tematickým celkům. 

Vytváříme zkušenosti na základě pravidelného opakování, kdy respektujeme strukturu prostoru 

a času. 

Podporujeme samostatnou práci a experiment žáka. 

Umožňujeme samostatné provedení úkolu i za cenu neúspěchu. 

Zadáváme domácí úkoly a snažíme se úzce spolupracovat s rodinou podle její individuální situace. 

Provádíme pravidelné rozbory a hodnocení domácí práce žáka – společně i individuálně, s žáky 

i s rodinou. 
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Motivujeme žáka pochvalou, hodnotíme verbálními i neverbálními prostředky. 

Respektujeme zájmy a záliby žáka. 

Záměrně rozšiřujeme aktivní i pasivní slovní zásobu a pojmosloví termínů spojených s prostředím 

školy, názvy předmětů, pomůcek a s časovými pojmy. 

Vytváříme modelové situace pomocí dramatiky. 

Předkládáme k poznávání a rozšiřování základní symboly používané v praktickém životě. 

Využíváme se žáky počítače a tablety při individuální a skupinové práci. 

Projevujeme úctu a respekt k žákům pro jejich jedinečnost. 

Umožňujeme žákům prožít pocit úspěchu. 

Umožňujeme přenos teoretických poznatků do praktických situací. 

3.3.1.2 Kompetence k řešení problémů 

Přiměřeně ke svým možnostem překonává problémy. 

Vhodnou společenskou formou požádá o pomoc i neznámou osobu nebo ji odmítne. 

Správně sebereflektuje své dovednosti a schopnosti (nepodceňuje se ani nenadhodnocuje). 

Manipuluje s telefonním přístrojem (tísňové volání, užívání předvoleb na mobilním přístroji…). 

Dotazuje se otevřenými otázkami – formuluje jednoduchým slovním či alternativním způsobem své 

myšlenky. 

Dokáže s ostatními v kolektivu třídy sdílet své myšlenky a pocity. 

Koriguje svou náladu (rozlišení sociální vhodnosti či nevhodnosti). 

Využije kompenzační pomůcky nebo jakéhokoli nástroje k dosažení cíle. 

Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností. 

Zvládá změnu situace, přizpůsobí jí své chování. 

Vykoná jednoduché manuální úkony a sociální jednání na základě nápodoby. 

Zachovává si systém a pořádek ve svých i společných věcech. 

Vnímá problémové situace a řeší je pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. Chápe 

příčinu a následek svého chování v obvyklých životních situacích, za pomoci sociálních simulačních 

situací v rámci výuky. 

Zvládá pocit nejistoty v neobvyklých situacích. 

Zvládá své emoce bez afektivních projevů za pomoci interakce okolí. 

Zná a dodržuje obecně platná pravidla společenského chování a pravidla bezpečnosti. Zná důvody 

pro jejich dodržování. 

Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem. 

Hledá a zkouší nové cesty k dosažení cílů. 

Motivuje se ke krátkodobým i dlouhodobým cílům. 

Poučí se z chyby. Pochopí tuto chybu jako svou zkušenost, a ne jako vlastní selhání. 

Ví, na koho se obrátit o pomoc při řešení problémů. 

Řeší zadaný úkol bez potřeby neustálé vnější zpětné vazby o správnosti řešení svého úkolu. 

Zná pracovní náplň a pracovní pozice osob ve škole (školník, pedagog, vychovatel, ředitel aj.). 

Zná rámcovou pracovní náplň policie, hasičů, lékařů a ví, kdy se na ně obrátit s prosbou o pomoc. 

 

 

Strategie k utváření kompetence k řešení problémů 

Důsledně užíváme verbálních i neverbálních vyjádření při žádosti o pomoc. 

V rámci výuky a všeobecné komunikace komentujeme chování žáků a okolní situace. Dáváme 

zpětnou vazbu a podněcujeme žáky k iniciativě. 

Přiznáváme vlastní chybu. Podle našeho vzoru se žáci nebojí přiznat, že něčemu nerozumí 

a nepokládají to za osobní prohru. 

Rozšiřujeme škálu sloves dle obrázků, globálních nápisů, klademe otevřené otázky a vyžadujeme 

odpověď. 
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Nabízíme žákovi různé alternativy řešení problémů, poskytujeme zkušenosti s různými pomůckami 

ve škole a spolupracujeme s rodinou při jejich využívání v domácím prostředí. 

Podporujeme samostatné rozhodování a způsoby provedení, respektujeme rozhodnutí žáka. 

Občasnou záměrnou změnou v pravidlech a rituálech utváříme schopnost flexibility. 

Jsme vzorem žákům v běžném životě třídy a školy. 

Pro podporu orientace žáka v různých situacích zařazujeme do výuky časté opakování. Dané situace 

zkoušíme v cizím prostředí. 

Zaměřujeme se na podporu prožitku žáka, chápání příčiny a následků chování žáka. 

Vytváříme ve třídním kolektivu pocit jistoty. 

Pracujeme s odpovídajícím instruktážním materiálem. 

Volíme odpovídající prostředky k vyjádření a odreagování emocí. 

Zdůrazňujeme radostnou atmosféru ve třídě a škole. 

3.3.1.3 Kompetence komunikativní 

Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem. 

S pochopením užívá základní konkrétní i abstraktní slova v daném významu. 

Diferencuje známé slovo v mluveném projevu druhého. 

Sleduje a dodržuje střídání rolí při rozhovoru. 

Odpovídá na uzavřené a otevřené otázky. 

Neskáče druhému do řeči, do rozhovoru. 

Navazuje oční kontakt. 

Vhodně reaguje i na signály nonverbální komunikace. 

Rozumí sdělením a reaguje na ně podle svých možností. 

Pracuje se zvoleným způsobem s AAK. 

Reaguje na oslovení. 

Rozliší otázku, příkaz, pochvalu, hněv podle intonace hlasu a mimiky. 

Vyjadřuje své prožitky a nálady vhodným způsobem. 

Zvládá změny nálad, není agresivní. 

Vysloví své pocity, obavy, radost, zklamání hned v dané situaci. 

Rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům. 

Chápe jednoduchý (obrazový) návod, postup. 

Pracuje s vlastním deníkem, kalendářem, sešitem. 

Zná názvy obchodů a běžně užívané piktogramy (WC, metro, telefon, autobusovou zastávku, 

semafory…). 

Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace. 

Podepíše se hůlkovým písmem.  

Podepíše se na PC a tabletu. 

Napíše všechna písmena velké abecedy. 

Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhájí svůj názor. 

Respektuje, že jeho názor je jiný než ostatních. 

Uvědomuje si svoji jedinečnost a respektuje jedinečnost druhých. 

Využívá ke komunikaci běžné informační a komunikační prostředky. 

Vytočí potřebné číslo na telefonu, zná linky tísňového volání. 

Zapne, mění volbu a vypne televizi, PC, tablet, přehrávač. 

Zakoupí si, prohlíží si s porozuměním, čte časopisy, noviny, knihu. 

Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci. 

Představí se, pozdraví při příchodu a odchodu. 

Naslouchá druhému, odpovídá podle svých schopností, je-li tázán. 

Zná a dbá pravidel společenského styku. 
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Strategie k utváření kompetence komunikativní 

Pojmenováváme dané předměty a činnosti, využíváme konkrétní předměty k uchopení pojmu. Ve 

spojení se zážitkem zprostředkováváme pojmy abstraktní. 

Důležitá slova v mluveném projevu zdůrazňujeme gestem, obrázkem nebo napsaným slovem. 

Klademe různé typy otázek. 

Zdůrazňujeme nonverbální projevy komunikace (výrazná mimika, postoj celého těla, udržování 

očního kontaktu). 

Aplikujeme AAK v každodenních situacích a vyzýváme k dialogu touto formou komunikace. 

Oslovujeme žáky různými podobami jejich jmen a podněcujeme k reakci na něj. 

Častým opakováním a průběžnou motivací udržujeme pozornost žáků v dialogu nebo při činnosti. 

Respektujeme změny nálad, objasňujeme příčinu a hledáme možnosti sdílení. Pomáháme udržovat 

emoční stabilitu. 

Zprostředkováváme manipulaci s jednoduchými obrazovými či textovými návody a používáme je 

v konkrétních činnostech. 

Ve hře seznamujeme s běžně užívanými piktogramy a poznatek převádíme do reálného kontextu. 

Nácvikem, vhodnými pedagogickými metodami a formami vedeme žáky k písemné komunikaci. 

Nacvičujeme manipulaci s běžnými informačními a komunikačními prostředky (PC, tablet, telefon, 

TV, CD přehrávač, kniha). 

Nácvikem zvnitřňujeme komunikační dovednosti společenského chování (pozdravení, rozloučení, 

odpověď na otázku). 

3.3.1.4 Kompetence sociální a personální 

Má základní představu o vztazích mezi lidmi. 

Chápe vztahy v širší rodině, ve škole, mezi vrstevníky. 

Jedná podle pravidel společenského chování na veřejnosti. 

Dodržuje zdravý odstup k cizím lidem. 

Zná a respektuje rozdíly mezi pohlavími, zná následky sexuálního chování, naváže dlouhodobější 

vztah. 

Orientuje se v prostředí, ve kterém žije. 

Rozlišuje a respektuje rozdílná sociální prostředí (rodina, škola). 

Zastává různé sociální role, spojí si je s určitým typem prostředí, chování, aktivitou. 

Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách. 

Pomůže druhému, rozdělí se. 

Uplatňuje základní návyky společenského chování. 

Pozdraví, požádá, poděkuje, popřeje. Omluví se, zachová-li se nevhodně. 

Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje ostatní lidi. 

Naváže slovní kontakt a udrží konverzaci. 

Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky. 

Uvědomuje si nebezpečí vzniku závislosti. 

Koriguje sexuální potřeby, rozlišuje chování v intimním prostředí a ve společnosti. Zná možné 

následky sexuálního chování, ví o možnosti antikoncepce. 

Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby. 

Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí. 

Naváže kontakt s druhými v cizím prostředí. 

Požádá o pomoc vhodným způsobem. 

 

 

Strategie k utváření kompetence sociální a personální 

Důsledně užíváme oslovení žáka jménem v jeho zvoleném komunikačním systému. 

Rozlišujeme se žákem členy jeho užší i širší rodiny. 
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Opakovaně seznamujeme se jmény spolužáků, pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků 

školy. 

Jsme svým jednáním s cizími i známými lidmi vzorem pro žáka v podobné situaci. 

Aktivně podporujeme vytváření vztahů a vyrovnání se s případnými obtížemi, vedeme žáky ke sdílení 

s ostatními. Vedeme žáky k urovnávání konfliktů pomocí nácviku pozitivní komunikace. 

Podporujeme žáky v uvědomování si důsledků svého chování ve skupině. 

Motivujeme k samostatnému sociálnímu postoji ve známých prostředích. 

Navštěvujeme s žáky různá prostředí, nacvičujeme s nimi adekvátní chování v novém prostředí. 

Vytváříme prostředí pro vzájemnou pomoc užitím nápodoby a vhodnou motivaci. 

Rozšiřujeme slovní zásobu s možností sdělení myšlenek. 

Upozorňujeme na nebezpečí vzniku závislostí. 

Vytváříme modelové situace k nácviku jednoznačného odmítnutí rizikových nabídek. 

Cíleně vedeme a slovně upozorňujeme na situační vhodnost a nevhodnost sexuálních projevů. 

Informujeme o možnostech užívání antikoncepce a o nebezpečí zneužívání využitím letáků, 

dramatických her, video nahrávek k prevenci. 

3.3.1.5 Kompetence občanské 

Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti. 

Jedná samostatně podle individuálních schopností a zdravotního stavu. 

Vybírá si volnočasové aktivity. 

Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů. 

Je seznámen s Listinou základních práv a svobod. 

Respektuje práva a svobody druhých. 

Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití. 

Dodržuje řád školy a třídy. 

Dodržuje pravidla slušného chování v dopravních prostředcích, v divadle, kině, na ulici apod. 

Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany životního 

prostředí. 

Má zvnitřněné enviromentální postoje. 

Rozpozná situace ohrožující zdraví. 

V krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka se chová podle pokynů 

kompetentních osob. 

Rozpozná zvuky sirén a pozná kompetentní osoby (hasič, policie, záchranář aj.). 

V krizových situacích se chová podle pokynů kompetentních osob a dokáže zachovat klid. 

 

 

Strategie k utváření kompetence občanské 

Zařazujeme pravidelné aktivity s hodnocením, vedeme k projevům samostatnosti v různých 

sociálních skupinách. 

Uzpůsobujeme podmínky a prostředí tak, aby byli žáci schopni vykonávat jednotlivé činnosti sami. 

Seznamujeme žáky s obsahem listiny Základních práv a svobod, vzájemně ve svých vztazích 

dodržujeme její zásady. 

Umožňujeme žákům vyjádřit svou volbu a respektujeme jejich individualitu. 

Vytváříme modelové životní situace, zařazujeme situační hry. 

Dodržujeme dohodnutá pravidla ve třídě. 

Umožňujeme žákům uplatnit naučené způsoby chování v různých prostředích, zpětnou vazbou 

upevňujeme žádoucí chování. 

Varujeme žáky před situacemi ohrožujícími zdraví, jdeme sami příkladem. Důsledně dbáme na 

dodržování základních hygienických pravidel. 

Prakticky seznamujeme žáky s kompetentními osobami integrovaného záchranného systému. 
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3.3.1.6 Kompetence pracovní 

Zvládá sebeobsluhu podle svých možností, má osvojené hygienické návyky. 

Samostatně se svlékne, oblékne, učeše, vyčistí zuby. 

Prostře stůl k obědu pro sebe i pro ostatní. 

Po jídle umyje, utře a uklidí nádobí, utře stůl. 

Používá toaletu k vykonání potřeby podle individuálních schopností, spláchne a umyje si ruce. 

Vymění si vložku, pokud to nezvládne, požádá o pomoc. 

Umyje si celé tělo (i mýdlem) a poté osuší. 

Umyje si a vyfénuje vlasy, nakrémuje si suchou pokožku. 

Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních činnostech. 

Smete větší nepořádek velkým koštětem na hromádky, pak namete smetáčkem na lopatku a vyhodí 

do koše. 

Třídí odpadky (plast, papír, sklo, ostatní) do košů a popelnic dle barev. 

Zapojí kabel od vysavače do zásuvky, vysavač zapne a vyluxuje koberec. 

Při mytí nádobí rozliší druh a intenzitu nečistoty, použije drátěnku, houbičku s jarem, nádobí 

opláchne, odloží na odkapávač, utře a uloží na příslušné místo v kuchyňské lince. 

Naplní konvičku potřebným množstvím studené vody a zalije květiny. 

Najde náčiní potřebné k úklidu. 

Rozezná špinavé a čisté prádlo. Špinavé prádlo odnáší do koše. Ručně si přepere znečistěné spodní 

prádlo či ponožky. 

Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly. 

Úkol provede na základě zobrazení jednotlivých etap (fotografie, obrázek, obrázek s textem, text). 

Spolupracuje, je schopen kooperace, navázat na práci druhého. 

Svůj výkon si sám zhodnotí, pochválí, přijme nedokonalost, opraví úkol. 

Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí při 

pracovních činnostech podle naučených stereotypů. 

Zná zásady bezpečnosti při práci. 

Neničí rostliny, neodhazuje odpadky. 

 

 

Strategie k utváření kompetence pracovní 

Pravidelným opakováním a přímým vedením vytváříme návyk ke zvládnutí sebeobsluhy a osvojení 

základních hygienických návyků. 

Procvičujeme základní pracovní dovednosti. 

Rozčleňujeme složitý pracovní postup na jednotlivé kroky. 

Postup práce znázorňujeme obrázky, fotografiemi, vedením ruku v ruce, slovním popisem. 

Motivujeme k samostatnosti. 

Odměňujeme i nepatrný úspěch, seznamujeme s ním spolužáky i rodinu. 

Práci hodnotíme srozumitelnou formou. 

Podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky. 

Objasňujeme důležitost dobře vykonané práce a necháváme žáky zažít pocit uspokojení. 

Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, volíme k činnostem vhodné ochranné 

prostředky a pracovní pomůcky, poukazujeme na jejich důležitost. 

Zdůrazňujeme potřebu ochrany vlastního zdraví a životního prostředí a upozorňujeme na nebezpečí 

plynoucí z nedodržování zásad ochrany zdraví a životního prostředí. 

Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně následného úklidu. 

Vedeme žáky k dodržování všeobecných zásad při práci a důsledně vyžadujeme jejich používání. 

Uvádíme klady a zápory vykonané práce, oceňujeme jak výsledek, tak i přístup k práci. 

Pomáháme žákům osvojit si činnosti potřebné v praktickém životě. 
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3.3.2 Klíčové kompetence pro žáky s těžkým mentálním postižením (II. díl) 

3.3.2.1 Kompetence k učení 

3.3.2.2 Kompetence k řešení problémů 

3.3.2.3 Kompetence komunikativní 

3.3.2.4 Kompetence sociální a personální 

3.3.2.5 Kompetence pracovní 

 

3.3.2.1 Kompetence k učení 

Rozumí jednoduchým pokynům, pojmům, znakům, symbolům a piktogramům a je schopen je 

používat. 

Plní pokyny: dej, ukaž, vezmi, zasuň, vyndej, piš, slož, roztřiď, zhasni, rozsviť. Správně umístí 

a najde symboly činnosti, dodržuje naučené rituály, danou strukturu práce a prostoru. Dodržuje 

strukturu i v chování, ví co, jak, kde a kdy má dělat. 

Rozliší dobu práce a odpočinku. 

Uloží předmět do adekvátní nádoby. 

Dokončí rozdělanou práci, pozorně sleduje zadávání úkolu. 

Pozná a rozlišuje základní piktogramy. 

Poznává písmena hůlkové abecedy. 

Napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti. 

Aktivně se zapojuje do pohybových činností, opakuje pohyby hlavou, tleskání, pohyby paží, dupání, 

pleskání. 

Používá učební pomůcky. 

Účelně a adekvátně používá pomůcky, plní dva pokyny při práci s nimi (např. vezme a položí – dá 

do krabičky). 

Ovládá elementární obsluhu počítače a tabletu. 

 

 

Strategie k utváření kompetence k učení 

Pozitivně motivujeme žáka k učení. 

Vytváříme návyky opakováním. 

Vedeme žáky k porozumění pokynů – dej, vezmi, ukaž – slovním pokynem s doprovodem gesty. 

Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech situacích i mezi pedagogy. 

Vedeme děti k nápodobě a dbáme na názornost. 

Dáváme dostatek prostoru na reakci. 

Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech. 

Důsledně stanovujeme pravidla pro dokončení práce, plnění pokynů. 

Soustavně nabízíme stabilní sadu piktogramů, obrázků a symbolů. 

Používáme třídění, přirovnávání, přiřazování, vybírání. 

Užíváme globální metodu čtení pro označení předmětů denní potřeby a vybavení školy. 

Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní používání. 

Poskytujeme různé cesty, jak si osvojit daný poznatek, danou dovednost. 

Vedeme žáky k elementární dovednosti obsluhy počítače a tabletu, používáme jednoduché 

počítačové programy a aplikace na tabletu. 

3.3.2.2 Kompetence k řešení problémů 

Řeší známé situace na základě nápodoby či opakování. 
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Zvládne změny v rozvrhu. 

Orientuje se v každodenních rituálech. 

Samostatně řeší dané situace, související se školním prostředím. 

Reaguje na zpětnou vazbu. 

Nahlíží na své chování a koriguje podle toho své reakce. 

Chápe a plní jednoduché příkazy. 

Orientuje se v okolním prostředí. 

Rozlišuje prostory a s nimi související činnosti. 

Orientuje se v časovém režimu dne. 

Překonává pocity strachu a nejistoty, neodradí ho neúspěch. 

Přiměřeně ventiluje pocity strachu a nejistoty, požádá o pomoc. 

 

 

Strategie k utváření kompetence k řešení problémů 

Vysvětlujeme žákům (pomocí symbolů a gest) důvody a nutnost změny, dáváme jasná pravidla 

takových situací. 

Procvičujeme denně rituály, podporujeme samostatnost provedení rituálů a sami je předvádíme. 

Seznamujeme žáka s prostředím školy a s režimem dne. 

Užíváme jasnou strukturu prostor školy, označujeme prostory symbolem, piktogramem, slovem. 

Jsme důslední v plnění požadavků a příkazů. 

Pracujeme s neúspěchem a chybou jako s možností získávat nové zkušenosti, při kterých 

poskytujeme potřebnou podporu, prostor a čas. 

Pozorně sledujeme neverbální projevy dítěte, které by naznačovaly pocity strachu a nejistoty. 

Projevujeme mu pozornost dotykem, slovem, mimikou, pomáháme odhalovat příčiny strachu. 

Posilujeme rozlišení pochvaly a trestu svými reakcemi na chování a jednání žáka. 

Cíleně nacvičujeme dovednost žáků požádat o pomoc gestem, slovem, symbolem. 

3.3.2.3 Kompetence komunikativní 

Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi. 

Reaguje úsměvem na známé osoby. 

Vyjadřuje se hlasově dle svých možností. 

Střídá dialogové role při rozhovoru a při hře, reaguje na své jméno. 

Zpozorní, otočí se, zastaví prováděnou činnost při oslovení. 

Otočí se na osobu, která na něj mluví. 

Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas. 

Vyjadřuje libost či nelibost gestem nebo mimikou. 

Na uzavřené otázky odpovídá úsměvem (ano) nebo kroucením hlavou (ne). 

Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i neverbálními prostředky. 

Sděluje své potřeby a pocity zvoleným způsobem AAK (fotky, symboly, piktogramy, znaky, globální 

čtení). 

Dokáže vybrat ze dvou věcí. 

Rozumí zákazu, pochvale, poprosí, poděkuje. 

Používá symbol nebo slovo ve významu věty. 

Rozlišuje slova nebo komunikační znaky u druhých lidí, ovládá a používá intonaci, sílu, rytmus hlasu. 

Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem. 

Pozdraví známé osoby, zamává, směřuje pohled do očí, podá ruku. 

 

 

Strategie k utváření kompetence komunikativní 

Jsme důrazní, aby žáci pozdravili nově příchozí nebo pozdrav oplatili (úsměvem, gestem), rozloučili 

se při odchodu z místnosti, navázali kontakt se známou osobou. 
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Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme poznávání. 

Podněcujeme a motivujeme žáky, aby zaměřovali pozornost na osobu, která s nimi mluví, udrželi 

kontakt při rozhovoru s nimi vedeným, jsme důslední, aby žáci reagovali na své jméno, věděli, jak se 

jmenují. 

Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně žákovým možnostem a schopnostem). 

Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých žáků, klademe důraz i na hodnocení 

nonverbální. 

Vedeme žáky k navazování sociálních vazeb. 

3.3.2.4 Kompetence sociální a personální 

Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla. 

Uvědomuje si hranice svého těla. 

Respektuje hranice a potřeby druhé osoby. 

Podle svých schopností hodnotí sám sebe, co se mu podařilo, co udělal špatně. 

Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího prostředí. 

Dovede rozlišit členy své rodiny prostřednictvím fotografie, hlasu, vůně nebo doteku. 

Rozlišuje blízké a cizí lidi. 

Rozlišuje osoby různého pohlaví, rozpozná toaletu podle symbolu („holka“, „kluk“). 

Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím. 

Zvládá pobývat ve skupině lidí. 

Usmíří se s druhým po konfliktu. 

Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky. 

Přivítá se se známými lidmi. Vnímá a přijímá autoritu. 

Dodržuje obecně platná pravidla. 

Chová se zdrženlivě k neznámým osobám. 

 

 

Strategie k utváření kompetence sociální a personální 

Posilujeme uvědomování si sebe sama prostřednictvím smyslové stimulace a interpersonálních 

vztahů. 

Nacvičujeme žádoucí vzorce chování. 

Posilujeme frustrační toleranci žáků za pomoci střídání společenských rolí ve skupině. 

Nacvičujeme společenské chování při kontaktu s cizími lidmi a to formou gest, mimiky i verbálně. 

Podporujeme uvědomování si důsledků pozitivního a negativního chování ve skupině. 

Posilujeme korekci vlastního chování a dodržování stanovených pravidel. 

Posilujeme poznání rodinných příslušníků a blízkých osob. 

Podporujeme rozlišení blízkých osob od cizích a upevňování adekvátního odstupu od cizích. 

Nacvičujeme adekvátní chování v různém prostředí. 

Upevňujeme schopnost rozdělit se s ostatními za pomoci kladného a radostného přístupu 

k obdarování. 

Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí pomocí návštěv různých prostředí. 

Nacvičujeme rozlišování pohlaví pomocí symbolů ve veřejných prostorách. 

3.3.2.5 Kompetence pracovní 

Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny. 

Zapíná knoflíky. 

Obouvá se, obléká si šálu, rukáv, čepici, zasune nohy do nohavic. 

Myje si ruce, používá ručník. 

Udržuje zásady slušného stolování, používá lžíci, napije se z hrnku. 

Vyčistí si zuby, učeše se. 
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Poznává a používá předměty denní potřeby. 

Rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje. 

Poznává předměty podle funkce. 

Koordinuje pohyby oko-ruka-ústa. 

Dokáže si vybrat ze dvou předmětů. 

Využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály. 

Obsluhuje předměty související s hygienou, stolováním, oblečením, školními potřebami, hračkami, 

sportovními potřebami. 

Pozná své a cizí věci. 

Fixuje zrak na daný předmět. 

Podle schopností rozliší výrazně odlišné předměty (barva, tvar, velikost). 

Podílí se na jednoduchých praktických činnostech. 

Kreslí, maluje, trhá, lepí, stříhá, navléká. 

Zalévá květiny. 

Vyhazuje odpadky do koše. 

Zametá smetí. 

Zvládá přípravné práce při vaření. 

Udržuje čisté pracovní místo. 

Při činnostech vědomě spolupracuje. 

 

 

Strategie k utváření kompetence pracovní 

Jsme důslední v tom, aby se žáci co nejvyšší možnou mírou podíleli na svlékání a oblékání. 

Vedeme žáky k tomu, aby věděli, kdy, kde a jak provést osobní hygienu a další sebeobslužné činnosti, 

nebo aby při nich spolupracovali. 

Vedeme žáky k rozlišování od reálného předmětu denní potřeby k symbolickému zobrazení až 

k znalosti jeho užití. 

Nacvičujeme pracovní činnosti s pomocí, avšak se snahou, aby žák činnost prováděl co nejvíce sám 

včetně plnění jednoduchého pracovního postupu a jejího dokončení. 

Předměty pojmenováváme, názorně předvádíme jejich funkci a použití v praxi. 

Předkládáme předměty různých barev, velikostí a tvarů. 

3.4 Začleňování průřezových témat 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí všemi oblastmi a vzájemně je propojují. 

Výuka je zaměřena na tato témata: 

• Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

• Multikulturní výchova (MV) 

• Mediální výchova (VM) 

3.4.1 Popis průřezových témat 

3.4.1.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

Cílem je formovat osobnost žáka v jeho individuálních potřebách a pomáhat mu v utváření 

praktických životních dovedností. Téma se zabývá rozvojem schopností poznávání, sebepoznání 

a sebepojetí, věnuje se poznávání lidí, mezilidským vztahům, komunikaci, spolupráci a soutěži a také 

hodnotám, postojům, praktické etice a dovednostem rozhodování a řešení různých situací. Napomáhá 

utvářet si vlastní postoje a hodnoty. 
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Oblast vědomostí, dovedností a schopností: 

• vede k porozumění sobě samému a druhým 

• napomáhá zvládání vlastního chování 

• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

• rozvíjí základní dovednosti komunikace 

• utváří a rozvíjí základní dovednosti pro vzájemnou spolupráci 

• umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací 

 

Oblast postojů a hodnot: 

• napomáhá utvářet pozitivní postoj k sobě samému a k druhým 

• vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

• vede k toleranci různých typů lidí a jejich názorů 

• napomáhá prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování 

 

Tematické okruhy průřezového tématu: 

 

Osobnostní rozvoj 

• rozvoj osobnosti a poznání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, 

zapamatování) 

• sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, moje psychika, moje učení, moje vztahy k druhým) 

• seberegulace a seberealizace (cvičení sebeovládání, organizace volného času) 

• psychohygiena (pozitivní postoj k životu, k sobě samému, umění relaxovat, hledání pomoci 

při řešení problematických situací) 

 

Sociální rozvoj 

• poznávací schopnosti (vzájemné poznávání ve třídě) 

• mezilidské vztahy 

• komunikace (verbální a neverbální komunikace, komunikace v různých situacích) 

• spolupráce a soutěživost  

 

Morální rozvoj 

• řešení problémů a rozhodovacích dovedností, problémy v mezilidských vztazích 

• hodnoty, postoje, etika (např. spolehlivost, odpovědnost, respektování) 

3.4.1.2 Multikulturní výchova (MV) 

Téma se dotýká mezilidských vztahů ve škole, umožňuje žákům poznat školu jako místo, kde se 

setkávají žáci z nejrůznějších sociálních, kulturních i etnických prostředí. Výchova se dotýká také 

mezilidských vztahů ve škole, umožňuje uvědomit si individuální odlišnosti spolužáků jak po stránce 

mentální, tak fyzické. 

 

Oblast vědomostí, dovedností a schopností: 

• poskytuje žákům poznatky o různých etnických skupinách 

• učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, žádná skupina není nadřazená druhé 

• rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, sociálních 

skupin 

 

Oblast postojů a hodnot: 

• napomáhá pomocí informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním 

skupinám 

• ovlivňuje jednání žáků 
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Tematické okruhy průřezového tématu: 

 

Kulturní rozdíly 

• jedinečnost každého člověka, jeho individuální zvláštnosti 

 

Lidské vztahy  

• právo všech lidí žít společně, podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy s ostatními, 

důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, uplatňování 

principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj 

osobnosti, nekonfliktní život v multikulturním prostředí 

 

Etnický původ 

• rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale zároveň jejich vzájemná 

rovnost 

3.4.1.3 Výchova mediální (VM) 

Téma zprostředkovává elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace. Měla by 

žákům poskytnout základní úroveň mediální gramotnosti, žáci by měli být schopni zvolit si 

odpovídající médium při práci a získávání potřebných informací. Mediální výchova má blízkou vazbu 

zejména na oblast Člověk a společnost, neboť média se v masovém měřítku podílejí na utváření 

hodnot a podob současné doby. Podílí se také na rozvoji komunikace žáka, uspořádání jeho dne, 

slouží jako zdroj vzdělání, výchovy i zábavy. 

 

Oblast vědomostí, dovedností a schopností: 

• učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, zábavy i naplnění volného času 

• rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování 

• přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci 

 

Oblast postojů a hodnot: 

• vede k uvědomování si hodnoty vlastního života 

• rozvíjí citlivost vůči předsudkům 

 

Tematické okruhy průřezového tématu: 

 

Vnímání mediálních sdělení 

• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením 

 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

• různé typy sdělení, jejich rozlišování, jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

• vliv médií na běžný každodenní život, role médií v životě jednotlivce, vliv médií na 

uspořádání dne, na kulturu (role filmu, televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) 
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4. Učební plán 

Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací obsah vzdělávání žáků je rozdělen do 9 vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti 

tvoří jeden vzdělávací obor nebo více obsahově blízkých vzdělávacích oborů. 

• Jazyková komunikace (Čtení, Psaní, Komunikační výchova) 

• Matematika a její aplikace (Počty) 

• Informační a komunikační technologie (Počítače)  

• Člověk a jeho svět (Věcné učení I.) 

• Člověk a společnost (Věcné učení II.) 

• Člověk a příroda (Věcné učení II.) 

• Umění a kultura (Hudební výchova, výtvarná výchova) 

• Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova) 

• Člověk a svět práce (Pracovní výchova)  
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4.1 Tabulace učebního plánu – I. díl, část A 

Vzdělávací 

oblasti 

Vyučovací 

předmět 

Zkrat-

ka 

1. stupeň 2. stupeň 

ročník ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Celkem 

hodin 
7. 8. 9. 10. 

Celkem 

hodin 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

- čtení 
ČT 2 2 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 

Český jazyk 

- psaní 
PS 1/1 1/1 2 2 2 2 10 2 2 2 1/1 7/1 

Český jazyk 

- 

komunikač-

ní výchova 

KV 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 

Matematika a 

její aplikace 
Počty PO 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 12 

Informační 

a  komunikační 

technologie 

Počítače PC  0/1 0/1 1 1 2/2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho 

svět 

Věcné učení 

I. 
VU I. 2 2 3 3 3 3 16  - 

Člověk 

a  společnost 

Člověk a příroda 

Věcné učení 

II. 
VU II.  - 5 5 5 5 20 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 
HV 1/1 1/1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 

Výtvarná 

výchova 
VV 2 2 2 2 2 2 12 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

výchova 
PV 3/1 3/1 3 4 4/1 4/1 21/8 5/2 5/2 6/1 6/1 22/6 

Člověk a zdraví 

Tělesná 

výchova 
TV 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 

Výchova ke 

zdraví 
VZ  -  1 1 2 

Průřezová témata  P  P 

Minimální časová dotace 18 18 21 22 23 23 125 25 25 27 26 103 

Disponibilní časová dotace 3 3 1 1 1 1 10 3 3 2 3 11 

Celková povinná časová dotace 21 21 22 23 24 24 135 28 28 29 29 114 
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4.2 Tabulace učebního plánu – I. díl, část B  

Vzdělávací 

oblasti 

Vyučovací 

předmět 

Zkrat-

ka 

1. stupeň 2. stupeň 

ročník ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Celkem 

hodin 
7. 8. 9. 10. 

Celkem 

hodin 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

- čtení 
ČT 2 2 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 

Český jazyk 

- psaní 
PS 1/1 1/1 2 2 2 2 10 2 2 2 1/1 7/1 

Český jazyk 

- 

komunikač-

ní výchova 

KV 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 

Matematika a 

její aplikace 
Počty PO 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 12 

Informační 

a  komunikační 

technologie 

Počítače PC  0/1 0/1 1 1 2/2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho 

svět 

Věcné učení 

I. 
VU I. 2 2 3 3 3 3 16  - 

Člověk 

a  společnost 

Člověk a příroda 

Věcné učení 

II. 
VU II.  - 5 5 5 5 20 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 
HV 2/1 2/1 2 2 2/1 2/1 6/8 1/2 1/2 1/1 1/1 4/6 

Výtvarná 

výchova 
VV 1/1 1/1 1 1 1 1 12 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

výchova 
PV 3 3 3 4 4 4 21 5 5 6 6 22 

Člověk a zdraví 

Tělesná 

výchova 
TV 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 

Výchova ke 

zdraví 
VZ  -  1 1 2 

Průřezová témata  P  P 

Minimální časová dotace 18 18 21 22 23 23 125 25 25 27 26 103 

Disponibilní časová dotace 3 3 1 1 1 1 10 3 3 2 3 11 

Celková povinná časová dotace 21 21 22 23 24 24 135 28 28 29 29 114 



27 

 

Poznámky k učebnímu plánu – I. díl, část A a B 
 

Učební plán je desetiletý, což je spojeno s povinností školní docházky, která se řídí § 36 až § 43 

školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) a ukončením vzdělání stupněm základy vzdělání. 

I. stupeň zahrnuje 1. – 6. ročník, II. stupeň 7. – 10. ročník (podle RVP). 

Z učebního plánu se vychází při zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé žáky 

podle jejich možností a schopností. 

 

Učební plán byl tvořen s přihlédnutím k tomu, že třídy jsou složeny z žáků různých ročníků 

a mentálního a tělesného stupně postižení. 

Učební plán část A je určen pro žáky, kteří se zaměřují na pracovní činnosti. 

Učební plán část B je určen pro žáky, kteří se více rozvíjejí v oblasti Umění a kultura. 

 

 

Český jazyk – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zahrnuje 

vzdělávací obory Čtení, Psaní a Komunikační výchovu. V 10. ročníku je týdenní dotace posílena 

o jednu hodinu disponibilní časové dotace. 

 

Počty – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. 

 

Počítače – předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Je 

vyučován v 5. a 6. ročníku a ve všech ročnících na II. stupni. Ve 3. a 4. ročníku je využita jedna 

hodina disponibilní časové dotace. 

 

Věcné učení I. - předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je vyučován na I. stupni. 

 

Věcné učení II. – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda a je 

vyučován na II. stupni. 

 

Hudební výchova – vyučovací předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Zde je zařazena 

biblická hodina pod vedením faráře ČCE. 

V části B je v 1., 2., 3., 4., 9., a 10. ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové 

dotace, v 5. - 8. ročníku je týdenní dotace posílena o dvě hodiny disponibilní časové dotace (z důvodu 

zaměření žáků na smyslové prožívání). 

 

Výtvarná výchova – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, na II. stupni je ve všech 

ročnících týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové dotace. 

 

Pracovní výchova – vyučovací předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

V části A je v 1., 2., 3., 4., 9., a 10. ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní 

časové dotace, v 5. - 8. ročníku je týdenní dotace posílena o dvě hodiny disponibilní časové dotace 

(z důvodu zaměření žáků na budoucí pracovní zařazení). 

 

Tělesná výchova – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

  

Výchova ke zdraví – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, je vyučován pouze 

v 9. a 10. ročníku. 
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4.3 Tabulace učebního plánu – II. díl, část A  

Vzdělávací 

oblasti 
Vyučovací předmět 

Zkrat- 

ka 

1. stupeň 2. stupeň 

ročník ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Celkem 

hodin 

Člověk a 

komunikace 

Rozumová 

a  komunikační 

výchova  

RKV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Člověk a svět Smyslová výchova SV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Umění 

a  kultura 

Hudebně  pohybová 

výchova 
HPV 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 30/10 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

a výtvarná výchova 
PVV 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 30/10 

Člověk 

a  zdraví 

Zdravotní tělesná 

výchova 
ZTV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Minimální časová dotace 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 

Disponibilní dotace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Celkový počet hodin v ročníku 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 

 



29 

 

4.4 Tabulace učebního plánu – II. díl, část B  

Vzdělávací 

oblasti 

Vyučovací 

předmět 

Zkrat- 

ka 

I. stupeň 2. stupeň 

ročník ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Celkem 

hodin 

Člověk 

a komunikace 

Rozumová 

a komunikační 

výchova  

RKV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Člověk a svět 
Smyslová 

výchova 
SV 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 40/10 

Umění 

a kultura 

Hudebně 

pohybová 

výchova 

HPV 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 30/10 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

a výtvarná 

výchova 

PVV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Člověk 

a zdraví 

Zdravotní 

tělesná 

výchova 

ZTV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Minimální časová dotace 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 

Disponibilní dotace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Celkový počet hodin v ročníku 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu – II. díl, část A a B 
Učební plán je desetiletý, což je spojeno s povinností školní docházky, která se řídí § 36 až § 

43 školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) a ukončením vzdělání stupněm základy vzdělání. 

I. stupeň zahrnuje 1. – 6. ročník, II. stupeň 7. – 10. ročník (podle RVP). 

Z učebního plánu se vychází při zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé 

žáky podle jejich možností a schopností. 

 

Učební plán byl tvořen s přihlédnutím k tomu, že třídy jsou složeny z žáků různých ročníků 

a mentálního a tělesného stupně postižení. 

 

Všechny předměty jsou vyučovány ve všech ročnících. 
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Učební plán část A je určen pro žáky, kteří se zaměřují na pracovní činnosti. 

Učební plán část B je určen pro žáky, kteří se více rozvíjejí v oblasti Umění a kultura. 

 

Rozumová a komunikační výchova – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk 

a komunikace. 

 

Smyslová výchova – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

V části B je v 1. až 10. ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové 

dotace (z důvodu zaměření žáků na smyslové prožívání). 

 

Hudebně pohybová výchova – předmět vznikl ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura 

a Člověk a zdraví. Zde je zařazena biblická hodina pod vedením faráře ČCE. 

V 1. až 10. ročníku je týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové dotace. 

 

Pracovní a výtvarná výchova - předmět vznikl ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura 

a Člověk a zdraví. 

V části A je v 1. až 10. ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové 

dotace (z důvodu zaměření žáků na budoucí pracovní uplatnění) k důležitosti nácviku 

sebeobslužných a dalších pracovních dovedností z důvodu větší časové náročnosti při 

individuální práci. 

 

Zdravotní tělesná výchova – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 
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Vzdělávání žáků se středně 

těžkým mentálním 

postižením – I. díl 
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5. Učební osnovy pro I. díl 

5.1 Tabulace učebního plánu – I. díl, část A 

Vzdělávací 

oblasti 

Vyučovací 

předmět 

Zkrat-

ka 

1. stupeň 2. stupeň 

ročník ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Celkem 

hodin 
7. 8. 9. 10. 

Celkem 

hodin 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

– čtení 
ČT 2 2 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 

Český jazyk 

– psaní 
PS 1/1 1/1 2 2 2 2 10 2 2 2 1/1 7/1 

Český jazyk 

– 

komunikač-

ní výchova 

KV 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 

Matematika 

a její aplikace 
Počty PO 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 12 

Informační 

a komunikační 

technologie 

Počítače PC  0/1 0/1 1 1 2/2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho 

svět 

Věcné učení 

I. 
VU I. 2 2 3 3 3 3 16  - 

Člověk 

a společnost 

Člověk a příroda 

Věcné učení 

II. 
VU II.  - 5 5 5 5 20 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 
HV 1/1 1/1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 

Výtvarná 

výchova 
VV 2 2 2 2 2 2 12 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

výchova 
PV 3/1 3/1 3 4 4/1 4/1 21/8 5/2 5/2 6/1 6/1 22/6 

Člověk a zdraví 

Tělesná 

výchova 
TV 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 

Výchova ke 

zdraví 
VZ  -  1 1 2 

Průřezová témata  P  P 

Minimální časová dotace 18 18 21 22 23 23 125 25 25 27 26 103 

Disponibilní časová dotace 3 3 1 1 1 1 10 3 3 2 3 11 

Celková povinná časová dotace 21 21 22 23 24 24 135 28 28 29 29 114 
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5.2 Tabulace učebního plánu – I. díl, část B 

 

Vzdělávací 

oblasti 

Vyučovací 

předmět 

Zkrat-

ka 

1. stupeň 2. stupeň 

ročník ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Celkem 

hodin 
7. 8. 9. 10. 

Celkem 

hodin 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

- čtení 
ČT 2 2 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 

Český jazyk 

- psaní 
PS 1/1 1/1 2 2 2 2 10 2 2 2 1/1 7/1 

Český jazyk 

- 

komunikač-

ní výchova 

KV 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 

Matematika a 

její aplikace 
Počty PO 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 12 

Informační 

a  komunikační 

technologie 

Počítače PC  0/1 0/1 1 1 2/2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho 

svět 

Věcné učení 

I. 
VU I. 2 2 3 3 3 3 16  - 

Člověk 

a  společnost 

Člověk a příroda 

Věcné učení 

II. 
VU II.  - 5 5 5 5 20 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 
HV 2/1 2/1 2 2 2/1 2/1 6/8 1/2 1/2 1/1 1/1 4/6 

Výtvarná 

výchova 
VV 1/1 1/1 1 1 1 1 12 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

výchova 
PV 3 3 3 4 4 4 21 5 5 6 6 22 

Člověk a zdraví 

Tělesná 

výchova 
TV 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 

Výchova ke 

zdraví 
VZ  -  1 1 2 

Průřezová témata  P  P 

Minimální časová dotace 18 18 21 22 23 23 125 25 25 27 26 103 

Disponibilní časová dotace 3 3 1 1 1 1 10 3 3 2 3 11 

Celková povinná časová dotace 21 21 22 23 24 24 135 28 28 29 29 114 
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Poznámky k učebnímu plánu – I. díl, část A a B 
 

Učební plán je desetiletý, což je spojeno s povinností školní docházky, která se řídí § 36 až § 

43 školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) a ukončením vzdělání stupněm základy vzdělání. 

I. stupeň zahrnuje 1. – 6. ročník, II. stupeň 7. – 10. ročník (podle RVP). 

Z učebního plánu se vychází při zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé 

žáky podle jejich možností a schopností. 

 

Učební plán byl tvořen s přihlédnutím k tomu, že třídy jsou složeny z žáků různých ročníků 

a mentálního a tělesného stupně postižení. 

Učební plán část A je určen pro žáky, kteří se zaměřují na pracovní činnosti. 

Učební plán část B je určen pro žáky, kteří se více rozvíjejí v oblasti Umění a kultura. 

 

 

Český jazyk – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zahrnuje 

vzdělávací obory Čtení, Psaní a Komunikační výchovu. V 10. ročníku je týdenní dotace 

posílena o jednu hodinu disponibilní časové dotace. 

 

Počty - předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. 

 

Počítače - předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. 

Je vyučován v 5. a 6. ročníku a ve všech ročnících na II. stupni. Ve 3. a 4. ročníku je využita 

jedna hodina disponibilní časové dotace. 

 

Věcné učení I. - předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je vyučován na 

I. stupni. 

 

Věcné učení II. – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda 

a je vyučován na II. stupni. 

 

Hudební výchova – vyučovací předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Zde je 

zařazena biblická hodina pod vedením faráře ČCE. 

V části B je v 1., 2., 3., 4., 9., a 10. ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní 

časové dotace, v 5. - 8. ročníku je týdenní dotace posílena o dvě hodiny disponibilní časové 

dotace (z důvodu zaměření žáků na smyslové prožívání). 

 

Výtvarná výchova - předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, na II. stupni je ve 

všech ročnících týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové dotace. 

 

Pracovní výchova – vyučovací předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

V části A je v 1., 2., 3., 4., 9., a 10. ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní 

časové dotace, v 5. - 8. ročníku je týdenní dotace posílena o dvě hodiny disponibilní časové 

dotace (z důvodu zaměření žáků na budoucí pracovní zařazení). 

 

Tělesná výchova - předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

  

Výchova ke zdraví - předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, je vyučován pouze 

v 9. a 10. ročníku. 

 

 



35 

 

5.3 Jazyk a jazyková komunikace 

5.3.1 Český jazyk - čtení 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

 

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Čtení je jednou z částí předmětu Český jazyk. Obsahem čtení je postupné osvojování písmen, 

slabik, slov a vět, které vede k rozvoji čtecích dovedností, vnímání obsahu čteného textu a čtení 

snadného krátkého textu s porozuměním. Velice důležité je povzbuzovat u žáků zájem o čtení, 

jako o jeden ze zdrojů informací. 

Čtení rozvíjí komunikační dovednosti a vede žáky k získávání zájmu o literaturu. Pomáhá jim 

orientovat se v jednoduchých textech, a tím se i lépe orientovat v praktickém životě. 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 2/2/3 3/3/3 3/3/3/3 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, diagnostické, 

hodnotící atd. Hlavními metodami pro výuku čtení je metoda analyticko – syntetická a metody 

alternativního způsobu čtení (metoda globální, sociální čtení, piktogramy). Základ 

organizačních forem výuky bude tvořit vyučovací hodina, kde bude realizována individuální 

práce i skupinové a kooperativní aktivity – např. soutěže, využívána bude i ICT. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (především ve třídách) 

a v dalším zvoleném prostředí (při besedách, vycházkách, při filmových i divadelních 

představeních). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 

• vede žáky k vyjadřování svého 

vlastního názoru 

• vytváří modelové situace, ve 

kterých žáci získávají základní 

komunikační dovednosti 

• předkládá jednoduchá tištěná 

i písemná sdělení 

• rozšiřuje slovní zásobu pomocí 

předkládaných textů, obrázků, 

předmětů, gesty a mimikou 

posiluje neverbální 

komunikaci 

• vyjadřovat své pocity, názory 

• naslouchat druhým, respektovat 

jejich názory 

• využívat čtecích dovedností při 

komunikace v praktickém 

životě 

• splnit zadaný úkol ústní formou 

• orientovat se v jednoduché 

neverbální komunikaci 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• podněcuje skupinovou tvorbu 

a podporuje kooperaci žáků 

• vytváří u žáků i formou 

prožitkové výuky základní 

návyky společenského chování 

(pozdrav, poděkování, omluva, 

uposlechnutí pokynu...) 

• pomocí praktických činností 

podporuje vytváření vhodného 

sociálního chování – návštěva 

knihovny, kina, divadla, 

výstavy, cestování MHD, 

nákupy 

• skupinovou práci a při ní 

respektovat své vrstevníky 

• dodržovat základní návyky 

společenského chování (i při 

návštěvách kin, divadel, 

výstav...) 

• orientovat se v různých 

prostředích (kino, divadlo) 

Kompetence 

občanské  

• vede žáky k vědomí vlastní 

hodnoty, k toleranci a úctě 

k druhým a k jejich práci 

 

• být tolerantní, otevřený, 

všímavý a ohleduplný 

k druhým 

• mít povědomí o svém místě ve 

společnosti 

Kompetence 

pracovní 

• podporuje koncentraci žáka na 

pracovní výkon a jeho 

dokončení 

• pomocí praktických činností 

a vysvětlováním vede žáky 

k vhodnému používání knih, 

učebnic, pracovních sešitů, … 

• vede žáky k respektování 

pravidel při práci 

• snaží se vést žáky k podílu na 

výsledku společné práce 

• vytváří u žáků nutné pracovní 

stereotypy a pracovní postupy 

• učí žáky dodržovat hygienické 

návyky a bezpečnost práce, 

dbát na zdraví své i druhých  

• pracovat podle naučeného 

pracovního postupu, podle 

instrukcí plní jednoduché 

zadané úkoly 

• spolupracovat s ostatními, 

dodržovat dohodnutá pravidla 

při výuce čtení 

• vhodným způsobem 

manipulovat s předkládaným 

výukovým materiálem 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky při práci 
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Kompetence 

k učení 

• předkládá učebnice, pracovní 

listy a další názorné pomůcky  

• snaží se, aby žáci využívali 

základy čtení v běžném životě 

• zařazuje do výuky 

dramatizace, práci 

s počítačovými výukovými 

programy, didaktické hry 

 

• pracovat s učebnicí a s dalším 

výukovým materiálem podle 

pokynů 

• pracovat s výukovými 

programy 

• soustředit se při práci  

• využít získané dovednosti 

(čtenářské schopnosti, 

informační zdroje) 

v praktickém životě 

• zaznamenat svůj pokrok 

i obtíže 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• podněcuje žáky k překonávání 

problémů přiměřeně k jejich 

možnostem 

• podporuje žáky ve schopnosti 

vytrvat při řešení problémů i 

v případě neúspěchu 

• rozvíjí u žáků schopnost 

orientace v textu 

• algoritmus řešení problémů 

v konkrétních situacích; vědět, 

kde a koho žádat o radu či 

pomoc 

• pokračovat ve čtení i přes 

případné dílčí neúspěchy 

• orientovat se v knize, na 

stránce, řádku, ve větě, ve slově 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• koncentraci na práci 

s knihou 

• správné dýchání 

a tvorbu hlasu 

• třídění a vyhledávání 

jednoduchých 

obrázků 

• pojmenování, popsání 

jednoduchým 

způsobem dění na 

obrázcích 

• poznávání velkých 

tiskacích písmen ve 

svém vlastním jméně 

• koncentraci na 

poslech textu 

• interpretaci 

jednoduchých říkadel 

• reakci na jednoduchá 

sdělení 

• orientaci na řádce, 

stránce 

• poznávání a čtení 

uvedených písmen 

a hlásek 

• rytmizování a správné 

použití hlasu 

• skládání obrázku 

podle předlohy 

a nápovědy 

• koncentraci na čtený 

nebo vyprávěný text 

• interpretaci textu 

formou odpovědí na 

otázky 

• skládání 

jednoduchých 

dvojslabičných slov 

• rozkládání 

jednoduchých 

dvojslabičných slov 

na slabiky 

• využití učební pomůcky První 

čtení 

• využití přípravné etapy - 

příprava na čtení, seznámení 

s leporely, dětskými knihami 

a časopisy, poslech říkadel, 

poslech pohádek a vyprávění 

• cvičení pro rozvoj zrakového 

a sluchového vnímání 

• zahájení vlastního čtení – slovo 

k obrázku nejprve přiřazuje 

učitel a také jej čte, 

učitel slovo přiřazuje a žák čte, 

žák slovo sám přiřazuje 

k obrázku a čte 

• tvoření velmi jednoduchých 

vět k obrázkům 

• orientace na stránce, řádku 

• čtení obrázků v řádku 

• poslech říkadel 

• interpretace říkadel, 

jednoduchá rytmizace 

• dělení slov na slabiky s užitím 

říkadel 

• pojmenovávání osob, zvířat, 

předmětů a činností 

• poznávání velkých tiskacích 

písmen ve svém jméně 

• poslech pohádek, vyprávění 

a dramatizace 

• přikládat písmeno 

k návodnému obrázku se 

stejným počátečním písmenem 

• vyhledávání všech obrázků 

podle zadaného počátečního 

písmena 

• vystřihování a lepení písmen 

k obrázku 

• obtahování písmen přes folii, 

psaní písmen na PC, sledování 

jejich přepisu na obrazovce, 

hry a hádanky (pexeso, loto), 

• pojem písmeno, rovnání 

písmen do řádků, tisk, aj. 

• Psaní 

• Komunikační 

výchova 

• Věcné učení 

• Počty 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy, 

komunikace) 

• Mediální výchova 

(rozvoj 

komunikačních 

schopností, využití 

médií jako zdroje 

informací) 
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• orientaci 

v jednoduchém textu 

doplněném obrázky 

• vyhledávání známých 

písmen, slabik, slov 

• písmena vlastního jména, jmen 

spolužáků, pedagogů 

• čtení dvojslabičných slov 

• skládání slov ze slabik. 

• diferenciace první hlásky ve 

slově. 

• diferenciace poslední hlásky 

ve slově. 

• vyvození hlásek pomocí 

říkanky a obrázků 

• analyticko-syntetické činnosti 

• čtení krátkých vět doplněných 

obrázky. 

• grafické znázornění slov ve 

větě 

• diferenciace hlásky uvnitř 

slova. 

• čtení psacích písmen 

a psaných slabik 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• čtení probrané hlásky 

a slabiky 

• čtení dosud probrané 

hlásky v písemné 

formě 

• orientovat na stránce 

• tvoření a skládání 

slabiky z probíraných 

hlásek 

• tvoření a skládání 

jednoduchých slov z 

probíraných slabik 

• pochopení obsahu 

jednoduchých vět 

• jednoduchými větami 

reprodukovat text 

• vyhledání daného 

slova ve větě 

• pamatování 

a reprodukování 

krátké básničky 

• čtení krátké věty 

s pochopením obsahu 

• vybrat v textu stejná 

slova 

• určení začátku 

a konce dané věty 

• pomocí návodných 

otázek vyprávět podle 

obrázků 

• tvoření slabiky 

• čtení jednoduchých 

vět 

• vyprávění podle 

ilustrace 

• odpovídání na otázky 

• porozumění textu 

• zahájení další etapy globálního 

čtení a procvičování (např. 

tematické situační obrázky – 

doplňování slov, názvů 

předmětů, používání spojek A a 

I, čtení slovních spojení)  

• upevňování čtení slov 

zvládnutých na nižším stupni. 

• čtení jednoslabičných slov 

s uzavřenou slabikou – mám 

• čtení dvojslabičných 

i trojslabičných slov 

s otevřenou slabikou 

• čtení zavřených slov 

a dvojslabičných slov, která 

mají uzavřenou slabiku na 

konci 

• plynulé čtení slabik, slov 

a snadných vět 

• seznámení s dětskou literaturou 

• poslech čteného slova 

a vyprávěného textu  

• čtení krátkých vět 

s přiměřeným obsahem 

• osvojování a upevňování 

hlásek a dalších písmen 

• osvojování dvojhlásek OU, AU 

• čtení psacího písma 

• dělení a skládání slov 

• vyhledávání známých písmen 

v textu. 

• vyhledávání slov začínajících 

na již známá písmena 

• čtení jmen – upevňování 

písmen velké abecedy 

• poslech čteného slova, využití 

audiovizuální techniky 

• práce s dětskou knihou 

• Psaní 

• Komunikační 

výchova 

• Počty 

• Věcné učení 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 

• Mediální výchova 

 

• čtení dvojslabičných 

i víceslabičných slov 

s otevřenými i uzavřenými 

slabikami 

• čtení snadných tříslabičných 

slov 
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• čtení snadných textů 

s porozuměním 

• čtení probraných psacích 

písmen 

• tvoření jednoduchých vět 

• orientace ve větě tichým 

čtením 

• poslech čteného slova, využití 

audiovizuální techniky. 

• interpretace krátké básně 

• dětská kniha, dětské časopisy 

  



42 

 

II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• čtení všech tiskacích 

i psacích písmen 

• čtení krátkých textů 

• orientaci v textu 

• čtení obrázkových 

knih, vyprávění 

příběhu 

• přednášení krátkých 

básniček a říkanek 

• orientaci 

v jednoduchých 

návodech s obrázky 

• čtení, prohlížení 

encyklopedií 

• samostatnou práci 

• pamatování si obsah 

přečteného textu 

• reprodukci krátkého 

textu 

• vyhledávání ve 

čteném textu 

• přednášení krátkých 

říkanek a básniček 

• pozitivní vztah 

k literatuře 

• orientování se 

v návodu podle 

obrázku 

• zapamatování si 

delšího textu, 

správnou výslovnost 

• prohlubování znalosti 

globálního čtení (např. 

procvičování výběrem ze 

dvou, tří a více možností, 

čtení vět se slovem MÁ, TO, 

JE, používání sloves) 

• opakování písmen 

s předešlých ročníků 

• zdokonalení čtení tiskacích 

i psacích písmen 

• čtení vět a obsahově 

přiměřených snadných textů 

s porozuměním obsahu 

• sociální čtení a čtení 

s využitím počítače 

• využití literatury, říkadla 

a básničky pro děti 

• dramatizace, využití PC 

• práce s textem – prohlubování 

čtenářských dovedností, 

obrázkové knihy, časopisy, 

noviny, reklamní letáky, 

návody s obrázky k použití 

výrobků a k činnostem 

• tiché čtení s porozuměním, 

vyhledávání v textu a čtení 

krátkých textů 

• seznamování s literaturou – 

literatura pro děti 

• četba na pokračování 

• základní literární pojmy: 

rozpočítadlo, hádanka, 

říkanka, báseň, pohádka, 

pověst, spisovatel, básník, 

kniha, čtenář, divadlo, film, 

herec 

• prohlubování čtenářských 

dovedností, práce s textem 

(orientace v textu tichým 

čtením s porozuměním), 

sociální čtení 

• sociální čtení a čtení pomocí 

počítače 

• rozlišení pojmů text 

a ilustrace, užívání správného 

• Komunikační 

výchova 

• Psaní 

• Počty 

• Počítače 

• Věcné učení 

• Pracovní výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 

• Mediální výchova 

(fungování a vliv 

médií ve společnosti) 
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přízvuku, poslech přečteného 

textu 

• nácvik individuálního 

a kolektivního přednesu 

• pochopení textu, dramatizace, 

využití PC 

• upevňování vědomostí 

a dovedností dosažených 

v předešlých ročnících, čtení 

knížek pro děti a mládež 

(krátké básničky, říkanky, 

povídky a pohádky) 

• reprodukce textu s důrazem na 

porozumění obsahu 

• čtení obrázkových knih 

encyklopedické povahy 

s přírodní tematikou (zvířata, 

rostliny) 

• čtení nápisů a textů 

k obrázkům, čtení časopisů 

a denního tisku jako zdroje 

informací 

• plynulé hlasité čtení 

• rozlišení pojmu kniha 

a časopis, čtení různých textů 

se schopností reprodukovat 

poslech 

• recitace a dramatizace 

známých říkanek, básniček 

a pohádek 

• čtení mapy a plánu města 

(názvy ulic a objektů) 

• dramatizace, didaktické hry 
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5.3.2 Český jazyk - psaní 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

 

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu:  

Vyučovací předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Psaní je jednou z částí předmětu Český jazyk. Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich 

jemnou motoriku, zároveň tím stimuluje jejich myšlení. Postupné získávání grafických 

dovedností, zvyšování kvality a rychlosti písma poskytuje žákům možnost jednoduché písemné 

komunikace. 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 1,1,2 2/2/2 2/2/2/1 

 

Metody a formy výuky: 

Hlavními metodami pro výuku psaní je psaní hůlkovým písmem a použití analyticko – 

syntetické metody. Dle možností je u některých žáků možné využít metody psaní vázaného 

(psacího) písma. Vyučovací hodiny psaní je vhodné dělit na kratší časové jednotky. Je důležité, 

aby bylo psaní procvičováno několikrát týdně. Vždy se respektuje osobní tempo a možnosti 

motoriky každého žáka, využívají se i speciální pomůcky. Neustále dbáme na to, aby žáci při 

psaní správně seděli. Velký důraz od 1. ročníku klademe na nácvik správného držení psacího 

náčiní. Všechny pohyby je třeba vykonávat uvolněně a plynule, vhodné je využívat různá 

rytmická říkadla. Při nácviku grafických dovedností začínáme od uvolňovacích a průpravných 

cviků, velice důležitá je také motivace. 

Dle individuálních schopností žáků lze nácvik začít psaním velkých tiskacích písmen. Psaní 

malých písmene by mělo probíhat souběžně s nácvikem čtení. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací 

strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 

• seznamuje žáky 

s možnostmi, které jim 

přináší schopnost psát krátký 

text pro rozvoj jejich 

komunikace s okolím 

• seznamuje žáky 

s používáním základních 

forem písemného projevu – 

vzkaz, dopis, pohled, SMS 

zprávy, e-mail 

• nabízí žákům formy 

komunikace prostřednictvím 

psaní rukou a na počítači  

• používat písemný projev ke 

komunikaci se svým okolím  

• vyhledat potřebnou informaci 

a opsat ji pro vlastní použití 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• zařazuje skupinovou práci 

a tím rozvíjí sociální 

dovednosti potřebné 

k týmové práci 

• skupinovou práci a při ní 

respektovat své vrstevníky 

• základní návyky společenského 

chování 

Kompetence 

občanské  

• vede žáky k uvědomění si 

vlastní hodnoty, k toleranci 

a úctě k druhým  

• učí žáky chránit své zdraví, 

dodržovat naučené 

stereotypy chování zdravého 

životního stylu 

• být tolerantní, otevřený, všímavý 

a ohleduplný k druhým 

• využívat osvojené návyky 

a dovednosti k zapojení se do 

společnosti 

Kompetence 

pracovní 

• trénuje se žáky rozvoj jemné 

motoriky při 

grafomotorických cvičeních 

– při psaní rukou (i na 

počítači) 

• hodnocením výsledků práce 

posiluje u žáků schopnost 

přijímat tato hodnocení – 

kladná i záporná  

• učí žáky dodržovat 

hygienické návyky 

• vyžaduje, aby žáci vždy 

dokončili započatou práci 

• ovládat manuálně psací náčiní 

nástroje 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky při práci 

Kompetence 

k učení 

• nabízí dostatek cvičení na 

rozvoj pozornosti, postřehu, 

zrakového a sluchového 

vnímání, paměti, koordinace 

oko – ruka 

• častým střídáním činností se 

snaží o co nejdelší 

koncentraci žáků na práci 

• soustředit se při práci  

• zaznamenat svůj pokrok i obtíže 

• chápat pochvalu jako motivaci 

k psaní 

• orientovat se na ploše  

• vyhledávat písmena na klávesnici 

počítače 



46 

 

• vytváří podnětné prostředí, 

žáky motivuje a podporuje 

jejich osobitost 

• rozvíjí psací dovednosti 

žáků v celém procesu učení 

• dle svých možností využít psaní 

pro zaznamenání informací 

v průběhu učení 

Kompetence 

k řešení problémů 

• nacvičuje se žáky správný 

postup při psaní – od 

přípravy pomůcek až po 

dokončení písemného 

projevu 

• v opakujících se situacích 

učí žáky řešit problémy 

• řešit sám nebo podle 

jednoduchých pokynů známou 

situaci při psaní 

• dle svých možností rozpoznat při 

opisu, přepisu chybu a řešit její 

nápravu, vědět, kde a koho žádat 

o radu či pomoc 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• správné sezení při psaní 

• správný úchop psacího 

náčiní 

• grafomotorická cvičení, 

svislé, vodorovné, 

šikmé čáry 

• horní a dolní oblouk, 

vlnovku 

• vyvodit písmena podle 

obrázků 

• rozlišovat délku 

samohlásek 

• psaní hůlkových 

písmen 

• psaní hůlkovým 

písmem své jméno 

podle předlohy 

• psaní a spojování 

písmena a tvoření 

slabiky 

• seznámení se základními 

zásadami hygieny psaní – 

správné sezení, držení těla, 

poloha paží 

• procvičování jemné 

motoriky, sypání, 

přebírání, práce s prsty ve 

špetce 

• masáž rukou – hry 

s míčkem 

• nácvik správného úchopu 

psacího náčiní 

• střídání různých druhů 

psacího náčiní (tužka, fix, 

štětec, křída ...) 

• cvičení na rozvoj jemné 

motoriky a grafomotoriky 

– čmárání a kroužení – 

postupné zmenšování 

psací plochy 

• nácvik vodorovných, 

svislých a šikmých čar 

• psaní odstředivých 

a dostředivých čar 

• spojování 2 bodů 

• psaní štětcem a houbou na 

tabuli, tlustým fixem na 

velký papír – obtahování, 

opisování, psaní na 

plochu, do okének, do 

linek, podle šablony 

• kroužení vpravo a vlevo 

do oválu 

• psaní podle šablony 

• obtahování tvarů písmen 

a číslic 

• spojování bodů do tvaru 

písmene 

• psaní písmen 

s naznačením počátečního 

bodu 

• psaní do rámečků 

• vybarvování 

a kroužkování písmen 

v textu 

• postupný nácvik písmen 

• Pracovní výchova 

• Čtení 

• Výtvarná výchova 

• Komunikační výchova 

• Hudební výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (schopnost 

poznávání, 

psychohygiena, 

mezilidské vztahy, 

komunikace) 
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• psaní slabik 

• nacvičování malých 

psacích/hůlkových písmen 

• procvičování písmen 

s diakritikou 

• opis/diktát písmen, slabik 

a slov 

• nácvik psaní vlastního 

jména hůlkovým písmem 

• nácvik zápisu číslic 1 – 5 

• neustálé opakování 

nacvičených prvků 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• zautomatizování 

správného úchopu 

psacího náčiní 

a správného držení těla 

při psaní 

• cvičení na rozvoj jemné 

motoriky a uvolňovací 

cviky 

• psaní velkých i malých 

písmen, která se učí číst 

• opisování a psaní číslic 

od 1 do 10 

• opisovat a přepisovat 

slabiky a jednoduchá 

slova 

• dbát na čitelný písemný 

projev 

• psát slabiky 

a jednoduché slabiky 

podle diktátu 

• opis číslic 

• psát jména spolužáků, 

rodičů, kamarádů 

hůlkovým písmem 

• psát na počítači 

• grafomotorická cvičení, -

opakování a upevňování 

učiva z nižších ročníků, 

cvičení na rozvoj jemné 

motoriky, uvolňovací 

cvičení 

• správné držení těla i úchop 

psacího náčiní 

• opis a přepis slabik a slov 

se snadným hláskovým 

složením 

• psaní naučených písmen 

a slov podle diktátu  

• postupný nácvik dalších 

písmen 

• psaní jednoduchých 

krátkých slov 

• psaní malých písmen, 

která se žáci učí číst 

• psaní slabik a slov s nově 

procvičenými písmeny 

• psaní písmen podle diktátu 

• opis jednoduchých slov, 

slovních spojení 

• psaní vlastního jména, 

nácvik příjmení 

• psaní na počítači 

(orientace na klávesnici, 

opis slov a jednoduchého 

textu) 

• Čtení 

• Komunikační výchova 

• Věcné učení 

• Počty 

• Hudební výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností, poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; spolupráce 

ve skupině) 

• Multikulturní výchova 

(lidské vztahy) 

• Mediální výchova 

(využití PC) 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• dodržovat správný 

úchop psacího náčiní, 

správné sezení při psaní 

• dokončit nácvik psaní 

velkých písmen 

• docvičit malá písmena 

• opsat a přepsat slova 

• psaní snadných slov 

podle diktátu 

• napsat vlastní jméno 

a příjmení (adresu, 

datum narození) 

• přepsat, opsat 

jednoduchý text 

• opsat nebo napsat 

jednoduché písemnosti 

podle vzoru 

• docvičení malých písmen 

• nácvik a psaní velkých 

psacích písmen 

• opis a přepis slov, která 

žáci čtou 

• diktát snadných 

dvouslabičných slov 

• psaní vlastního jména 

a příjmení, data narození, 

adresy 

• psaní snadných vět 

• individuální docvičování 

písmen 

• docvičování obtížných 

spojů 

• opakování velkých písmen 

• opis a přepis snadných vět 

• psaní snadných slov podle 

diktátu 

• nácvik psaní – jména 

sourozenců, rodičů, 

spolužáků dle schopností 

žáka napsat pohlednici, 

SMS zprávu 

• hodnocení vlastních 

výsledků 

• Čtení 

• Komunikační výchova 

• Věcné učení 

• Počty 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností poznávání; 

sebepoznávání 

a sebepojetí; mezilidské 

vztahy; komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní výchova 

(kulturní rozdíly; 

mezilidské vztahy) 

• Mediální výchova 

(fungování a vliv médií 

ve společnosti) 
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5.3.3 Český jazyk - komunikační výchova 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

 

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Komunikační výchova je jednou z částí předmětu Český jazyk. Komunikační výchova se 

zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě. Dbá na správné 

a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační dovednosti žáků, které jsou předpokladem 

fungujícího dorozumívání s okolím, sociálního začlenění a také dalšího vzdělávání. 

Vždy je nutné respektovat individuální schopnosti každého žáka, řeč budovat a rozvíjet 

přiměřeně věku a schopnostem. 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 2/2/2 2/2/2 1/1/1/1 

 

Metody a formy výuky: 

Komunikační výchova má úzké vazby na všechny předměty, prolíná celým vyučovacím 

procesem, organizační formy tvoří individuální práce i práce skupinové. Důležitá je vhodná 

motivace, podnětné prostředí a dostatek výukového materiálu. Jsou uplatňovány metody 

orofaciální stimulace, AAK (komunikace pomocí gest, pomocí očního kontaktu, obrázků, 

manuálních znaků, komunikační systémy VOKS a jiné). 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třídy, učebny, koutek, 

zahrada) a také při akcích školy mimo budovu. 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 

• pojmenovává dané předměty 

a činnosti, ve spojení se 

zážitkem zprostředkovává 

pojmy abstraktní 

• mluvený projev doprovází 

gesty, zvýrazněnou mimikou 

• využívá obrazového materiálu 

• navozuje takové sociální 

situace a hry, aby si žáci mohli 

vyzkoušet různé sociální role 

• využívá prostředky AAK 

• vyjadřovat své potřeby (spánku, 

jídla, hygieny aj.) 

• vyjadřovat své pocity, 

představy, zážitky aj. 

• vnímat a elementárně vyjádřit 

svůj názor 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• navštěvuje s žáky různá 

prostředí, nacvičuje s nimi 

adekvátní chování v novém 

prostředí (lékař, úřad aj.) 

• podporuje uvědomování si 

důsledků svého chování ve 

skupině. 

• nacvičuje společenské chování 

při kontaktu s příchozími, a to 

formou gest, mimiky i verbálně 

• vede žáky k důslednému 

rozlišování chování k cizím 

a ke známým osobám 

a upevňuje adekvátní odstup od 

cizích 

• jednat podle pravidel 

společenského chování na 

veřejnosti (obchod, doprava, 

lékař, úřad…) 

• skupinovou práci a při ní 

respektuje své vrstevníky 

• uplatňovat návyky 

společenského chování 

• navázat přiměřený kontakt 

s druhými v cizím prostředí 

Kompetence 

občanské  

• simulovanými sociálními 

situacemi učí žáky zapojovat se 

do společnosti, dodržovat 

základní společenské normy 

• být tolerantní, otevřený, 

všímavý a ohleduplný 

k druhým 

• mít povědomí o svém místě ve 

společnosti 

Kompetence 

pracovní 

• podněcuje k vytrvalosti při 

práci 

• ohodnotí pracovní výkon 

sociální (materiální) odměnou 

• soustředit se na pracovní 

výkon, být schopen vytrvat při 

jeho plnění 

Kompetence 

k učení 

• uvádí klady a zápory vykonané 

práce, oceňuje jak výsledek, 

tak i přístup k práci 

• motivuje žáka pochvalou, 

hodnotí verbálními 

i neverbálními prostředky 

• vytváří modelové situace 

pomocí hry 

• rozlišit pochvalu a pokárání 

• užívat zvolený způsob 

komunikace v sociálních 

situacích 

• soustředit se při práci a vnímat 

pozitivní hodnocení jako 

motivaci k další tvorbě 

• zaznamenat svůj pokrok 

i obtíže 
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Kompetence 

k řešení 

problémů 

• navozuje modelové situace, ve 

kterých se žáci učí hledat 

možnosti řešení problémů 

• překonávat problémy přiměřeně 

ke svým možnostem 

• řešení problémů v konkrétních 

situacích; ví, kde a koho žádat 

o radu či pomoc 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• reprodukovat 

jednoduché říkanky 

a básničky (verbálně, 

gesty, pohybem) 

• odpovídat na otázky 

pomocí obrázku, 

piktogramu, 

fotografie, gestem, 

slovem, větou 

• dokázat se 

koncentrovat na 

poslech pohádek 

a krátkých příběhů 

• popsat jednoduché 

obrázky 

• reprodukovat krátký 

text podle otázek 

a návodných 

obrázků… 

• komunikovat pomocí 

AAK (VOKS, gesta, 

znak do řeči, prstová 

abeceda aj.) 

• oslovovat jménem své 

spolužáky, učitele aj. 

• poslech říkadel, krátkých 

básní, pohádek 

• četba pohádek, dětských 

příběhů 

• dramatizace 

• intonační cvičení 

• rytmizace textu 

s doprovodným pohybem 

• hra „na tělo“, rytmický 

doprovod k básním a písním 

s využitím Orffových nástrojů 

• dechová cvičení a relaxační 

techniky 

• práce s dechem, uvolnění 

celého těla s následnou relaxací 

• sluchová cvičení 

• rozlišování intenzity a směru 

zvuku 

• artikulační cvičení 

• hlasová hygiena, gymnastika 

mluvidel 

• nácvik používání vhodných 

forem AAK 

• využití vzdělávacích programů 

a aplikací v ICT 

• Čtení 

• Psaní 

• Věcné učení 

• Počty 

• Pracovní výchova 

• Výtvarná výchova 

• Hudební výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy, 

komunikace) 

• Mediální výchova 

(vnímání mediálních 

sdělení, fungování 

médií ve společnosti) 

• Multikulturní 

výchova (lidské 

vztahy, kulturní 

rozdíly, etnický 

původ) 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• reprodukovat krátké 

texty podle 

jednoduché osnovy 

• vyprávět zhlédnutý 

filmový příběh, 

divadelní představení 

podle návodných 

otázek 

• vyprávět jednoduchý 

příběh podle obrázku 

• popsat osoby, 

předměty podle 

skutečnosti nebo 

obrázku, fotografie 

za pomoci 

doprovodných otázek 

• domluvit se 

v běžných situacích 

• zvládat slovní formy 

společenského styku 

– pozdrav, prosba, 

poděkování, omluva 

• dramatizovat 

jednoduchý krátký 

příběh z oblasti, 

která je žákům blízká 

• komunikovat pomocí 

AAK (VOKS, gesta, 

znak do řeči, prstová 

abeceda aj.) 

• oslovovat jménem 

své spolužáky, 

učitele aj. 

• dechová, hlasová a artikulační 

cvičení 

• procvičování výslovnosti, 

intonace, rytmizace 

• rozvíjení fonematického 

sluchu 

• rozvoj komunikace jako 

prostředku orientace 

v sociálních situacích 

• přednes, vyprávění, říkanky, 

krátké básničky, popisy 

obrázků 

• poslech předčítaného textu 

• reprodukce, dramatizace, 

říkanky, básničky, jednoduché 

příběhy 

• nacvičování slovních forem 

společenského styku – 

pozdrav, prosba, poděkování 

• nácvik používání vhodných 

forem AAK 

• využití vzdělávacích 

programů a aplikací v ICT 

• Psaní 

• Čtení 

• Věcné učení 

• Počty 

• Hudební výchova 

• Pracovní výchova 

• Výtvarná výchova 

• Počítače 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly) 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• dosáhnout 

srozumitelného 

mluveného projevu, 

širší slovní zásoby, 

snažit se o zřetelnou 

výslovnost 

• používat věty se 

správnými 

gramatickými 

strukturami 

• dbát na kulturu 

mluveného projevu 

• komunikovat vhodně 

v běžných situacích 

a zvládat základní 

pravidla komunikace 

• popsat osoby, 

předměty, děje na 

obrázcích 

• vyprávět vlastní 

zážitky 

• převyprávět 

vyslechnutý, 

přiměřeně náročný 

příběh, divadelní či 

filmové představení 

• dramatizovat 

jednoduchý příběh, 

pohádku 

• komunikovat pomocí 

AAK (VOKS, gesta, 

znak do řeči, prstová 

abeceda aj.) 

• oslovovat jménem 

své spolužáky, 

učitele aj. 

• rozšiřování slovní zásoby 

• základy techniky mluveného 

projevu – správné dýchání, 

výslovnost, intonace 

a rytmizace 

• edukace a reedukace řeči 

• rozvíjení fonematického 

sluchu 

• základní komunikační 

pravidla, konverzační cvičení, 

tvorba otázek a odpovědí 

• mimojazykové prostředky řeči 

(mimika, gesta) 

• nácvik používání vhodných 

forem AAK 

• využití vzdělávacích 

programů a aplikací v ICT 

• Čtení  

• Psaní 

• Věcné učení 

• Počty 

• Hudební výchova 

• Výtvarná výchova 

• Počítače 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce)  

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly) 

• Mediální výchova 

(fungování a vliv 

médií ve společnosti) 
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5.4 Matematika a její aplikace 

5.4.1 Počty 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

 

Název vyučovacího předmětu: POČTY 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Počty je založen na praktických činnostech, sleduje využití matematických 

dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. 

Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich 

užití. Učí se uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátoru a matematických 

výukových programů. 

Cílové směřování předmětu vede k praktickému využití získaných znalostí. 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 2/2/2 2/2/2 3/3/3/3 

 

Metody a formy výuky: 

Budou zařazovány do výuky tak, aby odpovídaly programu s daným cílem, věku a schopnostem 

žáků v podmínkách školy. Při učení využíváme hry, hádanky a žáky vedeme k sebehodnocení. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy – ve třídě. 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 
• vede žáky k využívání 

informačních a komunikačních 

prostředků 

• učí žáky používat 

matematickou symboliku 

a matematické vyjadřování 

• seznamuje žáky 

s matematickými pojmy 

• učí žáky písemný záznam 

matematických představ 

• dle možností využívat 

informační a komunikační 

prostředky 

• používat matematickou 

symboliku a matematické 

vyjadřování 

• osvojovat si a používat 

matematické pojmy 

• procvičovat si písemný záznam 

matematických představ 

Kompetence 

sociální 

a personální  

• učí žáky respektovat pravidla 

• upozorňuje na nevhodné 

chování 

• učí se dodržovat pravidla 

• umí rozpoznat nevhodné 

chování 

Kompetence 

občanské  
• učí žáky matematickým 

dovednostem pro běžný život 

– manipulace s penězi 

• seznamuje žáky se základní 

časovou orientací 

• osvojuje si matematické 

dovednosti pro běžný život 

• manipulace s penězi 

• snaží se zvládat základní 

časovou orientaci 

Kompetence 

pracovní 
• vede žáky k samostatnému 

zvládnutí početních postupů  

• motivuje žáky k soustředění se 

a dokončení úkolů 

• žák se učí samostatně zvládat 

početní postupy 

• snaží se soustředit a dokončit 

úkol 

Kompetence 

k učení 
• směřuje žáky k rozvíjení 

matematických představ 

• seznamuje žáky s početními 

metodami a postupy 

• předkládá žákům odpovídající 

pomůcky 

• vysvětluje žákům znaky, 

symboly a termíny 

• rozvíjí matematické představy 

• využívá naučené početní 

metody a postupy  

• používá známé odpovídající 

pomůcky 

• chápe znaky, symboly 

a termíny 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• vysvětluje žákům početní 

úlohy  

• učí je řešit daný úkol 

• žák se učí rozumět početním 

úlohám 

• učí se řešit daný úkol 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• orientovat se 

v pojmech všechno - 

nic, hodně - málo, 

malý - velký, dlouhý - 

krátký, stejně – více – 

méně, široký -úzký 

• orientovat se 

v prostoru – nad, pod, 

před, za, vedle, na 

začátku, na konci, 

nahoře – dole 

• řadit předměty zleva 

doprava 

• třídit předměty podle 

velikosti, barev, tvaru, 

obsahu 

• tvořit skupiny 

předmětů dle zadání 

či předlohy 

• třídit prvky podle 

vlastností 

• číst, psát, používat 

číslice 

• orientovat se v čís. 

řadě 

• sčítat a odčítat 

s užitím názoru v  

oboru do 5 

• znát matematické 

pojmy +,-,= a umět je 

napsat 

• umět rozklad čísel 

v ob. do 5 

• psát číslice 1-5 dle 

diktátu 

• chápat základní 

pojmy kvantifikace 

• zvládat manipulaci 

s mincemi 

• seznámit se s 

geometrickými tvary 

(čtverec, obdélník, 

Řazení a třídění předmětů: 

• třídění konkrétních předmětů, 

obrázků 

• řazení v prostoru, na ploše 

• práce se základními barvami 

a předměty tvarově odlišnými 

• porovnávání konkrétních 

předmětů, obrázků 

• kvantitativní vztahy: velký – 

malý, větší – menší, hodně-

málo, více - méně 

• úlohy na orientaci v prostoru a 

orientace v prostoru 

• práce podle zadání učitele 

• tvoření skupin 

• porovnávání velikosti 

a množství 

 

Číslo a početní operace: 

• obtahování, psaní číslic 1-3 

• počet 1,2, více – méně 

• počet 3 

• obtahování, psaní číslic 4,5 

• počet 4,5 

• vyhledání daných číslic v řadě 

• vytváření číselné řady 

• sčítání a odčítání v ob. do 2 

• sčítání a odčítání v ob. do 3 

• sčítání a odčítání v ob. do 5 

• počítání předmětů, obrázků, 

• počítání na prstech,  

• přiřazování předmět k počtu 

• jednoduché slovní úlohy 

s názorem 

• práce s PC programem 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty: 

• orientace na ploše 

• negace: je-není, bylo 

• nebylo, mám - nemám, vše - 

nic 

• manipulace s mincemi 

• Čtení 

• Psaní 

• Komunikační 

výchova 

• Pracovní výchova 

• Tělesná výchova 

(cvičení na rozvoj 

jemné motoriky) 

• Výtvarná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce 

a soutěživost) 
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kruh, trojúhelník) a 

rozlišit je na různých 

předmětech 

• pracovat na PC pod 

vedením učitele 

• porovnat délky 

předmětů, rozlišit 

kratší/delší 

Základy geometrie: 

• základní geometrické tvary 

• práce na PC: programy barvy 

a tvary 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• rozlišovat vpravo-

vlevo, uprostřed 

• orientovat se na ploše 

a v prostoru, rozumět 

pojmům – před, za, 

pod, nad 

• porovnávat množství 

a tvořit skupiny 

o daném počtu prvků 

• orientovat se 

v pojmech větší-

menší,kratší-

delší,širší-užší,těžší-

lehčí 

• rozeznávat hodnotu 

mincí do 20Kč 

• rozlišovat pojmy-

dražší - levnější 

chápat pojem 0 

• číst, psát, používat 

číslice 6, 7 

• odpočítat počet 

• orientovat se v číselné 

řadě 

• číst, psát, používat 

číslice 8 – 10 

• diktát číslic 

• sčítat a odčítat 

s užitím názoru 

v oboru do 10 

• diktát příkladů 

• řešit jednoduché 

slovní úlohy na 

sčítání a odčítání  

v oboru do 10 

• rozlišovat pojmy rok, 

měsíc, týden, den 

• určit čas – celé 

hodiny 

• znát jednotky délky, 

hmotnosti, objemu 

Řazení a třídění předmětů: 

• orientace vpravo-vlevo 

• orientace na ploše a v prostoru 

• určování počtu, porovnávání 

čísel 

• porovnávání množství stejných 

prvků 

• porovnávání délky (rozměry, 

vzdálenosti a hmotnosti) 

• manipulace s penězi 

 

Číslo a početní operace: 

• početní spoje s nulou 

• pojem čísla 6 – 7 

• čtení a psaní číslic 6,7 

• rozklad čísel 

• pojem čísla 8 – 10 

• čtení a psaní číslic 8 – 10 

• sčítání a odčítání v oboru 

do 10 

• jednoduché slovní úlohy 

z praktického života 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty: 

• úlohy na orientaci v čase 

a prostoru 

• práce s hodinami 

• jednotky délky - metr 

• jednotky hmotnosti - kg 

• jednotky objemu – litr 

• Tělesná výchova 

(pořadová cvičení, 

soutěživé hry) 

• Komunikační 

výchova (správné 

užívání pojmů, 

rozšiřování slovní 

zásoby) 

• Čtení 

• Psaní 

• Věcné učení 

(orientace 

v časových údajích) 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce 

a soutěživost) 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• seřadit správně 

vzestupně čísla 

v oboru do 20 

• přiřazovat 

předměty podle 

číselné řady 

• třídit předměty do 

skupin dle atributů 

• seřadit vzestupně 

čísla v oboru do 

100 

• rozeznávat 

hodnotu bankovek 

do 100 Kč 

• číst, psát 

a porovnávat čísla 

v oboru do 20 

• zapsat dvouciferná 

čísla podle diktátu 

• zapsat jednoduché 

příklady v oboru 

do 20 podle 

diktátu 

• odpočítat daný  

počet prvků 

v oboru do 20 

• sčítat a odečítat s  

názorem do 20 bez 

přechodu přes 

desítku 

• sčítat a odečítat 

s názorem do 20 s  

• přechodem přes 

desítku 

• číst a psát čísla do 

100 

• odpočítat daný  

počet prvků 

v oboru do 100 

• určit počet desítek 

a jednotek ve 

dvouciferném čísle 

• zvládat snadné 

příklady v oboru 

do 100 

• sčítat s názorem i  

Řazení a třídění předmětů: 

• řazení čísel 

vzestupně/sestupně v oboru 

do 20 

• přiřazování předmětů podle 

číselné řady 

• třídění předmětů do skupin dle 

atributů 

• manipulace s penězi 

 

Číslo a početní operace: 

• obor přirozených čísel do 20 

• porovnávání čísel, přiřazování 

k prvkům a naopak 

• zápis a čtení čísel v oboru do 

20 

• diktát čísel a jednoduchých 

příkladů 

• rozklad čísla v desítkové 

soustavě na desítky a jednotky 

• sčítání a odečítání s názorem 

i bez názoru v oboru do 20 

• obor přirozených čísel do 100 

• zápis a čtení čísel v oboru do 

100 

• sčítání a odčítání s názorem 

i bez v oboru do 100 

• sčítání celých desítek 

• násobky čísla 10, 2, 5 

• jednoduché slovní úlohy z 

praktického života 

• seznámení s kalkulátorem 

• závislosti, vztahy a práce 

s daty:  

• seznámení s pojmem  

polovina, čtvrtina, třičtvrtě 

• určování času – minuty, 

půlhodiny, čtvrthodiny, 

třičtvrtě hodiny 

• jednotky – cm, m, km, g, kg, 

½ kg, ¼ kg, l, ½ l, ¼ l 

• manipulace s penězi 

• jednoduché tabulky 

 

Základy geometrie: 

• křivé a přímé čáry 

• Čtení 

• Psaní 

• Výtvarná výchova 

• Pracovní výchova 

(polovina, 

čtvrtina, tři 

čtvrtiny v praxi) 

• Osobnostní a 

sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské 

vztahy; 

komunikace; 

spolupráce 

a soutěživost) 
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bez názoru celé 

desítky v oboru do 

100 

• zvládat násobilku 

10, 2, 5 s názorem 

• řešit jednoduché 

slovní úlohy na 

sčítání, odčítání 

a násobení v oboru 

do 100 

• umět použít 

kalkulátor 

• určit čas na 

půlhodiny, 

čtvrthodiny, 

třičtvrtě hodiny 

• znát základní 

jednotky délky, 

hmotnosti, objemu 

• uplatňovat 

matematické 

znalosti při 

manipulaci 

s penězi 

• doplňovat 

jednoduché, 

tabulky, 

posloupnosti čísel 

do 100 

• poznat rozdíl mezi 

přímou a křivou 

čárou 

• kreslit přímé 

a křivé čáry 

• použít pravítko při 

rýsování přímek 

• změřit délku 

• poznat 

a pojmenovat 

tělesa 

• použití pravítka, měření 

pomocí měřidel 

• porovnávání délky předmětů 

tělesa – kvádr, krychle, válec, 

koule 
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5.5 Informační a komunikační technologie 

5.5.1 Počítače 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

 

Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Informační a komunikační technologie zahrnuje základy práce s osobním počítačem, tabletem, 

interaktivní tabulí, mobilním telefonem aj. Předmět se zaměřuje na práci se speciálními 

výukovými a vzdělávacími programy a jejich ovládání (dotykové obrazovky, speciální myš, 

tlačítka aj.). Jako nadstandardní učivo je možno zařadit práci s webovým prohlížečem a 

s poštovními programy. Žáci si prostřednictvím práce s výukovými programy osvojují obsluhu 

počítače na elementární uživatelské úrovni a získané dovednosti se pro ně stávají výhodou 

v praktickém životě. 

 

• Cílové směřování předmětu vede k rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti 

• K zapojování více smyslů, k rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky 

• K získání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti 

• Poznávání možností počítače, mobilu, televize… 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace -/-/- -/1/1 1/1/1/1 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

vnímání, metody manipulace s předměty, metody nácviku a upevňování dovedností, metody 

diagnostické a hodnotící atd. Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální práce 

a skupinové a kooperativní aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, počítačová učebna). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 
• rozvíjí schopnost aktivně 

pracovat s textem a provádět 

početní operace při práci na PC 

• individualizuje výchovnou 

činnost 

• opakuje a upevňuje získané 

vědomosti a procvičuje konkrétní 

dovednosti 

• podporuje počítačovou 

gramotnost žáků využíváním 

výpočetní techniky při výuce 

• podporuje samostatnost žáků při 

práci na PC 

• plnění jednoduchých 

a srozumitelných pokynů 

• pochopení daného jednoduchého 

úkolu 

• komunikace prostřednictvím psaní 

e-mailu nebo SMS zprávy 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• vede žáky k vědomí vlastní 

hodnoty i hodnoty pracovních 

pomůcek, k toleranci a úctě 

k práci druhých.  

• rozpoznávat nevhodné a rizikové 

chování, být seznámen s jeho 

možnými důsledky 

• uvědomovat si možné nebezpečí 

zneužívání vlastní osoby 

• respektovat pedagogy i spolužáky 

Kompetence 

pracovní 
• vede žáky ke zvládnutí 

pracovních postupů a k využívání 

různých možností technických 

pomůcek 

• učí žáky dodržovat hygienické 

návyky a bezpečnost práce, dbát 

na zdraví své i druhých 

• zvládat základní dovednosti, 

operace a postupy při obsluze 

prostředků informační technologie 

• podle instrukcí plnit zadané úkoly 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky při práci 

Kompetence 

k učení 
• rozvíjí schopnost aktivně 

pracovat s textem a provádět 

početní operace při práci na PC 

• individualizuje výchovnou 

činnost 

• opakuje a upevňuje získané 

vědomosti a procvičuje konkrétní 

dovednosti 

• podporuje počítačovou 

gramotnost žáků využíváním 

výpočetní techniky při výuce 

• využívá výukové a relaxační 

programy, internet, sociální sítě 

aj. 

• podporuje samostatnost žáků při 

práci na PC 

• základy obsluhy ICT 

• pracovat s výukovými programy a 

aplikacemi 

• uplatňuje získané zkušenosti 

v praktických situacích 

Kompetence 

k řešení problémů 
• podněcuje k trpělivosti 

a vytrvalosti při práci 

• učí žáky řešit menší problémy 

• vědět, na koho se obrátit při 

výskytu problému nebo 

nezvyklých situacích. 

• nenechá se při řešení problémů 

odradit nezdarem.  
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I. stupeň (5. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

• zvládat základní 

obsluhu počítače – 

zapnutí, vypnutí 

• dotyk, poklep, tah na 

ploše 

• umět ovládat počítač 

alternativními vstupy 

– spínače, dotykový 

displej 

• pracovat 

s přiměřenými 

vzdělávacími a 

zábavnými programy 

podle pokynu 

• zvládat základy práce 

s myší 

• zvládat psaní 

známých písmen na 

klávesnici (vlastní 

jméno apod.) 

• dodržovat pravidla 

bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce 

s výpočetní technikou 

• části počítačové sestavy 

(počítač, monitor, klávesnice, 

myš, sluchátka) 

• zapnutí/vypnutí PC a tabletu 

• nácvik ovládání počítače myší 

(dvojklik, tah) 

• vypnutí PC pomocí 

softwarového ovladače 

• ovládací prvky počítače 

(klávesnice, myš) 

• ovládání okna (otevření 

a zavření) 

• psaní jednotlivých písmen 

s předlohou 

• spuštění výukového programu 

• práce ve výukovém programu 

podle pokynů 

• užití a nastavení výukového 

programu dle individuálních 

schopností žáka 

• nácvik práce s internetem 

• zvládání základních funkcí 

mobilního telefonu, přijetí 

hovoru, případně SMS zprávy 

• pravidla bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce s výpočetní 

technikou 

• Pracovní výchova 

• Komunikační 

výchova 

• Čtení 

• Psaní 

• Počty 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

• zvládat základní 

obsluhu počítače – 

zapnutí, vypnutí 

• dotyk, poklep, tah na 

ploše 

• umět ovládat počítač 

alternativními vstupy 

– spínače, dotykový 

displej 

• pracovat 

s přiměřenými 

vzdělávacími a 

zábavnými programy 

podle pokynu 

• zvládat základy práce 

s myší 

• zvládat psaní 

známých písmen na 

klávesnici (vlastní 

jméno apod.) 

• samostatnou práci 

s výukovými 

programy a 

aplikacemi 

• dodržovat pravidla 

bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce 

s výpočetní technikou 

• nácvik samostatné práce s ICT 

• nácvik samostatné práce 

s internetem, sociálními sítěmi 

• seznámení s nebezpečím 

zneužití ve virtuálním prostoru 

• nácvik ovládání počítače myší 

(dvojklik, tah) 

• vypnutí PC pomocí 

softwarového ovladače 

• ovládací prvky počítače 

(klávesnice, myš) 

• spuštění programu dvojklikem 

pomocí ikony 

• ovládání okna (otevření 

a zavření) 

• psaní textu v editoru Word 

• psaní jednotlivých písmen 

s předlohou 

• spuštění výukového programu 

• práce ve výukovém programu 

podle pokynů 

• užití a nastavení výukového 

programu dle individuálních 

schopností žáka 

• zvládání základních funkcí 

mobilního telefonu, přijetí 

hovoru, případně SMS zprávy 

• pravidla bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce s výpočetní 

technikou 

• Pracovní výchova 

• Komunikační 

výchova 

• Čtení 

• Psaní 

• Počty 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 
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5.6 Člověk a jeho svět 

5.6.1 Věcné učení I. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

 

Název vyučovacího předmětu: VĚCNÉ UČENÍ I. 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Věcné učení I. se vyučuje pouze v 1. – 6. ročníku. Předmět poskytuje 

základní poznatky o okolním světě, o životě společnosti, o živé a neživé přírodě, seznamuje 

žáky se základními křesťanskými svátky. Pomáhá vytvářet citový vztah k vlasti, k lidem, 

k životnímu prostředí. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy a situace na základě 

pozorování i vlastních praktických zkušeností. Nové znalosti a dovednosti se učí uplatňovat 

v běžném životě. Získané poznatky si postupně osvojují a rozšiřují. Věcné učení I. pomáhá 

žákům získat dovednosti, jak se co nejsamostatněji orientovat v okolním prostředí a jak si 

počínat při řešení různých životních situací. Vyučovací předmět je rozdělen do pěti tematických 

okruhů, které tvoří vnitřně propojený celek: 

• Místo, kde žijeme 

• Lidé kolem nás 

• Lidé a čas 

• Rozmanitost přírody 

• Člověk a jeho zdraví 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 

Týdenní dotace 2/2/3 3/3/3 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody nácviku a upevňování dovedností, metody diagnostické a hodnotící atd. 

Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální práce a skupinové a kooperativní 

aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, zahrada) a v dalším 

zvoleném prostředí (okolí školy, dopravní prostředky, kulturní instituce, obchody...). 

Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede 

žáka k vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků, osvojování pravidel 

slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, poznávání svého 

nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu, kde žije, rozvoji myšlení a vyjadřování, 

k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů. 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• vybírá vyučovací metody 

a formy práce, při kterých si 

žáci ověřují získané sociální 

dovednosti 

• vede žáky ke spolupráci 

a vzájemné pomoci ve škole, 

v rodině i v praktickém životě 

(obchod, pošta, divadlo, 

restaurace, dopravními 

prostředky…) 

• dbá na dodržování společně 

stanovených pravidel 

chování, odmítá nepřijatelné 

formy chování 

• vede žáky k uvědomění si 

svých práv i povinností ve 

škole i mimo ni 

• skupinovou práci a při ní 

respektovat své vrstevníky 

• uplatňovat návyky 

společenského chování při 

návštěvách obchodů, divadel, 

restaurací, kulturních akcí 

• dodržuje daná pravidla 

chování 

• je si (přiměřeně ke svým 

možnostem) vědom svých 

práv a povinností 

Kompetence 

občanské  
• podporuje uplatňování 

získaných zkušeností, 

dovedností, postojů a návyků 

v běžném životě 

• navštěvuje kulturní 

a sportovní akce 

a poskytujeme zpětnou vazbu 

v chování žáka 

• společně se žáky vytváří 

třídní pravidla a dbá na jejich 

dodržování 

• přistupuje k žákovi jako 

k partnerovi, vhodně 

usměrňuje jeho volby 

a rozhodnutí 

• dodržuje zavedený systém 

péče o životní prostředí 

• fixuje vhodné návyky v péči 

o vlastní zdraví 

• upozorňuje na možná 

nebezpečí ohrožující žáka 

v běžném životě 

• procvičuje stereotypy chování 

při krizových situacích 

• vede žáky k vědomí vlastní 

hodnoty, k toleranci a úctě 

k druhým 

• být tolerantní, otevřený, 

všímavý a ohleduplný 

k druhým 

• mít povědomí o svém místě 

ve společnosti 

• umět dodržovat předem daná 

pravidla chování 

• mít povědomí o péči o životní 

prostředí 

• mít povědomí o péči o vlastní 

zdraví 

• znát rizika, která ho mohou 

ohrozit v běžném životě 

• být tolerantní k druhým, mít 

úctu k jejich práci 

Kompetence 

pracovní 
• upevňuje základní hygienické 

návyky 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky při práci 
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• volí vyučovací metody 

a formy, které podporují 

samostatnou práci žáků 

• vybírá pro žáka zajímavé 

činnosti, které ho motivují 

dokončit daný úkol 

• zařazuje projekty, při kterých 

mohou žáci pracovat společně 

• vhodnou formou hodnotí 

výsledky práce 

• při praktických činnostech 

vede žáky k dodržování zásad 

bezpečnosti a hygieny práce 

• při práci dokáže být 

samostatný – přiměřeně ke 

svým schopnostem 

• být pracovat ve skupině 

• být schopen přijímat 

přiměřené hodnocení 

výsledků 

Kompetence 

k učení 
• vybírá vhodné metody práce 

• vytváří takové situace, ve 

kterých má žák radost z učení 

• individualizuje výchovně 

vzdělávací činnost 

• pozitivně hodnotí dílčí kroky 

a tím podporuje vytrvalost 

• opakuje a upevňuje získané 

vědomosti a procvičuje 

konkrétní dovednosti 

• znát a používat základní 

pojmy 

• soustředit se při práci 

a vnímat pozitivní hodnocení 

jako motivaci k další tvorbě 

• zaznamenat svůj pokrok 

i obtíže 

• umět procvičovat získané 

dovednosti, vědomosti 

Kompetence 

k řešení problémů 
• nabízí úkoly a cvičení, která 

vycházejí z běžného života 

žáka 

• nepředkládá žákovi hotovou 

informaci, ale vede ho 

k vlastnímu poznání 

• výuku individualizuje – 

přizpůsobuje možnostem 

a schopnostem žáků 

• nacvičuje stereotypy 

správného chování v běžných 

životních situacích 

• při pobytu mimo školu 

sleduje, jak žák uplatňuje 

nabyté vědomosti 

a dovednosti 

• vytváří tvůrčí a radostnou 

atmosféru 

• umět využít dovednosti 

získané při výuce 

v praktickém životě 

• znát algoritmus řešení 

problémů v konkrétních 

situacích; vědět, kde a koho 

žádat o radu či pomoc 

  



71 

 

I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

Místo, kde žijeme: 

• znát název obce, v níž 

žije 

• znát název školy a název 

obce, v níž škola sídlí 

• zvládnout orientaci 

v blízkém okolí svého 

bydliště 

• zvládnout orientaci ve 

třídě a v budově školy 

• poznat a pojmenovat 

základní vybavení třídy, 

školní pomůcky, hračky 

• vědět o základních 

pravidlech bezpečnosti 

při cestě do školy (chůze 

po chodníku, přecházení 

vozovky) 

 

Lidé kolem nás: 

• pojmenovat členy 

nejužší rodiny 

• znát křestní jména 

spolužáků a učitelů - 

uplatňovat základní 

návyky společenského 

chování (pozdrav, 

prosba, poděkování) 

• mít povědomí 

o nejběžnějších 

povoláních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas: 

• umět rozlišit známé 

a neznámé lidi, rozlišit 

den a noc 

• rozpoznat a správně 

pojmenovat základní 

Místo, kde žijeme: 

• jméno, příjmení, bydliště 

název školy, sídlo školy, 

orientace v místě bydliště, 

orientace ve třídě a v budově 

školy, život ve škole, 

vybavení třídy, školní 

pomůcky, hračky 

• bezpečnost chodců (chůze po 

chodníku, přecházení 

vozovky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás: 

• pojmenování členů nejužší 

rodiny (maminka, tatínek, 

sestra, bratr, babička, děda) 

• pojmenování členů širší 

rodiny (teta, strýc, sestřenice, 

bratranec), stáří členů rodiny 

(mladý, starý) 

• křestní jména spolužáků 

a učitelů 

• základní návyky 

společenského chování 

(pozdrav, prosba, omluva, 

poděkování) 

• nejběžnější povolání 

• rozlišování známých 

a neznámých lidí vhodné 

chování k nim 

• pravidla chování ve 

společnosti neznámých osob 

 

Lidé a čas: 

• orientace v čase (den, noc, 

ráno, poledne, večer) 

• určování části dne podle 

činnosti na obrázku 

• Psaní 

• Komunikační 

výchova 

• Věcné učení 

• Počty 

• Osobnostní 

a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské 

vztahy, 

komunikace) 

• Mediální 

výchova (rozvoj 

komunikačních 

schopností, 

využití médií 

jako zdroje 

informací) 
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části dne (ráno, poledne, 

večer) 

• přiřadit obrázky se 

základními denními 

činnostmi k části dne 

• mít povědomí o dnech 

v týdnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody: 

• pozorovat změny 

v přírodě v závislosti na 

ročním období 

• porozumět základním 

pojmům vztahujícím se 

k počasí (slunce, déšť, 

sníh, vítr, bouřka), mít 

povědomí o vhodném 

chování v přírodě 

• orientovat se 

v nejběžnějších druzích 

domácích zvířat, 

pojmenovat základní 

druhy ovoce 

 

Člověk a zdraví: 

• sám nebo s pomocí 

základní osobní hygienu 

a základní sebeobsluhu 

• ukázat hlavní části 

lidského těla na sobě, 

porozumět signálům 

svého těla (uvědomit si, 

že mu není dobře, že ho 

něco bolí) 

• vědět o vhodném 

chování při hrách, na 

výletech, při koupání 

• orientace v čase (činnosti 

patřící do jednotlivých částí 

dne), rozvržení denních 

činností 

• orientace v čase (den, noc, 

ráno, poledne, večer), 

určování části dne podle 

činnosti na obrázku, dny 

v týdnu, rozlišení pracovních 

dnů a dnů volna 

• roční období 

(charakteristické znaky), 

činnosti charakteristické pro 

jednotlivá roční období, roční 

období v místní krajině 

• svátky během roku – Vánoce, 

Velikonoce – zvyky 

 

Rozmanitost přírody: 

• příroda v ročních obdobích 

(pozorování změn v přírodě a 

v počasí, osvojování 

základních pojmů) 

• domácí zvířata (pes, kočka, 

slepice, králík, prase, kráva) 

• ovoce a zelenina, 

pojmenování, přiřazení 

obrázku 

• počasí (slunce, déšť, sníh, 

vítr, bouřka...) 

• chování v přírodě 

 

 

 

Člověk a zdraví: 

• zásady osobní hygieny 

(používání WC, mytí rukou, 

používání kapesníku...) 

• lidské tělo (ukázání 

jednotlivých částí - hlava, 

krk, ruce, nohy...), nemoc 

(chování v době nemoci, 

lokalizování bolesti) 

• bezpečnost při hrách, 

výletech a koupání 

• předměty denní potřeby, 

vybavení domácnosti 

• bezpečnost chodců (semafor, 

přechod pro chodce) 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

• popsat cestu do školy 

podle otázek 

• znát nejbližší důležitá 

místa v okolí školy 

a bydliště 

• sdělit poznatky a zážitky 

z výletů a vlastních cest 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

• dodržovat pravidla pro 

soužití v rodině, ve 

škole, mezi kamarády 

• projevovat toleranci 

k odlišnosti spolužáků 

• pojmenovat nejběžnější 

pracovní činnosti 

• rozpoznat ve svém okolí 

nevhodné jednání 

a chování vrstevníků 

a dospělých 

• vědět, kde hledat pomoc 

v případě ohrožení 

vlastní osoby 

• reagovat na pokyny 

dospělých při 

mimořádných událostech 

 

LIDÉ A ČAS 

• poznat, kolik je hodin 

(celé hodiny) 

• znát roční období 

• významné události 

v rodině (svátky, 

narozeniny) 

• významné události 

regionu, společnosti 

 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

• poznat rozdíly mezi 

stromy a keři 

• poznat nejběžnější volně 

žijící zvířata 

• rozlišit jehličnaté 

a listnaté stromy 

• opakování a prohlubování 

učiva z předchozích ročníků 

• orientace v okolí školy 

a bydliště (kulturní 

a historické zajímavosti, 

významné podniky, služby, 

nákupy, doprava...) 

• výlety a cesty žáků 

a následné vyprávění o nich 

 

• rodina a společnost, role 

členů rodiny a společnosti, 

příbuzenské vztahy, 

mezilidské vztahy, práva 

a povinnosti 

• seznámení se s běžnými 

pracovními činnostmi 

• nebezpečí ohrožení sociálně - 

patologickými jevy a jejich 

prevence, protiprávní jednání 

a jeho postih (krádež, šikana, 

zneužívání, týrání) 

• situace hromadného ohrožení 

(chování při požáru, při 

vyhlášení poplachu, při 

dopravní nehodě), důležitá 

telefonní čísla 

 

• určování času na hodinách 

(celé hodiny), orientace 

v čase, rozlišování minulosti, 

přítomnosti, budoucnosti 

(včera, dnes, zítra) 

• roční období, dny v týdnu 

měsíce 

• současnost a minulost 

v životě, rozdíly ve způsobu 

života 

• regionální kulturní 

a historické zajímavosti 

• regionální pověsti, tradice 

a zvyky 

 

• stromy a keře, rozlišení 

a určení rozdílů 

• Psaní 

• Komunikační 

výchova 

• Věcné učení 

• Počty 

• Osobnostní 

a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské 

vztahy, 

komunikace) 

• Mediální 

výchova (rozvoj 

komunikačních 

schopností, 

využití médií 

jako zdroje 

informací 
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• znát základní pravidla 

ochrany přírody 

a životního prostředí 

• vědět o škodlivých 

vlivech na životní 

prostředí 

 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

• uplatňovat hygienické 

návyky, sebeobslužné 

dovednosti a zásady 

zdravé výživy 

• vědět, na koho se obrátit 

o pomoc 

• uplatňovat základní 

pravidla silničního 

provozu pro chodce 

• reagovat přiměřeně na 

pokyny dospělých za 

mimořádných situací 

• dokázat sdělit a popsat 

události a pověsti, které 

se vztahují k regionu 

• volně žijící zvířata, péče 

o zvířata a ptáky 

• listnaté a jehličnaté stromy, 

rozlišení a určení rozdílů 

• životní prostředí a jeho 

ochrana 

• třídění odpadu (papír, plasty, 

sklo, kov) 

 

• zásady osobní hygieny, péče 

o zdraví (zdravá strava, 

správný režim dne, 

nejběžnější nemoci a ochrana 

před nimi) 

• nemoc (znalost pojmů 

souvisejících s tématem 

zdraví a nemoci) 

• osobní bezpečí, ochrana sebe 

a svého těla před 

obtěžováním a zneužíváním 

• úrazy (ošetření drobných 

poranění používání 

základního vybavení 

lékárničky) 

• bezpečné chování při hrách 

a při sportu 

• bezpečné chování v silničním 

provozu 

• chování při mimořádných 

událostech (chování při 

požáru, při vyhlášení 

poplachu, při dopravní 

nehodě), důležitá telefonní 

čísla 
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5.7 Člověk a společnost, Člověk a příroda 

5.7.1 Věcné učení II. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a příroda 

 

Název vyučovacího předmětu: VĚCNÉ UČENÍ II. 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Věcné učení II se vyučuje pouze v 7. – 10. ročníku. Předmět byl vytvořen 

ze dvou vzdělávacích oblastí: Člověk a společnost a Člověk a příroda. 

Předmět částečně navazuje na předmět Věcné učení I., který se vyučuje v 1. – 6. ročníku. Žáci 

se připravují na občanský život, měli by si utvářet postoje k důležitým oblastem lidského života, 

formovat svou osobnost po stránce mravní, citové a volní, orientovat se v mezilidských 

vztazích, naučit se toleranci, respektování lidských práv, získat vztah k životnímu prostředí, ke 

kultuře. Jsou jim poskytovány základní poznatky o vývoji lidstva, o podstatě a fungování 

společnosti, seznamují se s přírodou jako systémem, jehož součásti jsou vzájemně propojené, 

působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základní poznatky o přírodních zákonitostech, 

které mohou uplatnit v praktickém životě, seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního 

prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích, a jsou také vedeni k jeho ochraně. 

Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje tematické okruhy: 

• Historie našeho národa 

• Člověk a společnost 

• Poznatky o společnosti 

• Péče o občana 

Cílové směřování předmětu vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

zprostředkovává žákům poznatky o způsobu lidského života, poznávání historických 

a kulturních památek v nejbližším okolí, osvojování základů společenského chování, soužití 

s ostatními lidmi. Učí žáky zvládání přiměřeně náročných situací běžného života, vede je úctě 

k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům, rozvíjí jejich schopnosti vnímat přírodní 

zákonitosti a získané poznatky využívat v praxi, učí je vnímat vztahy a souvislosti mezi 

činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou. 

 

Časová dotace: 

Stupeň II. 

Ročník 7. – 10. 

Týdenní dotace 5/5/5/5 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody manipulace s předměty, metody nácviku a upevňování dovedností, metody 

diagnostické a hodnotící atd. Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální práce 

a skupinové a kooperativní aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, zahrada) a v dalším 

zvoleném prostředí (okolí školy, obchod, kulturní instituce apod.). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 
• vede žáky k vyjadřování svého 

názoru 

• vytváří situace vhodné ke komunikaci 

• jasně vymezuje přijatelnou formu 

komunikace 

• připravuje žáka na zvládání 

komunikace s jinými lidmi či 

v mimořádných situacích 

• umět vyjadřovat své pocity, 

představy, zážitky 

• být schopen vnímat 

a elementárně vyjádřit svůj názor 

• umět adekvátně komunikovat 

s blízkými lidmi 

• zvládá přiměřenou komunikaci 

s neznámými lidmi, popř. za 

mimořádných situací 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• podněcuje skupinovou tvorbu 

a podporuje kooperaci žáků 

• zařazuje do výuky návštěvy 

přiměřených kulturních akcí, nákupy 

v ochodech, exkurze 

• zvládnout skupinovou práci a při 

ní respektovat své vrstevníky 

• uplatňovat návyky společenského 

chování při návštěvách 

kulturních akcí, obchodů, při 

exkurzích 

Kompetence 

občanské  
• vede žáky k vědomí vlastní hodnoty, 

k toleranci a úctě k druhým 

• zprostředkovává žákům základní 

poznatky o právech a povinnostech 

občanů 

• být tolerantní, otevřený, všímavý 

a ohleduplný k druhým 

• mít povědomí o svém místě ve 

společnosti 

Kompetence 

pracovní 
• vybírá pro žáka atraktivní činnosti, 

které ho motivují dokončit zadaný 

úkol 

• usiluje o nejvyšší možnou 

samostatnost 

• vhodným způsobem hodnotí průběh 

i výsledek žákovy práce 

• vede žáka k reálnému sebehodnocení 

a hodnocení práce ostatních 

• učí žáka využívat získané poznatky 

v praxi 

• dokáže dokončit zadaný úkol 

• snaží se být – v rámci svých 

možností – samostatný 

• dokáže přijímat hodnocení své 

práce, pokouší se sám zhodnotit 

práci svou, popř. práci spolužáků 

• dokáže využít získané poznatky 

v praxi 

Kompetence 

k učení 
• volí vhodné metody pro osvojení 

učiva 

• žáka pozitivně motivuje, povzbuzuje 

ho kladným hodnocením 

• individualizuje vzdělávací činnost 

• vytváří příležitosti k využívání 

informačních zdrojů 

• dbá na správné užívání termínů, 

znaků a symbolů 

• co nejvíce využívá situace z reálného 

života, názorný materiál a pomůcky 

• dbá na dokončení zadaných úkolů 

• znát a používat základní pojmy 

• soustředit se při práci a vnímat 

pozitivní hodnocení jako 

motivaci k další tvorbě 

• zaznamenat svůj pokrok i obtíže 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• v opakujících se situacích učí žáky 

řešit problémy  

• navozuje takové modelové situace, 

ve kterých si žáci osvojují řešení 

situací nápodobou a vlastní 

zkušeností 

• znát algoritmus řešení problémů 

v konkrétních situacích; vědět, 

kde a koho žádat o radu či 

pomoc 

• překonává problémy přiměřeně 

svým schopnostem 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

HISTORIE NAŠEHO 

NÁRODA 

• poznat historii našeho 

národa 

• mít představu 

o významných 

událostech v naší zemi 

 

ČLOVĚK VE 

SPOLEČNOSTI 

• mít základní informace 

o otázkách rodinného 

života a rozlišovat 

postavení a role 

jednotlivých členů 

rodiny 

• respektovat základní 

pravidla společenského 

soužití 

• uplatňovat vhodné 

způsoby chování 

a komunikace 

v různých situacích, 

rozlišit projevy 

nepřiměřeného 

chování 

• znát hodnoty přátelství 

a vztahů mezi lidmi 

a být ohleduplný ke 

starým, nemocným 

a postiženým 

spoluobčanům 

• vědět o projevech 

vandalismu 

 

POZNATKY 

O SPOLEČNOSTI 

• poznat českou vlajku, 

hymnu 

• znát prezidenta ČR 

• být seznámen se 

základními právy 

a povinnostmi občanů 

• být seznámen s riziky 

a důsledky 

protiprávního jednání 

• obrázky z historie 

• Staré pověsti české 

• regionální pověsti 

• významné události 

(osobnosti)v naší zemi 

• Česká republika 

• hlavní město Praha 

• prezident ČR 

• obec, region, kraj, zajímavosti 

a významné osobnosti obce, 

regionu, kraje, přírodní 

zajímavá místa, kulturní 

památky, národní zvyky 

a obyčeje 

• rodina, funkce a struktura 

rodiny, odpovědnost rodičů za 

výchovu dětí, vznik rodiny – 

svatební obřad, manželství, 

rozpad rodiny a jeho příčiny 

• práva a povinnosti žáků, vztahy 

ve škole 

• mezilidské vztahy ve 

společnosti, základní pravidla 

společenského chování, 

mezilidská komunikace, úcta 

k člověku, rovnocennost 

národnostních menšin  

• zásady křesťanského života 

• dodržování křesťanských svátků 

 

• prezident republiky, státní 

orgány a instituce, státní 

symboly 

• lidská práva, práva dítěte a jeho 

ochrana, týrané dítě 

• práva a povinnosti občanů, 

policie, soudy, druhy a postihy 

protiprávního jednání, trestná 

činnost mládeže 

• vzdělávání v ČR 

• zařízení školy, ochrana školního 

majetku 

 

• Komunikační 

výchova 

• Čtení 

• Počty 

• Počítače 

• Tělesná výchova 

• Pracovní výchova 

• OSV - osobnostní 

rozvoj-rozvoj 

schopností a 

poznávání, 

sebepoznání 

a sebepojetí 

• Sociální rozvoj-

poznávací schopnosti, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, 

spolupráce, morální 

rozvoj, řešení 

problémů 

• MKV - kulturní 

rozdíly 

• Lidské vztahy 

• Pracovní výchova 

• Rozumová výchova 

• Smyslová výchova 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy, 

komunikace) 
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PÉČE O OBČANA 

• umět požádat o radu 

při vyřizování svých 

osobních záležitostí 

• být seznámen 

s nebezpečím ohrožení 

sociálně patologickými 

jevy 

• mít povědomí 

o možnostech sociální 

péče o potřebné 

občany 

• využívat služeb 

pomáhajících 

organizací 

• být seznámen 

s nezbytnými 

dovednosti potřebnými 

k ochraně osob za 

mimořádných událostí 

 

ZÁKLADNÍ POZNATKY 

Z FYZIKY 

• poznat, zda je těleso 

v klidu či v pohybu 

vůči jinému tělesu 

• rozeznat zdroje tepla 

• vědět o tom, že látky 

mají různá skupenství 

• znát zásady 

bezpečnosti při práci 

s elektrickými přístroji 

• být informován 

o zdrojích elektrického 

proudu 

• uvědomovat si zdroje 

zvuku, uvědomovat si 

nepříjemnost 

nadměrného hluku 

• rozpoznat zdroje světla 

• být seznámen s pohyby 

naší planety a jejich 

důsledků – střídání dne 

a noci, ročních období 

 

ZÁKLADNÍ POZNATKY 

Z CHEMIE 

• příprava na profesní uplatnění, 

zaměstnání rodičů, úcta k lidské 

práci, různé profese 

• pracovní uplatnění, odměna za 

práci 

• peníze, jejich funkce, 

hospodaření s penězi, úspory, 

ukládání a vybírání peněz, 

banky, kreditní karty 

• zdravotní a sociální péče 

• člověk a volný čas, kultura, 

sport, volnočasové aktivity – 

kina, divadla, koncerty, výstavy, 

muzea, sport aktivní a pasivní, 

zájmové činnosti, prázdniny, 

dovolená 

• nevhodné využívání volného 

času, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, nebezpečí 

drog, jak reagovat v případě 

ohrožení, požádání o radu, 

pomoc 

 

• základní fyzikální vlastnosti 

látek 

• pohyby těles, pohyb a klid těles 

• jednoduché stroje a jejich užití 

v praxi 

• přeměny skupenství, tání 

a tuhnutí, teplota varu kapaliny 

• zdroje zvuku, ozvěna, hudební 

nástroje, škodlivost nadměrného 

hluku 

• elektrické spotřebiče, 

dodržování pravidel bezpečné 

práce s elektrickými přístroji 

• zdroje světla, využití zrcadel, 

praktické využití optických 

přístrojů 

• pohyby Země kolem své osy 

a kolem Slunce, měsíční fáze 

 

• látky rozpustné a nerozpustné, 

vliv teploty a míchání na 

rychlost rozpouštění pevné látky 

• význam vody, rozdíl mezi 

vodou pitnou, užitkovou 

a odpadní 
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• mít povědomí 

o vlastnostech látek, 

rozpustné, nerozpustné 

• být seznámen s druhy 

vody – pitná, užitková, 

odpadní 

• vědět o kyslíku jako 

složce vzduchu a jeho 

nezbytnosti pro život 

člověka, zvířat i rostlin 

• vědět o znečišťování 

vody a vzduchu ve 

svém nejbližším okolí-

továrny, auta 

• poznat podle etikety 

chemické výrobky 

používané 

v domácnosti 

a bezpečně s nimi 

pracovat 

• získat základní 

vědomosti o léčivech 

a návykových látkách 

 

ZÁKLADNÍ POZNATKY 

Z PŘÍRODOPISU 

• získat základní 

vědomosti o dění 

v přírodě během 

ročních období 

• vědět o způsobu péče 

o rostliny a zvířata 

během roku 

• být seznámen s našimi 

nejběžnějšího jedlými 

a jedovatými houbami 

• mít povědomí 

o významu 

hospodářsky 

důležitých rostlin 

a jejich pěstování 

• znát vybrané zástupce 

rostlin a živočichů 

• znát význam lesa, 

společenství stromů, 

rostlin a hub 

• znát jednotlivé části 

lidského těla, popř. je 

umět i pojmenovat 

• význam kyslíku pro život na 

Zemi 

• ropa, uhlí, zemní plyn, způsoby 

využití 

• bílkoviny, tuky, sacharidy, 

vitamíny, vliv na zdraví 

• zdroje znečištění ovzduší 

v okolí školy – auta, kouř 

z komínů 

• cement, vápno, sádra, 

bezpečnost při práci, využití 

v praxi 

• označení a symboly 

nebezpečných látek, čistící 

prostředky (nápisy, značky, 

symboly), bezpečnost při 

manipulaci v chemikáliemi-

chemické výrobky 

• ochrana vodních toků a ovzduší, 

pochopení závažnosti a rizika 

znečištění vodních toků 

a ovzduší, likvidace plastů, 

ekologické katastrofy 

 

• charakteristické znaky 

jednotlivých roční období, 

změny v přírodě, praktické 

poznávání přírody, opakování 

• péče o běžně pěstované rostliny 

a domácí zvířata během roku 

• základní druhy jedlých 

a jedovatých hub (zásady 

sběru), první pomoc při otravě 

houbami 

• obiloviny, luštěniny, pícniny 

pěstované u nás 

• kořen, stonek, list, květ, 

semeno, plod 

• zástupci rostlin a živočichů 

typických pro různá životní 

prostředí (voda, vzduch, země) 

• ekosystém lesa, jeho význam 

pro člověka, vliv na životní 

prostředí 

• péče o běžně pěstované rostliny 

a domácí zvířata během roku 

• voda, vzduch, země-zástupci 

rostlinné a živočišné říše 

• ekosystém lesa – rostlinná patra 
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a vědět o jejich 

základních funkcích 

• mít povědomí o tom, 

které činnosti 

životnímu prostředí 

pomáhají a které ho 

poškozují 

• dodržovat základní 

pravidla bezpečného 

chování při poznávání 

přírody 

• vědět, jak chránit 

přírodu na úrovni 

jednotlivce 

 

ZÁKLADNÍ POZNATKY 

ZE ZEMĚPISU 

• seznámit se s mapami, 

mít povědomí 

o barvách na mapě, 

státních hranicích, 

krajích, městech, 

sousedních státech 

• být seznámen se 

světadíly, moři, 

oceány, státy EU 

• vědět o druzích 

a způsobech dopravy 

v regionu 

• být seznámen 

s přírodními 

zvláštnostmi 

a kulturními 

zajímavostmi svého 

regionu 

• uplatňovat v praxi 

zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve 

volné přírodě 

• adekvátně jednat při 

nebezpečí živelné 

pohromy a ohrožení 

života 

• -stavba a funkce jednotlivých 

částí lidského těla 

• ekologie, činnosti prospívající 

přírodě, činnosti přírodu 

poškozujícími 

• bezpečnost při pohybu v přírodě 

• ochrana přírody (chráněná 

území) 

 

• mapa, orientace na mapě podle 

barev, hranice republiky, 

sousední státy 

• světadíly, moře, oceány, státy 

EU 

• města, doprava 

• místní region 

• Česká republika 

• ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života, živelní 

pohromy, chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom  
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5.8 Umění a kultura 

5.8.1 Hudební výchova 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

 

Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Hudební výchova rozvíjí hudební, pohybové a taneční schopnosti 

a dovednosti žáků. Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně 

pohybových činností podněcuje rozvoj smyslového vnímání a prožívání, aktivizuje cit pro 

hudbu, její rytmus, tempo i melodii, ovlivňuje vývoj řeči, pomáhá objevovat nový postoj 

k vlastnímu tělu. Podporuje vztah k rozmanitým hudebním nástrojům a otevírá prostor pro 

poznávání jednotlivých hudebních žánrů a stylů. Podporuje také utváření individuálního názoru 

a vlastního hudebního vkusu. 

Cílové směřování předmětu vede k chápání, vnímání a prožívání hudby jako prostředku 

harmonizace, relaxace, obohacení vnitřního života jedince i jako nedílné a hodnotné součásti 

určité kultury. 

 

Časová dotace část A: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 1/1/1 1/1/1 1/1/1/1 

 

Časová dotace část B: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 2/2/2 2/2/2 1/1/1/1 

 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody manipulace 

s hudebními nástroji či předměty, metody poslechu hudby a jejího aktivního objevování 

společně s metodami nácviku a upevňování dovedností, metody diagnostické a hodnotící atd. 

Základ organizačních forem výuky bude tvořit činnost skupinová a individuální. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací aktivity budou probíhat v prostorách školy (třída, relaxační místnost, 

tělocvična, zahrada) a v dalším zvoleném prostředí (kulturní instituce apod.). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 
• vede žáky k vyjadřování svého 

vnitřního života skrze vlastní 

hudební projev 

• učí žáky přijímat tvorbu 

druhých, vnímat ji 

a porozumět jí  

• vyjadřovat své dojmy a pocity 

z hudby vlastní realizací 

s využitím rozmanitých 

nástrojů 

• vnímat a elementárně vyjádřit 

svůj názor na rozmanité 

hudební počiny  

Kompetence 

sociální 

a personální 

• podněcuje skupinovou tvorbu, 

podporuje kooperaci žáků 

a pěstuje pocit sounáležitosti 

• zařazuje do výuky návštěvy 

přiměřených kulturních akcí 

• skupinovou tvorbu a při ní 

respektovat své vrstevníky 

• uplatňovat návyky 

společenského chování při 

návštěvách kulturních akcí  

Kompetence 

občanské  
• vede žáky k vědomí vlastní 

hodnoty, k toleranci a úctě 

k druhým a k jejich způsobu 

uměleckého vyjadřování 

• podporuje pozitivní vnímání 

originality a různorodosti 

tvorby 

• být tolerantní, otevřený, 

všímavý a ohleduplný 

k druhým 

• mít povědomí o svém místě ve 

společnosti 

Kompetence 

pracovní 
• učí žáky využívat Orffovy 

nástroje a své tělo 

k rytmickým doprovodům, 

zpívat a vyslovovat, hudbu 

vnímat a reagovat na ni 

pohybem 

• vede žáky k vnímání hudby 

jako součásti relaxačních 

technik i jako inspirace 

k dalším uměleckým počinům 

• v praxi využívat základní 

Orffovy nástroje, být schopen 

hudbu prožívat a reagovat na ni 

atd. 

• vnímat hudbu jako uklidňující 

i podněcující prostředek, popř. 

jako příjemnou kulisu při 

rozmanité činnosti 

Kompetence 

k učení 
• směřuje žáky ke zvládnutí 

základních pojmů z oblasti 

hudby 

• vytváří podnětné prostředí, 

žáky motivuje a podporuje 

jejich osobitost 

• znát a používat základní pojmy 

• vnímat pozitivní hodnocení 

jako motivaci k další tvorbě 

• zaznamenat svůj pokrok 

i obtíže 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• podněcuje žáky k originálním 

postupům, je vstřícný k jejich 

návrhům 

• v opakujících se situacích učí 

žáky řešit problémy 

• originálně přistupovat k vlastní 

tvorbě 

• algoritmus řešení problémů 

v konkrétních situacích; vědět, 

kde a koho žádat o radu či 

pomoc 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• vnímat, popř. zpívat 

jednoduché melodie 

a písně dle 

individuálních 

schopností 

• vnímat, rozlišovat, popř. 

napodobovat rozmanité 

zvuky 

• aktivně užívat různé 

hudební nástroje 

Orffova instrumentáře 

dle svých schopností 

a dovedností, popř. 

umět některé nástroje 

pojmenovat 

• soustředit se na poslech 

krátké písně nebo 

skladby 

• umět jednoduše vyjádřit 

názor na píseň či 

skladbu (volbou 

s ukázáním, vyjádřením 

ne/líbí, ne/chci, ano/ne 

apod.) 

• reagovat pohybem na 

hudbu 

Vokální a instrumentální činnosti: 

• zpěv lidových a umělých písní 

(kopírování melodie 

s využitím samohlásek či 

slabik, zpěv se stručným 

a srozumitelným textem) 

• rytmická hra na tělo a Orffovy 

nástroje (triangl, bubínek, 

tamburína, činely, ozvučná 

dřívka atd.)  

• rytmizace říkadel (důraz na 

správnou výslovnost, dýchání, 

držení těla) 

 

Poslechové činnosti: 

• vnímání a rozlišování zvuků 

(zvuky z běžného života, 

zvuky hudebních nástrojů) 

• rozpoznávání výšky, síly, 

délky tónů; rozlišování tempa 

písní 

• poslech písní, krátkých 

skladeb různého charakteru 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

• pohybové hry s říkadly 

a popěvky, písně provázené 

pohybem 

• pohyb dle rytmu a tempa 

(chůze, běh, poskoky aj.) 

• pohybová improvizace na 

hudbu, tanec 

• cvičení s hudebním 

doprovodem 

• hudebně relaxační techniky 

 

Biblická hodina realizovaná pod 

vedením člena sboru ČCE 

 

• Věcné učení 

• Čtení 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy, 

komunikace) 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

• vnímat, popř. zpívat 

přiměřeně melodie 

a písně dle 

individuálních 

schopností 

• vnímat, rozlišovat, 

popř. napodobovat 

rozmanité zvuky 

• aktivně užívat různé 

hudební nástroje 

Orffova instrumentáře 

dle svých schopností 

a dovedností, umět 

některé nástroje 

pojmenovat 

• soustředit se na 

poslech písně nebo 

skladby 

• umět jednoduše 

vyjádřit názor na 

píseň či skladbu 

(volbou s ukázáním, 

vyjádřením ne/líbí, 

ne/chci, ano/ne apod.) 

• propojit pohyb 

s hudbou; zvládnout 

některé taneční hry 

Vokální a instrumentální činnosti: 

• zpěv lidových a umělých písní 

s doprovodem hudebního 

nástroje (kopírování melodie 

s využitím samohlásek či 

slabik, zpěv se stručným 

a srozumitelným textem) 

• rytmická hra na tělo a Orffovy 

nástroje  

• rytmizace říkadel (důraz na 

správnou výslovnost, dýchání, 

držení těla) 

 

Poslechové činnosti: 

• vnímání a rozlišování zvuků 

(zvuky z běžného života, 

zvuky hudebních nástrojů – 

klavír, flétna, housle, kytara) 

• rozpoznávání výšky, síly, 

délky tónů; rozlišování tempa 

písní; rozlišování melodie 

veselé (dur) a smutné (moll) 

• poslech písní, krátkých 

skladeb různého charakteru 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

• pohybové hry s říkadly 

a popěvky, písně provázené 

pohybem 

• pohyb dle rytmu a tempa 

(chůze, běh, poskoky aj.) 

• pohybová improvizace na 

hudbu, tanec 

• cvičení s hudebním 

doprovodem 

• hudebně relaxační techniky 

 

Biblická hodina realizovaná pod 

vedením člena sboru ČCE 

 

• Věcné učení 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• vnímat, popř. zpívat 

melodie a písně dle 

individuálních 

schopností 

• využívat pěvecké 

návyky 

• rozlišovat zvuky 

hudebních nástrojů 

• aktivně užívat různé 

hudební nástroje 

Orffova 

instrumentáře, umět 

nástroje pojmenovat 

• soustředit se na 

poslech písně nebo 

skladby, popř. poznat 

některé skladby 

známých skladatelů 

• umět vyjádřit názor 

na píseň či skladbu 

(volbou s ukázáním, 

vyjádřením ne/líbí, 

ne/chci, ano/ne apod.) 

• propojit pohyb 

s hudbou; zvládnout 

některé taneční kroky 

Vokální a instrumentální činnosti: 

• zpěv lidových a umělých písní 

s doprovodem hudebního 

nástroje (kopírování melodie 

s využitím samohlásek či 

slabik, zpěv s textem) 

• rytmická hra na tělo a Orffovy 

nástroje 

• upevňování pěveckých návyků 

(držení těla, dýchání, 

výslovnost) 

• seznámení s hudebními pojmy 

(nota, notová osnova, hudební 

klíč aj.) 

 

Poslechové činnosti: 

• vnímání a rozlišování zvuků 

různých hudebních nástrojů 

• poslech skladeb významných 

domácích i zahraničních 

skladatelů a interpretů 

• poslech písní rozmanitých 

žánrů 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

• pohybové hry 

• pohyb dle rytmu a tempa 

(chůze, běh, poskoky aj.) 

• pohybová improvizace na 

hudbu, tanec (základní kroky 

jednoduchých tanců) 

• cvičení s hudebním 

doprovodem 

• hudebně relaxační techniky 

 

Biblická hodina: realizovaná pod 

vedením člena sboru ČCE 

 

• Věcné učení 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 
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5.8.2 Výtvarná výchova 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

 

Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti a dovednosti žáků a současně 

kultivuje jejich estetické vnímání i cítění. Prostřednictvím rozmanitých tvůrčích aktivit dochází 

k rozvoji smyslového vnímání, jemné motoriky, neverbální komunikace, schopnosti vyjadřovat 

a esteticky ztvárňovat zážitky, myšlenky, představy a emoce. Vnímání, základní interpretace 

výtvarných děl i vlastní tvorba přispívají k harmonickému utváření vztahu k sobě samému 

i k okolnímu světu. 

Cílové směřování předmětu vede k praktickému osvojení tvořivých technik a postupů, k rozvoji 

fantazie a osobitosti ve výtvarném projevu, k chápání umění jako prostředku relaxace 

a uvolnění vnitřního napětí, k pozitivnímu vnímání estetických hodnot různých období a kultur. 

 

Časová dotace část A: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 2/2/2 2/2/2 1/1/1/1 

 

Časová dotace část B: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 1/1/1 1/1/1 1/1/1/1 

 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody manipulace s předměty, metody nácviku a upevňování dovedností, metody 

diagnostické a hodnotící atd. Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální práce 

a skupinové a kooperativní aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, výtvarný koutek, 

zahrada) a v dalším zvoleném prostředí (plenér, kulturní instituce apod.). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 
• vede žáky k vyjadřování svého 

vnitřního života skrze vlastní 

tvorbu 

• učí žáky pozorovat tvorbu 

druhých, vnímat ji 

a porozumět jí 

• vyjadřovat své pocity, 

představy, zážitky aj. 

konkrétními výtvarnými 

prostředky a postupy 

• vnímat a elementárně vyjádřit 

svůj názor na rozmanité 

umělecké počiny  

Kompetence 

sociální 

a personální 

• podněcuje skupinovou tvorbu 

a podporuje kooperaci žáků 

• zařazuje do výuky návštěvy 

přiměřených kulturních akcí 

• skupinovou práci a při ní 

respektovat své vrstevníky 

• uplatňovat návyky 

společenského chování při 

návštěvách kulturních akcí 

Kompetence 

občanské 
• vede žáky k vědomí vlastní 

hodnoty, k toleranci a úctě 

k druhým a k jejich způsobu 

uměleckého vyjadřování 

• podporuje pozitivní vnímání 

originality a různorodosti 

tvorby 

• být tolerantní, otevřený, 

všímavý a ohleduplný 

k druhým 

• mít povědomí o svém místě ve 

společnosti 

Kompetence 

pracovní 
• vede žáky ke zvládnutí 

pracovních postupů a technik, 

k využívání různých materiálů 

a nástrojů 

• učí žáky dodržovat hygienické 

návyky a bezpečnost práce, 

dbát na zdraví své i druhých 

• ovládat základní postupy 

a techniky tvorby, umět 

využívat materiály, nástroje 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky při práci 

Kompetence 

k učení 
• směřuje žáky ke zvládnutí 

základních pojmů z oblasti 

tvorby a k zautomatizování 

konkrétních postupů 

• vytváří podnětné prostředí, 

žáky motivuje a podporuje 

jejich osobitost 

• znát a používat základní pojmy 

• soustředit se při práci a vnímat 

pozitivní hodnocení jako 

motivaci k další tvorbě 

• zaznamenat svůj pokrok 

i obtíže 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• podněcuje žáky k originálním 

postupům, je vstřícný k jejich 

návrhům uměleckého 

ztvárnění 

• v opakujících se situacích učí 

žáky řešit problémy 

• originálně přistupovat k vlastní 

tvorbě 

• algoritmus řešení problémů 

v konkrétních situacích; vědět, 

kde a koho žádat o radu či 

pomoc 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

• základní dovednosti 

pro tvorbu (seznámit 

se s technikami, 

materiály 

a prostředky tvorby) 

• dokázat rozpoznat, 

popř. s dopomocí 

i pojmenovat základní 

předměty pro tvorbu 

(např. papír, štětec, 

barvy apod.) 

• rozvíjet smysl pro 

barvy, tvary, 

předměty, prostor… 

• osvojit si nezbytné 

hygienické návyky 

a vnímat bezpečnostní 

pokyny učitele 

• mít prostor vyjadřovat 

tvorbou vlastní 

emoce, zážitky, 

představy a možnost 

uplatnit svou fantazii 

• umět jednoduše 

vyjádřit názor na 

výsledky tvůrčího 

procesu (volbou 

s ukázáním, 

vyjádřením ne/líbí, 

ne/chci, ano/ne apod.) 

Práce s rozmanitým materiálem: 

• tisk (částí těla, přírodnin, 

razítkování…), tupování, frotáž 

(předmětů, přírodnin…), koláž 

• manipulace s drobným 

materiálem (navlékání, 

propichování, třídění) aj. 

 

Práce s papírem: 

• mačkání, trhání a vytrhávání 

tvarů 

• lepení a polepování 

• ohýbání, překládání, rolování, 

skládání 

 

Kresba: 

• tematická i fantazijní 

• pastelkami, voskovkami, 

uhlem, křídami, tuší atd. 

 

Malba: 

• štětci, prsty, houbičkou…  

• barvami vodovými, 

anilinovými, prstovými, 

temperovými 

• malba na papír, tělo, sklo, 

dřevo, kámen atd. 

 

Modelování: 

• tvorba snadných tvarů (had, 

kulička, placka…), hnětení, 

vykrajování aj. 

• z plastelíny, moduritu, Fimo 

hmoty, keramické hlíny, těsta, 

vosku atd. 

 

Pozorování, vnímání a hodnocení 

výsledků tvůrčího procesu: 

• ilustrace v učebnicích, 

pracovních listech, dětských 

knihách 

• vlastní výtvory a díla spolužáků 

• návštěvy výstav a uměleckých 

objektů 

• Pracovní výchova 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy, 

komunikace) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

• uplatňovat základní 

dovednosti pro tvorbu 

(osvojit si a používat 

některé techniky, 

materiály 

a prostředky tvorby) 

• dokázat rozpoznat 

a pojmenovat 

základní předměty 

pro tvorbu (např. 

papír, štětec, barvy 

atd.) 

• rozlišovat, třídit 

a pojmenovat 

základní barvy, tvary, 

předměty… 

• dodržovat 

a zautomatizovat si 

hygienické návyky 

a dbát na bezpečnost 

při tvorbě 

• mít prostor vyjadřovat 

tvorbou vlastní 

emoce, zážitky, 

představy a možnost 

uplatnit svou fantazii 

• umět jednoduše 

vyjádřit názor na 

výsledky tvůrčího 

procesu; popsat svůj 

výtvor, popř. ilustraci 

či objekt pomocí 

návodných otázek 

Práce s rozmanitým materiálem: 

• tupování, frotáž, koláž, tisk 

• manipulace s drobným 

materiálem, decoupage 

• techniky zdobení látek (batika, 

savování…) atd. 

 

Práce s papírem: 

• stříhání 

• vystřihování dle linie 

• lepení a polepování 

• ohýbání, překládání, skládání, 

rozkládání 

 

Kresba: 

• tematická (postava, zvíře, 

jednoduché předměty) 

i fantazijní 

• pastelkami, voskovkami, 

uhlem, křídami, tuší atd. 

 

Malba: 

• štětci, prsty, houbičkou… 

• barvami vodovými, 

anilinovými, prstovými, 

temperovými 

• malba na papír, tělo, sklo, 

dřevo, kámen atd. 

 

Modelování: 

• tvorba tvarů (kulička, válec, 

splétání hadů, zvíře) hnětení, 

krájení a vykrajování aj. 

• z plastelíny, moduritu, Fimo 

hmoty, keramické hlíny, těsta, 

vosku atd. 

 

Pozorování, vnímání a hodnocení 

výsledků tvůrčího procesu: 

• ilustrace v učebnicích, 

pracovních listech, dětských 

knihách 

• vlastní výtvory a díla spolužáků 

• návštěvy výstav a uměleckých 

objektů kolem nás 

• Pracovní výchova 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• uplatňovat dovednosti 

pro vlastní tvorbu 

(používat různorodé 

techniky, materiály 

a prostředky tvorby) 

• rozpoznat 

a pojmenovat 

předměty pro tvorbu 

(názvy základních 

pomůcek) 

• rozlišovat, třídit 

a pojmenovat barvy, 

tvary, předměty… 

• dodržovat hygienické 

návyky a dbát na 

bezpečnost při tvorbě 

• vyjadřovat vlastní 

emoce, zážitky, 

představy a možnost 

uplatnit svou fantazii 

a volit přiměřené 

prostředky tvorby 

s pomocí učitele 

• umět vyjádřit názor 

na výsledky tvůrčího 

procesu; popsat svůj 

výtvor, ilustraci či 

objekt; poznat práce 

známých ilustrátorů 

Práce s rozmanitým materiálem: 

• tupování, frotáž, koláž, tisk 

• manipulace s drobným 

materiálem, decoupage 

• techniky zdobení látek (batika, 

malba na hedvábí…) atd. 

 

Práce s papírem: 

• vystřihování dle linie, 

vystřihování tvarů 

• lepení a polepování  

• skládání, rozkládání, ohýbání, 

překládání 

• balení předmětů 

 

Kresba: 

• tematická (náměty ze života) 

i fantazijní (pocity, představy), 

obkreslování 

• pastelkami, voskovkami, uhlem, 

křídami, tuší atd. 
 

Malba: 

• štětci, prsty, houbičkou… 

• barvami vodovými, anilinovými, 

prstovými, temperovými 

• malba na papír, tělo, sklo, dřevo, 

kámen atd. 

 

Modelování: 

• tvorba tvarů pomocí dřívka či 

špachtle (zvíře, osoba, předmět) 

krájení a vykrajování aj. 

• z plastelíny, moduritu, Fimo 

hmoty, keramické hlíny, těsta, 

vosku atd. 
 

Pozorování, vnímání a hodnocení 

výsledků tvůrčího procesu: 

• ilustrace v učebnicích, 

pracovních listech, dětských 

knihách 

• vlastní výtvory a díla spolužáků 

• návštěvy výstav a uměleckých 

objektů kolem nás 

• Pracovní výchova 

• Věcné učení 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 

• Mediální výchova 

(fungování a vliv 

médií ve společnosti) 
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5.9 Člověk a svět práce 

5.9.1 Pracovní výchova 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

 

Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je stěžejní vzdělávací oblastí ve vzdělávání žáků 

s mentálním postižením. Cílem je naučit žáky základním pracovním dovednostem a návykům 

pro co nejkvalitnější nejsamostatnější život. 

Vyučovací předmět Pracovní výchova zdokonaluje pracovní schopnosti a dovednosti žáků 

a současně vede k rozvoji samostatného myšlení a rozhodování, jemné i hrubé motoriky, 

sociální integraci. 

Obsah výuky se přizpůsobuje svátkům a událostem ve školním i občanském kalendáři. 

 

Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na tyto tematické okruhy: 

• sebeobsluha 

• práce s drobným materiálem 

• práce montážní a demontážní 

• pěstitelské práce 

• práce v domácnosti 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 3/3/3 4/4/4 5/5/6/6/ 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody manipulace s předměty, metody nácviku a upevňování dovedností, metody 

diagnostické a hodnotící atd. Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální práce 

a skupinové a kooperativní aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, cvičná kuchyňka, 

zahrada) a v dalším zvoleném prostředí (okolí školy). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 

• nacvičuje se žáky práci podle 

pokynů, vzoru apod. 

• učí žáky komunikovat s ostatními 

spolužáky. 

• plnit pracovní úkoly podle 

slovních pokynů nebo názorné 

ukázky 

• komunikovat s ostatními 

přiměřeně svým schopnostem 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• podněcuje skupinovou tvorbu 

a podporuje kooperaci žáků 

• vede žáky k osvojování 

a dodržování pravidel slušného 

chování. 

• spolupracovat se svými vrstevníky 

při pracovních činnostech 

• dle svých možností dodržovat při 

pracovních činnostech 

(stolování…) zásady slušného 

chování 

Kompetence 

občanské 

• na základě praktických 

zkušeností seznamuje žáky 

s běžnými praktickými činnostmi 

(nakupování, stolování, 

pěstitelské práce…) 

• snaží se, aby žáci chápali 

základní ekologické souvislosti 

a podíleli se na ochraně a péči 

o životní prostředí 

• běžné praktické činnosti 

• chápat důležitost ochrany 

životního prostředí a dodržovat 

zdravý životní styl 

Kompetence 

pracovní 

• vede žáky k osvojení 

hygienických návyků a zvládnutí 

sebeobsluhy podle svých 

možností 

• vede žáky ke zvládnutí 

pracovních postupů a technik, 

k využívání různých materiálů 

a nástrojů 

• učí žáky dodržovat hygienické 

návyky a bezpečnost práce, dbát 

na zdraví své i druhých 

• co nejsamostatněji všechny 

sebeobslužné činnosti 

• základní postupy a techniky 

tvorby, využívat materiály, 

nástroje 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky při práci 

Kompetence 

k učení 

• vede žáky k propojení 

teoretických poznatků 

a praktických zkušeností 

• směřuje žáky ke 

k zautomatizování konkrétních 

postupů 

• vytváří podnětné prostředí, žáky 

motivuje a podporuje jejich 

osobitost 

• využívat získané teoretické 

poznatky v běžném životě, 

soustředit se při práci a vnímat 

pozitivní hodnocení jako motivaci 

k další tvorbě 

• zaznamenat svůj pokrok i obtíže 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• podporuje práci ve skupinách 

a vede tak jednotlivé žáky 

ke spoluúčasti na rozhodování 

a hledání řešení 

• v opakujících se situacích učí 

žáky řešit problémy 

• pracovat ve skupině a podílet se 

na společné práci 

• vědět, kde a koho žádat o radu či 

pomoc 

• nenechat se odradit neúspěchem 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• základní hygienické 

návyky 

• základní 

sebeobslužné 

činnosti 

• zvládá oblékání a 

svlékání oděvu 

• skládání a uložení 

oděvu 

• uložení bot, přezuvek 

• udržování pořádku 

ve svých věcech 

• udržování pořádku 

ve svém okolí, na 

svém pracovním 

místě, ve třídě 

• třídění různých druhů 

drobného materiálu 

podle velikosti, 

barev, tvaru 

• základní manuální 

dovednosti při práci 

s jednoduchými 

materiály a 

pomůckami 

• vytvářet 

jednoduchými 

postupy různé 

předměty 

z tradičních i 

netradičních 

materiálů 

• pracovat podle 

slovního návodu 

Sebeobsluha: 

• postup mytí rukou v 

umyvadle – puštění vody, 

namydlení, opláchnutí, 

zavření vody, utření 

rukou, vyhození papírové 

utěrky do koše 

• nácvik oblékání – 

přetahování přes hlavu, 

navlékání nohavic, 

nasazení čepice, rukavic 

(palčáků) 

• nácvik obouvání, podržení 

jazyka v botě, zalepení 

suchých zipů, zouvání, 

úklid bot na určené místo 

• péče o oblečení – 

skládání, obracení rukávů, 

nohavic, pověšení bundy 

na věšák 

• oblékání a svlékání 

panenky 

• nácvik zipu, druku, 

knoflíků 

 

Práce s drobným materiálem: 

• udržování pořádku na 

svém místě, v lavici, ve 

třídě 

• třídění s použitím 

vkládácích úkolů (tvary, 

barvy, velikosti) 

• rozlišování podle 

vlastností, barev 

• nácvik postupů podle 

slovních pokynů (stříhání, 

lepení, trhání, krájení…) 

• práce s přírodninami 

(třídění ovoce, fazole, 

hrách, procvičování 

úchopů) 

• vytváření papírových 

modelů (např. časopis 

Sluníčko, papírová 

vlaštovka, aj.) 

• Výtvarná výchova 

• Věcné učení 

• Počty 

• Čtení 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena, 

mezilidské vztahy, 

komunikace 

a spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• elementární 

dovednosti a činnosti 

při práci se 

stavebnicemi 

• základy péče 

o nenáročné 

pokojové květiny 

• vnímat změny 

v přírodě i na 

rostlinách ve škole 

• používat lehké 

zahradnické náčiní 

• připravit si na stůl 

před jídlem 

• chovat se vhodně při 

stolování 

• orientovat se 

v základním 

vybavení kuchyně 

• používat běžné 

kuchyňské náčiní 

• zvládat drobné 

úklidové práce 

Práce montážní a demontážní: 

• stavění z kostek (komíny, 

mosty, zdi, domy) 

• skládání kostek do krabic 

• skládání, rozkládání 

a šroubování hraček a předmětů 

• skládání stavebnic (hříbky, 

mozaika, plastikové a dřevěné 

stavebnice) 

 

Pěstitelské práce: 

• zalévání pokojových rostlin 

a rostlin na pozemku 

• klíčení rostlin v koutku živé 

přírody 

• provádět pozorování přírody 

v jednotlivých ročních 

obdobích 

• práce se zahradnickým náčiním 

(hrábě, motyčka) 

• hrabání listí 

• sbírání šišek, plodů kaštanu, 

dubu, buku apod. 

• sestavování tvarů ze špejlí, 

tyček, dřívek apod. 

 

Práce v domácnosti: 

• péče o osobní věci a školní 

pomůcky 

• stolování ve třídě a ve školní 

jídelně 

• práce v kuchyni – jednoduchá 

pomoc při vaření, stolování 

• úprava prostředí třídy, školy, 

okolí školy 

• utírání prachu, sbírání 

a vynášení odpadků, 

zachovávání čistoty 

• Výtvarná výchova 

• Věcné učení 

• Počty 

• Čtení 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena, 

mezilidské vztahy, 

komunikace 

a spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• péči o své tělo i své 

osobní věci 

• oblékání a svlékání 

oděvu, skládání 

a uložení oděvu, 

obouvání 

• práci podle předlohy 

a vytváření 

přiměřenými 

pracovními postupy 

různé výrobky 

z drobných materiálů 

• využívat při 

tvořivých činnostech 

vlastní fantazii 

• podle pokynů vybrat 

vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje 

a náčiní vzhledem 

k použitému 

materiálu 

• udržovat pořádek na 

pracovním místě; 

dodržovat zásady 

hygieny 

a bezpečnosti práce 

s dopomocí 

• provádět při práci se 

stavebnicemi 

jednoduchou montáž 

a demontáž 

• pracovat podle 

slovního návodu, 

předlohy 

• spojovat a rozpojovat 

různé jednoduché 

předměty 

• udržovat pořádek na 

svém pracovním 

místě, dodržovat 

zásady hygieny 

a bezpečnosti práce 

• základní postupy pro 

pěstování vybraných 

rostlin 

• opakování všech činností, které 

si žáci osvojovali v nižších 

ročnících 

 

Sebeobsluha: 

• další hygienické 

a sebeobslužné dovednosti 

• kultura stolování 

• skládání oděvu na určené 

místo, věšení na ramínko, 

kartáčování oděvu 

• čištění a ukládání obuvi 

• nácvik rozepínání a zapínání 

knoflíků, zipů, zavazování 

tkaniček 

• péče o zevnějšek, zásady 

účelného a vkusného oblékání 

 

Práce s drobným materiálem 

a papírem: 

• třídění a ukládání různých 

materiálů a předmětů, 

manipulace s drobným 

materiálem 

• práce se dřevem podle 

možností 

• navíjení, namotávání vlny, 

provázků na cívku, klubko 

• nácvik vázání uzlu a kličky 

• navlékání korálků podle vzoru 

• propichování a navlékání 

materiálů různé kvality 

• proplétání bužírky, provázků, 

vlny 

 

Montážní a demontážní práce: 

• spojování a rozpojování 

jednoduchých předmětů denní 

potřeby (např. baterka, 

vysavač) 

• sestavování modelů ze 

stavebnic (šroubování, 

spojování prvků stavebnic), 

demontáž modelů a ukládání 

do krabic 

 

• Rozumová výchova 

• Smyslová výchova 

• Komunikační výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní výchova 

(kulturní rozdíly; 

lidské vztahy) 

• Mediální výchova 

(fungování a vliv 

médií ve společnosti) 
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• s dopomocí ošetřovat 

a pěstovat nenáročné 

pokojové i venkovní 

rostliny 

• poznat správné 

pomůcky, nástroje 

a náčiní při 

pěstitelských 

činnostech 

• seznámení se 

s léčivými 

a jedovatými 

rostlinami 

• dodržovat zásady 

hygieny 

a bezpečnosti práce 

při práci s rostlinami 

na zahradě 

Pěstitelské práce: 

• zalévání rostlin, omývání listů, 

vymývání misek 

• kypření půdy, příprava půdy 

před setím, rytí, hrabání, 

kolíkování, setí do řádků 

a jamek, pletí záhonů 

s dopomocí 

• pozorování klíčení semen 

• pěstování ovoce a zeleniny 

• podzimní práce na zahradě 

(např. hrabání a úklid listí, 

rovnání a úklid větví) 

 

Práce v domácnosti: 

• utírání, vysávání prachu 

• zametání a mytí podlahy 

• péče o okolní prostředí ve 

třídě, ve škole i mimo školu, 

udržování čistoty okolního 

prostředí 

• zdokonalování se ve stolování, 

užívání příboru, ubrousku 

• pomoc při prostírání i sklízení 

nádobí, nácvik mytí a utírání 

• základy vaření 

• mazání, krájení pečiva 

• práce s drobným kuchyňským 

náčiním 

• bezpečnost zacházení 

s kuchyňskými pomůckami 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• péči o své tělo, i své 

osobní věci 

• oblékání a svlékání 

oděvu, skládání 

a uložení oděvu, 

obouvání 

• práci podle předlohy 

a vytváření 

přiměřenými 

pracovními postupy 

různých výrobků 

z drobných materiálů 

• využívat při tvořivých 

činnostech vlastní 

fantazii 

• podle pokynů vybrat 

vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje 

a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 

• udržovat pořádek na 

pracovním místě; 

dodržovat zásady 

hygieny a bezpečnosti 

práce s dopomocí 

• jednoduchou montáž 

a demontáž 

• práci podle slovního 

návodu, předlohy 

• spojovat a rozpojovat 

různé jednoduché 

předměty 

• udržovat pořádek na 

svém pracovním 

místě, dodržovat 

zásady hygieny 

a bezpečnosti práce 

• základní postupy pro 

pěstování vybraných 

rostlin 

• s dopomocí ošetřovat 

a pěstovat nenáročné 

pokojové i venkovní 

rostliny 

• poznat správné 

pomůcky, nástroje 

• opakování všech činností, které si 

žáci osvojovali v nižších ročnících 

 

Sebeobsluha: 

• skládání oděvu na určené místo, 

věšení na ramínko, kartáčování 

oděvu 

• čištění a ukládání obuvi 

• nácvik rozepínání a zapínání 

knoflíků, zipů 

• péče o zevnějšek, zásady účelného 

a vkusného oblékání 

• ukládání pomůcek ve třídě i do 

aktovky 

 

Práce s drobným materiálem 

a papírem: 

• opakování učiva z nižšího stupně 

• třídění a ukládání různých 

materiálů a předmětů, manipulace 

s drobným materiálem 

• práce se dřevem podle možností 

• navíjení, namotávání vlny, 

provázků na cívku, klubko 

• nácvik vázání uzlu a kličky 

• navlékání korálků podle vzoru 

 

Montážní a demontážní práce: 

• sestavování jednoduchých modelů 

podle vzoru nebo návodu 

• sestavování modelů ze stavebnic 

• zásady bezpečnosti a hygieny 

práce 

 

Pěstitelské práce: 

• zalévání pěstování rostlin a květin 

v interiéru a jejich využití 

k výzdobě 

• poznávání běžných druhů ovoce 

• seznámení se se způsobem chovu 

drobných zvířat a bezpečném 

kontaktu s nimi 

• seznámení se s běžnými léčivými 

rostlinami a znalost nebezpečí 

jedovatých rostlin a hub 

• rostlin, omývání listů. 

• Rozumová 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Komunikační 

výchova 

• Tělesná výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 

• Multikulturní 

výchova (kulturní 

rozdíly; lidské 

vztahy) 

• Mediální výchova 

(fungování a vliv 

médií ve 

společnosti) 
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a náčiní při 

pěstitelských 

činnostech 

• seznámení se 

s léčivými 

a jedovatými 

rostlinami a houbami 

• dodržovat zásady 

hygieny a bezpečnosti 

práce při práci 

s rostlinami na 

zahradě 

• zvládat jednoduché 

pracovní postupy při 

základních činnostech 

v domácnosti, 

používat k tomu 

vhodné prostředky 

• používat základní 

kuchyňský inventář 

a bezpečně 

obsluhovat spotřebiče 

• připravit pokrmy 

podle daných postupů 

v souladu se zásadami 

zdravé výživy 

• dodržovat základní 

principy stolování 

a obsluhy u stolu 

• dodržovat základní 

hygienická 

a bezpečnostní 

pravidla a předpisy při 

zacházení 

s elektrospotřebiči 

a používanými 

prostředky 

 

Práce v domácnosti: 

• údržba a úklid v domácnosti 

• nácvik práce s úklidovými 

prostředky, postupy 

• údržba oděvů a textilií 

• práce s elektrickými spotřebiči, 

jejich funkcemi, užitím, 

ovládáním, ochranou a údržbou 

• kuchyně, základní vybavení, 

udržování pořádku a čistoty 

• potraviny, skupiny potravin, 

způsoby konzervace 

• příprava a úprava pokrmů za 

studena; základní způsoby tepelné 

úpravy; základní postupy při 

přípravě pokrmů a nápojů; zásady 

zdravé výživy 

• bezpečnost práce v různých 

provozech, nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem, popálení, 

opaření, pořezání, nebezpečí 

otravy atd. 
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5.10 Člověk a zdraví 

5.10.1 Tělesná výchova 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

 

Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Tělesná výchova umožňuje žákům využívat a ovlivňovat vlastní pohybové 

činnosti s ohledem na věk, zdravotní a pohybová omezení. Vede žáky od spontánního pohybu 

k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. 

Cílové směřování předmětu vede k praktickému osvojení pohybových dovedností žáků, 

pomáhá eliminovat či zmírňovat nedostatky v pohybovém projevu, koriguje zdravotní oslabení 

a přispívá k udržování kondice a duševní hygieny žáků. 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 3. 4. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 3/3/3 3/3/3 3/3/3/3 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody nácviku a upevňování dovedností, metody diagnostické a hodnotící atd. 

Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální a skupinové cvičení, hry, vycházky 

a další kooperativní aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, tělocvična, relaxační 

místnost, zahrada) a v dalším zvoleném prostředí (okolí školy - vycházky, bazén – plavání, 

atd.). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 
• vede žáky ke kladnému přístupu 

k tělesné výchově, k radosti 

z pohybu 

• učí žáky porozumět a postupně 

zvládat všechny pokyny 

a povely v daných činnostech 

• kladný vztah k pohybovým 

aktivitám 

• podle pokynů přípravu na 

pohybovou činnost 

• reagovat na základní 

pokyny a povely 

k osvojované činnosti 

Kompetence sociální 

a personální 
• podněcuje skupinové 

a kolektivní hry, podporuje 

kooperaci žáků a zdravou 

soutěživost 

• skupinové hry a při nich 

respektovat své vrstevníky 

• využívat osvojené 

pohybové dovednosti při 

hrách a soutěžích 

Kompetence občanské  • vede žáky k vědomí vlastní 

hodnoty, k toleranci a úctě 

k druhým a ke hře fair play 

• být tolerantní, otevřený, 

všímavý a ohleduplný 

k druhým 

• hrát fair play, nepodvádět 

při hře či při pohybových 

aktivitách 

Kompetence pracovní • vede žáky ke zvládnutí 

a k osvojení sportovních 

a relaxačních technik, her ve 

dvojicích či různých 

skupinových her, k využívání 

a bezpečného používání 

různého sportovního náčiní 

• učí žáky dodržovat hygienické 

návyky a zásady bezpečnosti při 

různých sportovních aktivitách, 

dbát na zdraví své i druhých 

• základní postupy a techniky 

při sportovních aktivitách, 

umí využívat cvičební 

pomůcky a nástroje 

• chránit své zdraví 

a dodržovat hygienické 

návyky při pohybových 

aktivitách 

• dodržovat zásady 

bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

Kompetence k učení • směřuje žáky ke zvládnutí 

základních pojmů z oblasti 

sportovní terminologie 

a k zautomatizování 

konkrétních postupů při cvičení 

a hrách 

• vytváří podnětné prostředí, žáky 

motivuje 

• zná a používá základní 

pojmy 

• soustředit se na cvičení 

a vnímat pozitivní 

hodnocení jako motivaci 

k dalším pohybovým 

činnostem 

Kompetence k řešení 

problémů 
• podněcuje žáky ke hrám, ke 

sportovním aktivitám, k pomoci 

druhým 

• v opakujících se situacích učí 

žáky řešit problémy 

• nenechá se odradit 

nezdarem a v rámci svých 

možností ve cvičení či 

hře pokračovat dál 

• zná správné řešení 

problémů v konkrétních 

situacích; ví kde a koho 

žádat o radu či pomoc 
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I. stupeň (1. – 3. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• vytvořit si kladný 

postoj k pohybovým 

aktivitám 

• podle pokynů 

přípravu na 

pohybovou činnost 

• reagovat na základní 

pokyny a povely 

k osvojované 

činnosti 

• osvojení základních 

pohybových 

lokomocí, 

dovedností 

a prostorové 

orientace podle 

individuálních 

předpokladů 

• základní postupy 

a techniky při 

sportovních 

aktivitách, využívání 

cvičebních pomůcek, 

náčiní a nářadí 

• chránit své zdraví 

a dodržovat 

hygienické návyky 

při pohybových 

aktivitách 

• zásady bezpečnosti 

při pohybových 

činnostech 

 

Činnosti ovlivňující zdraví: 

• význam pohybu pro zdraví, 

spontánní pohybové činnosti 

a hry 

• příprava organismu před 

pohybovou činností, uklidnění 

po zátěži, protahovací cvičení 

• zdravotně zaměřené činnosti: 

vycházky zaměřené na správné 

držení těla, koordinační, 

relaxační, psychomotorická, 

dechová a jiná cvičení 

• osobní hygiena a hygiena 

cvičebního prostředí – vhodné 

oblečení a obuv 

• bezpečnost při pohybových 

činnostech v různém prostředí 

• snoezelen 

• bazální stimulace 

• fyzioterapie 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností: 

• pohybové hry s různým 

zaměřením 

• základy gymnastických cvičení 

– rovnovážné postoje na jedné 

noze, poskoky snožmo, dřep, 

kolébka 

• rytmická a kondiční cvičení, 

vyjádření rytmu pohybem, 

jednoduché tanečky, sladění 

jednoduchého pohybu s hudbou 

• základy atletiky, průpravné 

činnosti, varianty chůze, běhy 

na krátké vzdálenosti 

• kondiční cvičení – správné 

držení těla při chůzi, běh, 

skoky, poskoky, lezení, 

podlézání, přelézání a prolézání 

vhodných překážek, nácvik 

házení a chytání míče 

• hry ve vodě 

• zooterapie 

• turistika a pobyt v přírodě 

• v zimním období hry na sněhu 

• Rozumová výchova 

• Smyslová výchova 

• Komunikační výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj schopností 

poznávání; psychohygiena; 

mezilidské vztahy; 

komunikace; spolupráce) 
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 • bezpečnost při pohybových 

aktivitách 

 

Činnosti podporující pohybové 

učení: 

• základní organizační činnosti 

• reakce na smluvené povely 

a signály 

• zásady sportovního chování 

a jednání, fair play 

• zásady sportovního chování 

 

 

 

 

 

•  

• a jednání, fair play 
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I. stupeň (4. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• zlepšovat svou 

tělesnou zdatnost, 

pohybový projev 

a správné držení těla 

• základní pohybové 

dovednosti podle 

svých pohybových 

možností a schopností 

• základní termíny 

tělocvičné 

terminologie a reakci 

na dané pokyny 

• využívat osvojené 

pohybové dovednosti 

při hrách a soutěžích 

• uplatňovat hygienické 

a bezpečnostní zásady 

pro provádění 

zdravotně vhodné 

a bezpečné pohybové 

činnosti 

Činnosti ovlivňující zdraví: 

• význam pohybu pro zdraví, 

spontánní pohybové činnosti 

a hry 

• příprava organismu před 

pohybovou činností, uklidnění 

po zátěži, protahovací cvičení 

• zdravotně zaměřené činnosti: 

vycházky zaměřené na správné 

držení těla, koordinační, 

relaxační, psychomotorická, 

dechová a jiná cvičení 

• osobní hygiena a hygiena 

cvičebního prostředí – vhodné 

oblečení a obuv 

• bezpečnost při pohybových 

činnostech v různém prostředí 

• snoezelen 

• bazální stimulace 

• fyzioterapie 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností: 

• pohybové hry s různým 

zaměřením a s využitím 

tradičního i netradičního náčiní 

• motivační, tvořivé 

a napodobivé hry 

• základy gymnastických 

cvičení – rovnovážné postoje 

na jedné noze, poskoky 

snožmo, dřep, kolébka 

• rytmická a kondiční cvičení, 

vyjádření rytmu pohybem, 

jednoduché tanečky, sladění 

jednoduchého pohybu 

s hudbou 

• základy atletiky, průpravné 

činnosti: varianty chůze, běhy 

na krátké vzdálenosti 

• kondiční cvičení – správné 

držení těla při chůzi, běh, 

skoky, poskoky, lezení, 

podlézání, přelézání 

a prolézání vhodných 

• Rozumová 

výchova 

• Smyslová 

výchova 

• Komunikační 

výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské 

vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 
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překážek, nácvik házení 

a chytání míče 

• hry ve vodě a nácvik plavání 

• zooterapie 

• turistika a pobyt v přírodě 

• v zimním období hry na sněhu, 

bobování, sáňkování 

• bezpečnost při pohybových 

aktivitách 

 

Činnosti podporující pohybové 

učení: 

• základní organizační činnosti 

• reakce na smluvené povely 

a signály 

• hra podle upravených pravidel 

zásady sportovního chování 

a jednání, fair play 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• zlepšení a udržení 

úrovně pohybových 

schopností 

a o zdokonalování 

základních lokomocí 

a pohybových 

dovedností 

• přípravu na 

pohybovou činnost 

a její ukončení 

• používání základních 

kompenzačních 

a relaxačních technik 

• bezpečné chování 

v tělocvičně, při 

pobytu mimo školu, 

ve vodě a v silničním 

provozu 

• zásady ošetření 

drobných poranění 

• požádat o pomoc 

• co nejsprávnější 

provedení pohybové 

činnosti 

• spolupráci v družstvu 

při kolektivních hrách 

• hygienické 

a bezpečnostní zásady 

Činnosti ovlivňující zdraví: 

• význam pohybu pro zdraví, 

pohybový režim, pohybové 

aktivity 

• rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, silových 

a koordinačních schopností 

• průpravná, kondiční, 

koordinační, postřehová cvičení, 

kompenzační, relaxační cvičení, 

cvičení ke správnému držení 

těla 

• hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech, vhodný 

oděv a obuv ve specifickém 

prostředí 

• snoezelen 

• bazální stimulace 

• fyzioterapie 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností: 

• pohybové hry s různým 

zaměřením, pohybové hry 

s netradičními pomůckami 

• gymnastika, cvičení s náčiním 

a na vybraném nářadí 

• rytmické cvičení s hudbou 

a rytmickým doprovodem 

• atletika 

• kondiční cvičení – správné 

držení těla při chůzi, běh, skoky, 

poskoky, lezení, podlézání, 

přelézání a prolézání vhodných 

překážek, házení a chytání míče, 

míčové hry 

• sportovní hry s upravenými 

pravidly 

• hry ve vodě a nácvik plavání 

• zooterapie 

• turistika a pobyt v přírodě 

• v zimním období hry na sněhu, 

bobování, sáňkování 

bezpečnost při pohybových 

aktivitách 

• Rozumová 

výchova 

• Smyslová 

výchova 

• Komunikační 

výchova 

• Osobnostní 

a sociální výchova 

(rozvoj schopností 

poznávání; 

psychohygiena; 

mezilidské 

vztahy; 

komunikace; 

spolupráce) 
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Činnosti podporující pohybové 

učení: 

• reakce na smluvené povely, 

signály, gesta, základy odborné 

terminologie 

• sportovní soutěže 

• pravidla osvojovaných 

pohybových činností, základní 

pravidla her, hra fair play 
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5.10 Člověk a zdraví 

5.10.2 Výchova ke zdraví 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

 

Název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se zaměřuje na preventivní ochranu zdraví žáků, vede 

je ke zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují hygienické, stravovací 

a pracovní návyky, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, učí se odmítat škodlivé látky, 

předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 

Cílové směřování předmětu vede k dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany 

zdraví, k uvědomění si významu pohybu pro zdraví, k chápání tělesných změn spojených 

s dospíváním, k udržování dobrého vztahu mezi vrstevníky i členy rodiny. 

  

Časová dotace: 

Stupeň II. 

Ročník 9. – 10. 

Týdenní dotace 1/1 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody nácviku a upevňování dovedností, metody diagnostické a hodnotící atd. 

Základ organizačních forem výuky bude tvořit skupinová a individuální práce a kooperativní 

aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, tělocvična, relaxační 

místnost, zahrada). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 
• vede žáky k dodržování 

správného životního stylu, 

k dodržování obecných zásad 

zdravého způsobu života 

• učí žáky sdělovat své potřeby 

a možné zdravotní problémy 

• pomáhá žákům pochopit tělesné 

i psychické změny v jejich vývoji 

• respektovat svůj zdravotní stav 

i zdravotní stav svých spolužáků 

• popsat své zdravotní problémy 

a potíže  

• chápat tělesné i psychické změny 

v období dospívání a ve svém 

dalším vývoji 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• vede žáky k respektování 

druhých, k dodržování zásad 

správného chování a udržování 

dobrých vztahů mezi vrstevníky 

• učí žáky bezpečnému způsobu 

chování, chránit se před 

chorobami, zaměřuje se na 

prevenci rizikového sexuálního 

chování 

• skupinovou práci a při ní 

respektovat své vrstevníky 

• uplatňovat návyky společenského 

chování a zdravého způsobu 

života 

• uvědomovat si nebezpečí 

možného psychického i fyzického 

zneužívání vlastní osoby 

Kompetence 

občanské  
• vede žáky k vědomí vlastní 

hodnoty, k toleranci a úctě 

k druhým 

• učí žáky uplatňovat získané 

dovednosti při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy 

a vede žáky k ochraně svého 

zdraví 

• být tolerantní, otevřený, všímavý 

a ohleduplný k druhým, ale 

zároveň by měl chránit své zdraví 

a odmítat škodlivé a patologické 

jevy 

Kompetence 

pracovní 
• učí žáky dodržovat hygienické 

návyky a dodržovat bezpečnost 

práce, dbát na zdraví své 

i druhých 

• učí žáky dbát na dodržování 

správných stravovacích návyků 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky 

• zvládat sebeobsluhu podle svých 

možností 

Kompetence 

k učení 
• směřuje žáky ke zvládnutí 

základních pojmů z oblasti 

zdravého životního stylu, zdravé 

výživy 

• učí žáky zodpovědně přistupovat 

k ochraně svého zdraví, před 

nemocemi, patologickými jevy či 

rizikovým sexuálním chováním 

• znát a používat základní pojmy 

• uplatňovat získané zkušenosti 

v praktických situacích 

• odmítat rizikové či patologické 

jevy 

Kompetence 

k řešení problémů 
• v opakujících se situacích učí 

žáky řešit dané problémy 

• pomáhá žákům pochopit danou 

problematiku a hledá vždy 

nejvhodnější řešení dané situace 

• znát řešení daného problému 

v konkrétních situacích 

• vědět, kde a koho žádat o radu či 

pomoc 
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II. stupeň (9. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata 

• soužití mezi 

vrstevníky a členy 

rodiny 

• respektovat svůj 

zdravotní stav 

i zdravotní stav 

svých spolužáků 

• popsat své zdravotní 

problémy a potíže 

• chápat tělesné 

i psychické změny 

v období dospívání 

a ve svém dalším 

vývoji 

• dodržovat správné 

stravovací návyky 

• uplatňovat návyky 

společenského 

chování a zdravého 

způsobu života 

• uvědomovat si 

nebezpečí možného 

psychického 

i fyzického 

zneužívání vlastní 

osoby 

• být tolerantní, 

otevřený, všímavý 

a ohleduplný 

k druhým, ale 

zároveň by měl 

chránit své zdraví 

a odmítat škodlivé 

a patologické jevy 

• řešení daného 

problému 

v konkrétních 

situacích 

• požádat o radu či 

pomoc 

• dětství, kamarádství, puberta, 

dospívání, tělesné změny, 

přátelství, láska, partnerské 

vztahy, manželství 

a rodičovství – viz didaktická 

obrázková pomůcka: Sexuální 

osvěta pro lidi s mentálním 

postižením 

• vztahy a soužití v rodině, ve 

škole, vztahy mezi vrstevníky 

• režim dne, správné využití 

volného času 

• tělesná a duševní hygiena, 

význam pohybu pro zdraví 

• relaxační techniky 

• sexuální dospívání, 

sebeuspokojování, prevence 

rizikového sexuálního chování, 

antikoncepce, těhotenství – viz 

didaktická obrázková pomůcka: 

Sexuální osvěta pro lidi 

s mentálním postižením 

• nemoci přenosné pohlavním 

stykem (HIV/AIDS, hepatitidy) 

• ochrana před nemocemi 

a úrazy, bezpečné způsoby 

chování 

• úrazy v domácnosti, při sportu, 

na pracovišti, v dopravě atd. 

• nebezpečí a rizika zneužívání 

návykových látek 

• psychické a fyzické zneužívání, 

sexuální zneužívání, projevy 

násilí a obrana proti těmto 

jevům, komunikace se 

službami odborné pomoci – 

praktické dovednosti 

• preventivní a lékařská péče 

• bezpečné chování, komunikace 

s vrstevníky a neznámými 

lidmi 

• dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví, 

bezpečné chování ve škole, při 

různých činnostech, za 

mimořádných událostí 

• Tělesná výchova  

• Zdravotní tělesná 

výchova 

• Věcné učení 

• Komunikační výchova 

• Osobnostní a sociální 

výchova (sebepoznání 

a sebepojetí, 

psychohygiena, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, 

spolupráce) 

• Multikulturní výchova 

(kulturní rozdíly, 

lidské vztahy) 
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• v případě potřeby či nebezpečí 

umět požádat o pomoc – vědět 

kde a koho – nácvik 

praktických dovedností 
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Vzdělávání žáků s těžkým 

mentálním postižením 

a souběžně postižením více 

vadami – II. díl ŠVP 
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6. Specifika vzdělávání žáků s těžkým mentálním 

postižením a souběžně postižením více vadami a PAS 

Žáci, kteří jsou zařazení do tohoto vzdělávacího programu, potřebují kvůli svému těžkému 

postižení, zdravotním a dalším závažným potížím asistenci dospělé osoby při všech činnostech 

během dne. Ani primárních vzdělávacích cílů většinou nedosáhnou bez dopomoci. 

Zařazují se sem také žáci, kteří pro svůj komplikovaný stav a závažné zdravotní indispozice 

nemohou docházet na výuku do školy a jsou většinou ve vlastním domově individuálně 

vzděláváni formou Jiného plnění povinné školní docházky, podle § 41 a 42 zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona. 

 

Cíle i obsah výuky jim jsou uzpůsobeny a zaměřují se na dosažení co největší samostatnosti 

v sebeobslužných činnostech, nalezení jednoduché formy alternativní komunikace a základní 

orientaci v praktickém životě. 

Prioritou pedagoga je, aby žáci byli spokojeni, rádi a aktivně se zapojovali do činností a vztahů, 

mohli se často radovat z vlastního úspěchu atd. 

 

Formy a metody výuky: 

Všechny předměty při výuce žáků s těžkým mentálním postižením spolu úzce souvisí 

a prolínají se. Vyučování se strukturovaně dělí na kratší časové jednotky než vyučovací hodina 

a vše další je podřízeno zájmu maximálně využít a rozvíjet snížené možnosti žáků se soustředit 

a pracovat. Výuka je založena na individuální komunikaci a práci pedagoga se žákem a jen 

někdy je možné pracovat s více žáky najednou. 

Obsah učiva a výstupy v jednotlivých předmětech nečleníme na období vzhledem k tomu, že 

nevíme, zda a kdy žáci vůbec vzhledem k omezeným možnostem získají potřebné schopnosti 

k dosažení dílčích výstupů. 

Průřezová témata nejsou zařazena, využíváme pouze dílčí prvky. 

V případě, že naopak žák v některé vzdělávací oblasti projevuje nadání a rychlý pokrok, 

vzděláváme ho podle odpovídajícího vzdělávacího předmětu učebního plánu pro žáky se 

středně těžkým mentálním postižením. 
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6.1 Tabulace učebního plánu – II. díl, část A 

Vzdělávací 

oblasti 
Vyučovací předmět 

Zkrat- 

ka 

1. stupeň 2. stupeň 

ročník ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Celkem 

hodin 

Člověk a 

komunikace 

Rozumová 

a  komunikační 

výchova  

RKV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Člověk a svět Smyslová výchova SV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Umění 

a  kultura 

Hudebně  pohybová 

výchova 
HPV 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 30/10 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

a výtvarná výchova 
PVV 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 30/10 

Člověk 

a  zdraví 

Zdravotní tělesná 

výchova 
ZTV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Minimální časová dotace 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 

Disponibilní dotace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Celkový počet hodin v ročníku 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 
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6.2 Tabulace učebního plánu – II. díl, část B 

Vzdělávací 

oblasti 

Vyučovací 

předmět 

Zkrat- 

ka 

I. stupeň 2. stupeň 

ročník ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Celkem 

hodin 

Člověk 

a  komunikace 

Rozumová 

a  komunikační 

výchova  

RKV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Člověk a svět 
Smyslová 

výchova 
SV 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 40/10 

Umění 

a  kultura 

Hudebně 

pohybová 

výchova 

HPV 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 30/10 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní a 

výtvarná 

výchova 

PVV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Člověk 

a  zdraví 

Zdravotní 

tělesná výchova 
ZTV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Minimální časová dotace 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 

Disponibilní dotace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Celkový počet hodin v ročníku 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 
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Poznámky k učebnímu plánu – II. díl, část A a B 
 

Učební plán je desetiletý, což je spojeno s povinností školní docházky, která se řídí § 36 až § 

43 školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) a ukončením vzdělání stupněm základy vzdělání. 

I. stupeň zahrnuje 1. – 6. ročník, II. stupeň 7. – 10. ročník (podle RVP). 

Z učebního plánu se vychází při zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé 

žáky podle jejich možností a schopností. 

 

Učební plán byl tvořen s přihlédnutím k tomu, že třídy jsou složeny z žáků různých ročníků 

a mentálního a tělesného stupně postižení. 

 

Všechny předměty jsou vyučovány ve všech ročnících. 

Učební plán část A je určen pro žáky, kteří se zaměřují na pracovní činnosti. 

Učební plán část B je určen pro žáky, kteří se více rozvíjejí v oblasti Umění a kultura. 

 

Vzhledem k četnosti a hloubce postižení a zdravotních omezení žáků předměty nečleníme na 

jednotlivé ročníky a vzdělávací stupně, ale individuálně využíváme všech schopností a 

možností rozvíjet žáka v jeho komplexnosti a individualitě v průběhu celé školní docházky. 

 

Rozumová a komunikační výchova – předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a 

komunikace. 

 

Smyslová výchova - předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

V části B je v 1. až 10. ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové 

dotace (z důvodu zaměření žáků na smyslové prožívání). 

 

Hudebně pohybová výchova - předmět vznikl ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura a 

Člověk a zdraví. Zde je zařazena biblická hodina pod vedením faráře ČCE. 

V 1. až 10. ročníku je týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové dotace. 

 

Pracovně výtvarná výchova - předmět vznikl ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura a 

Člověk a zdraví. 

V části A je v 1. až 10. ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu disponibilní časové 

dotace (z důvodu zaměření žáků na budoucí pracovní uplatnění) k důležitosti nácviku 

sebeobslužných a dalších pracovních dovedností z důvodu větší časové náročnosti při 

individuální práci. 

 

Zdravotní tělesná výchova - předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

Učební plán je desetiletý, což je spojeno s povinností školní docházky, která se řídí § 36 až § 

43 školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) a ukončením vzdělání stupněm základy vzdělání. 

I. stupeň zahrnuje 1. – 6. ročník, II. stupeň 7. – 10. ročník (podle RVP). 

Z učebního plánu se vychází při zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé 

žáky podle jejich možností a schopností. 
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6.3 Člověk a komunikace 

6.3.1 Rozumová a komunikační výchova 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Název vyučovacího předmětu: ROZUMOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět rozumová a komunikační výchova poskytuje základní poznatky o okolním 

světě. Zaměřuje se také na osvojení a užívání mateřského jazyka a na vytváření alternativních 

komunikačních systémů (AAK). Pomáhá vytvářet zájem a vztah k lidem i okolnímu světu. Žáci 

se učí vnímat i zpracovávat jednoduché informace, správně uchopovat předměty, jevy a situace, 

se kterými se setkávají na základě praktických zkušeností. Získané poznatky si žáci postupně 

osvojují a rozšiřují. 

Cílem je, aby se žáci naučili co nejlépe nové znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě, 

aby měli radost z komunikace a měli zájem na jejím rozvíjení. 

Předmět předává nejdůležitější informace a dovednosti ze čtení, psaní, věcného učení 

a komunikační výchovy pro žáky s nejtěžším postižením. Obsah vzdělávacího předmětu je 

rozčleněn na tyto oblasti: 

 

• Rozvíjení poznávacích schopností 

• Rozvíjení logického myšlení a paměti 

• Rozvíjení komunikačních dovedností 

• Rozvíjení grafomotorických schopností 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 5/5/5/5/5/5 5/5/5/5 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody nácviku 

a upevňování znalostí i dovedností, diagnostické, hodnotící metody atd. 

Základ organizačních forem výuky bude tvořit vyučovací jednotka, kde bude realizována 

individuální práce i skupinové aktivity, využívána bude i ICT technika. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (především ve třídách) 

a v dalším zvoleném prostředí (tematické vycházky, kulturní akce aj.). 

  



117 

 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 

• nacvičuje s žáky reakce na 

své jméno, na pokyny 

• vede je k stálému využívání 

komunikačních dovedností 

• motivuje žáky ke zvládání 

úkolů podle pokynů 

• nacvičuje s žákem 

používání vlastního 

komunikačního systému 

• nacvičuje s žákem aktivní 

zaměření pozornosti 

• reagovat na své jméno 

• reagovat na hlas a intonaci 

• „sdělit“ své potřeby nebo 

přání 

• známé dovednosti zvládat 

podle ústních pokynů 

• výběr ze dvou nabídek 

• vyjadřovat se hlasem podle 

svých možností 

• vyjadřovat svou libost nebo 

nelibost 

Kompetence 

pracovní 

• dává příklady a ukázky 

z běžného života (sociální 

čtení, hra na obchod apod) 

• nacvičuje s žákem návštěvy 

různých nových prostředí 

(obchod, MHD…) 

• dbá na správný nácvik 

úchopu a používání 

předmětů denní potřeby 

• učí žáky, jak třídit, řadit 

reálné i zobrazené předměty 

a tím jejich různé vlastnosti 

• plnění základních pokynů 

k pracovním činnostem 

• využít znalostí a dovedností 

v praktickém životě 

• využít získanou slovní 

zásobu a komunikační 

dovednosti 

• uchopit a použít předměty, se 

kterými se setkává 

• třídění a řazení předmětů, 

obrázků, podle zadaných 

kritérií 

Kompetence 

k učení 

• stále procvičuje rozlišování, 

třídění, vybírání přiřazování 

příp. pojmenovávání 

předmětů, obrázků, 

fotografií 

• vede žáky k užívání 

strukturovaného rozvrhu 

• nabízí stabilní sadu 

piktogramů 

• porozumění jednoduchým 

pokynům 

• rozlišit části svého těla, 

předměty denní potřeby 

a situace, do kterých se 

běžně dostává 

• poznat, ukázat fotografie, 

obrázky věcí, lidí, zvířat 

• rozlišit pochvalu a pokárání 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• procvičuje se žáky orientaci 

místní, časovou, situační, 

v textu apod. 

• navozením různých situací 

učí žáky, jak si požádat 

o pomoc 

• motivuje žáky pochvalou, 

hodnotí verbálními 

i neverbálními prostředky 

• orientovat se ve známém 

prostředí, situacích, na 

stránce, časovém rozvržení 

dne 

• využít získaných znalostí 

dovedností v různých 

situacích 

• vyžádat pomoc 

• využít získané komunikační 

dovednosti v běžném životě 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• komunikačními hrami vede 

žáky k vzájemnému vztahu, 

k dobrým vztahům 

k ostatním blízkým osobám 

• znát a rozlišovat lidi kolem 

sebe (rodina, pedagogové, 

spolužáci), umět projevit 

pozitivní vztah 

  



118 

 

I. stupeň (1. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

Rozvíjení poznávacích 

schopností: 

• koncentrovat se na určitou 

činnost 

• reagovat na své jméno 

• vnímat své tělo 

• rozumět pojmům 

označujícím části těla 

a ukázat je 

• poznávání členů své rodiny 

• poznávání svých 

spolužáků, učitelů ve třídě 

a škole 

• vnímat různé podněty 

a reagovat na ně 

• orientovat se ve vztazích, 

ve školním a rodinném 

prostředí 

• používání základních 

předmětů denní potřeby, 

základní sebeobslužné 

a hygienické činnosti 

• přiřazovat stejné obrázky 

(dvojice) 

• opakovat, napodobovat 

zvuky 

• vyjádřit libost či nelibost 

• používání symbolů 

• prostorovou orientaci ve 

škole a jejím okolí (chodby, 

zahrada) 

• základní orientaci v čase 

během dne – ráno, poledne, 

odpoledne.. 

• základní orientaci v ročních 

obdobích, přiřazení 

symbolu počasí aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení poznávacích 

schopností: 

• taktilně haptická stimulace 

(hlazení, ťukání, masírování, 

kartáčování, fénování, 

polohování, houpání, 

míčkování aj.) 

• reakce na oslovení, nácvik 

jména, vlastní fotografii 

• ukazování u zrcadla 

s vedením ruky, pomocí 

nápodoby, ukazování na 

druhém, na obrázku 

• reakce na vlastní jméno 

• pomocí fotografií poznat 

členy rodiny, ukázat, rozlišit, 

kdo je kdo 

• seznámení s pojmy máma, 

táta, sestra, bratr, babička… 

• jména a fotografie 

spolužáků, učitelů ve škole 

(např. formou ranního 

rituálu) 

• sledování okolního dění 

z různých poloh a výšek, 

práce s hlasem, vzbuzování 

reakce na oslovení, činnost 

• pozorování činností během 

dne, strukturování činnosti 

a s příslušnými piktogramy 

• sebeobslužné, hygienické 

a stravovací návyky 

• nácvik používání základních 

předmětů denní potřeby 

(hřeben, kartáček) a nácvik 

sebeobslužných činností 

(stolování, WC) 

• nácvik používání symbolů, 

gest, slov (WC, pít, jíst..), 

vyjádření libosti/nelibosti, 

souhlasu/nesouhlasu 

• obrázky různých 

tematických okruhů (Loto, 

Pexeso, obrázkové Domino) 

• škola, třída, spolužáci 

(rozlišení chlapec – dívka), 

• Pracovní a výtvarná 

výchova 

• Hudebně pohybová 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Zdravotní tělesná 

výchova 
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Rozvíjení logického myšlení 

a paměti: 

• zaměřit oční kontakt na 

konkrétní předmět nebo 

činnost 

• vnímat velikost a tvary 

předmětů 

• uchopit a podržet podaný 

předmět 

• vnímat vyprávění 

s podporou obrázků, 

vyhledat obrázek podle 

instrukce 

• otáčení stránek v knihách, 

časopisech 

• seznamování se s tvary 

písmen 

• globální čtení svého jména, 

dne v týdnu 

• napodobovat, učit se 

jednoduché říkanky 

a básničky (verbálně, gesty, 

pohybem) 

• základní časové vztahy 

a orientaci v čase 

• používání asociací, 

zobecňování, abstrakce 

• základní orientaci v číselné 

řadě, pojmy množství 

(hodně, málo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učitelé, vztahy ve škole, 

seznámení s budovou, 

orientace ve třídě (najít své 

místo), poznat základní 

školní pomůcky 

• časová orientace 

(jednoduchý strukturovaný 

rozvrh, části dne, roční 

období) 

Rozvíjení logického myšlení 

a paměti: 

• cvičení pozornosti 

(postupné prodlužování 

času), vhodná motivace 

k soustředění, sledování 

obrázků, předmětů, 

krátkého vyprávění, 

básničky, říkanky 

• manipulační činnosti 

• diferenciační cvičení s tvary 

a velikostmi, vkládání 

předmětů do otvorů, 

aplikace na tabletu, PC 

programy 

• vyprávění a předčítání 

s pomocí obrázků, 

sledování programů, 

aplikací 

• nácvik otáčení stánek 

nápodobou, vedením ruky 

• manipulace s modely 

písmen, vkládání písmen, 

hmatové pomůcky 

• práce s globální metodou 

čtení 

• poslech říkanek (předčítání, 

vyprávění, nahrávky), 

pohádek, básniček a jejich 

doplňování gesty, symboly, 

časté opakování 

• seznamování se základními 

časovými vztahy – nyní, 

předtím, potom, dnes, 

včera, zítra 

• nácvik číselné řady pomocí 

rozpočítadel, s názorem, 

přiřazování číslic k počtu 

a opačně 
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Rozvíjení komunikačních 

dovedností: 

• reagovat na hlas a intonaci 

• používání základních prvků 

AAK 

• rozlišit osoby podle hlasu 

• rozlišit intonaci hlasu 

• cílené používání dechu 

(foukání do peří, lehkých 

předmětů, sfouknutí svíčky 

aj.) 

• reakci na sluchové podněty 

• napodobování zvuků 

• vyjádření 

souhlasu/nesouhlasu 

• porozumění komunikaci 

• základní rozšiřování slovní 

zásoby 

• zřetelnou výslovnost 

• sdělit svá přání a potřeby 

• znát své jméno a reagovat 

na oslovení jménem 

• umět pozdravit, poděkovat, 

omluvit se – verbálně nebo 

gesty 

• v případě verbální 

komunikace dosáhnout co 

nejsrozumitelnějšího 

mluveného projevu 

• rozlišit pochvalu a pokárání 

• soustředění na sledování 

krátkých pohádek, 

vyprávění 

• používat technologie ICT, 

aplikace zaměřené na 

komunikaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení komunikačních 

dovedností: 

• nácvik hlasového projevu, 

reakce na oslovení pedagogy 

• nácvik komunikace pomocí 

AAK 

• sluchová a intonační cvičení 

• nácvik správného dýchání, 

dechová cvičení, foukání na 

cíl, napodobování 

• oromotorika, cviky rtů 

a jazyka, cvičení mluvidel; 

dechová a fonační cvičení, 

nácvik správného dýchání 

• napodobování zvuků zvířat, 

dopravních prostředků apod. 

• sluchová cvičení - používání 

zvuků, Orffových hudebních 

nástrojů, programů ICT, 

aplikací pracujících se 

zvukem 

• práce s komunikačními 

aplikacemi a programy 

• nácvik vyjadřování 

souhlasu/nesouhlasu - 

verbálně, neverbálně pomocí 

AAK 

• veselé a jednoduché říkanky 

spojené s pohybem, tancem, 

ukazováním 

• nácvik využívání prostředků 

AAK 

• učitel pojmenovává dané 

předměty a činnosti, ve 

spojení se zážitkem 

zprostředkovává pojmy 

abstraktní 

• mluvený projev doprovází 

gesty a zvýrazněnou 

mimikou 

• procvičování jmen 

sourozenců, spolužáků, 

dalších blízkých osob podle 

fotografií 

• nácvik pozdravů, přivítání, 

rozloučení, vyjádření přání 

• využití ICT programů, 

aplikací 
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Rozvíjení grafomotorických 

schopností: 

• uchopit, podržet a pustit 

podaný předmět 

• uchopit tužku, štětec, 

pastelku či jiné psací náčiní 

• spontánní čmárání na 

určenou plochu 

• přiměřený přítlak na 

podložku 

• kresbu v šabloně, 

obtahování předmětů, 

tvarů, ruky 

• zanechat grafickou stopu, 

nakreslit různé druhy čar 

(svislá, vodorovná, klubko, 

tečky, oblouk…), práci 

s razítky, tiskátky 

• uvědomit si grafickou 

podobu písmen od 

ostatních tvarů 

• poznat počáteční písmeno 

svého jména 

• psaní písmene svého jména 

tiskacím písmem 

• rozlišení základních 

geometrických tvarů – kruh 

a čtverec 

Rozvíjení grafomotorických 

schopností: 

• cviky na jednotlivé úchopy, 

zpevňování, uvolňování 

ruky 

• nácvik funkčního úchopu 

psacího náčiní 

• rozvíjení hrubé i jemné 

motoriky 

• práce se stavebnicemi 

• uvolňovací cvičení ruky, 

prstů, manipulační činnosti 

s předměty 

• práce s psacím náčiním – 

úchop, přítlak na podložku 

• nácvik psaní grafických 

prvků: oblouky – horní, 

dolní; svislé a šikmé čáry 

oběma směry; vlnovky, 

smyčky, kruh 

• razítkování, řazení předmětů 

nebo obrázků do řádků, 

sloupců apod. 

• obtahování, příp. nápodoba 

tvarů některých hůlkových 

písmen, číslic, nácvik 

vybarvování 

• modelování, obtahování, 

skládání počátečního 

písmene svého jména 

tiskacím písmem 

• nácvik psaní tiskacím 

písmem, nácvik písmene, 

čísel 1,2,3, s vedením ruky, 

postupné zmenšování 

velikosti písma 

• psaní do šablon 

• manipulace 

s geometrickými tvary, 

třídění, přiřazování, 

vkládací úlohy, puzzle, 

výběr ze dvou možností 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

Rozvíjení poznávacích 

schopností: 

• orientaci v méně známém 

prostředí 

• používat předměty denní 

potřeby a zvládat základní 

hygienické návyky 

• vnímat a ovládat 

uspokojení základních 

životních potřeb 

• sdělit své pocity 

a upozornit na zdravotní 

obtíže 

• orientaci na stránce, na 

řádku 

• poznávání vybraných 

písmen 

• opakování slov, příp. 

doplňování krátkých 

říkanek 

• složení dějových obrázků – 

posloupnost děje 

• uchopení a držení 

podaného předmětu 

• nakreslit různé druhy 

grafických prvků 

• rozlišit grafickou podobu 

písmen 

• pozná první písmeno svého 

jména 

• obtáhnout některá vybraná 

tiskací písmena a číslice 

 

 

 

 

Rozvíjení logického myšlení 

a paměti: 

• koncentrovat se na určitou 

činnost po delší dobu 

• orientovat se v čase – 

dnes, zítra, včera.., dny 

v týdnu, roční období 

Rozvíjení poznávacích 

schopností: 

• struktura dne, rozvrh dne 

pomocí AAK (ranní kroužek 

nebo rituál) 

• poznávání předmětů denní 

hygieny, postupný nácvik od 

skutečných předmětů, 

konkrétních reálných 

obrázků a fotografií 

k symbolům, nácvik 

samostatného používání 

(např. jídelní příbor) 

• nacvičujeme vnímání 

a pojmenování pocitů 

(příjemné/nepříjemné, 

bolí/nebolí, chci/nechci, 

líbí/nelíbí) 

• práce s knihami, časopisy, 

vyhledávání obrázků, 

písmen, číslic 

• obtahování číslic, písmen 

podle šablony, přes folii, 

v písku, modelování písmen 

• zaměření na písmena 

vlastního jména 

• třídění obrázků podle 

tematických celků, co k sobě 

patří, logické řady, procesní 

schémata, protiklady aj. 

• práce s tematickými obrázky 

– město, zvířata, potraviny, 

doprava, oblečení, roční 

období, počasí aj. 

• třídění předmětů podle 

jednoduchého kritéria 

Rozvíjení logického myšlení 

a paměti: 

• prodlužování pozornosti 

a doby koncentrace, 

dokončení práce 

• orientace v čase – denní 

doby, činnosti v určitou 

denní dobu, roční období 

• Pracovní a výtvarná 

výchova 

• Hudebně pohybová 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Zdravotní tělesná 

výchova 
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• rozlišovat velikost a tvary 

předmětů, třídění obrázků 

podle kritérií 

• práci s piktogramy, AAK 

komunikací 

• skládání dějových obrázků 

• porozumění procesních 

schémat 

• globální metodou číst 

písmena a vybraná slova 

• opakování krátkých 

básniček, říkadel, 

doplňování slov do 

známého textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení komunikačních 

dovedností: 

• prožívání pozitivních 

zážitků z využívání běžné 

nebo alternativní 

komunikace 

• opakování jednoduchých 

říkanek, básniček 

(verbálně, gesty, 

pohybem) 

• rozšiřování slovní zásoby 

• v rámci možností 

zřetelnou výslovnost 

• reakci na hlas a intonaci 

dospělé osoby 

• vyjádřit souhlas či 

nesouhlas 

• sdělit svá přání a potřeby 

• znát své jméno a reagovat 

na oslovení jménem 

• znát jména nejbližších 

osob a spolužáků 

• vytváření asociací (slovo = 

osoba, věc, činnost), 

zobecňování (jablka, hrušky 

= ovoce), konkretizace 

(ovoce = jablko, hruška), 

abstrakce – barva, počet, 

negace, příčinné souvislosti 

• porovnávání a rozlišování 

předmětů podle různých 

znaků 

• skládání dějů na obrázcích 

(posloupnost děje) 

• práce s procesními 

schématy 

• představy počtu, vytváření 

jednoduchých 

matematických představ 

(malý, málo, velký, více…) 

• globální metoda – 

pokračování v nácviku – 

skládání slov, jmen podle 

předlohy 

• sociální čtení, piktogramy 

• práce s říkadly, básničkami, 

příslovími, krátkými texty 

Rozvíjení komunikačních 

dovedností: 

• veselé a jednoduché říkanky 

spojené s pohybem, tancem, 

ukazováním 

• napodobování zvuků zvířat, 

dopravních prostředků 

apod.  

• nácvik využívání prostředků 

AAK a dalších 

komunikačních pomůcek 

podle individuálních potřeb 

• učitel pojmenovává dané 

předměty a činnosti, ve 

spojení se zážitkem 

zprostředkovává abstraktní 

pojmy 

• mluvený projev doprovází 

gesty a zvýrazněnou 

mimikou 

• procvičování jmen 

sourozenců, spolužáků, 

dalších blízkých osob 
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• pozdravit, poděkovat, 

omluvit se – verbálně, 

znaky 

• používat získanou slovní 

zásobu a komunikační 

dovednosti 

• rozlišit pochvalu 

a pokárání 

• koncentrovat se na 

sledování krátkých 

pohádek 

• zvládá základní formy 

společenského styku 

• využívat komunikační 

programy, knihy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení grafomotorických 

schopností: 

• cíleně uchopit, podržet a 

pustit podaný předmět 

• použít správný úchop 

psacího náčiní 

• nakreslit různé druhy čar 

(vodorovná, svislá, 

klubíčko, vlnovka, 

přerušovaná, tečky, 

oblouk…) 

• vybarvit plochu, detail 

• poznat grafickou podobu 

písmen svého jména 

• poznat základní 

geometrické tvary 

• psaní v šablonách, v písku 

• práci s tabletem, 

interaktivní tabulí 

• tvorba a rozvíjení slovní 

zásoby pomocí reálných 

předmětů, obrázků, 

fotografií 

• používání společenských 

obratů 

• nácvik společenského 

prostředí ve známém i cizím 

prostředí 

• používání dramatizace, 

poslech situačních scének 

• nácvik vyjádření přání, 

potřeb (verbálně nebo 

pomocí AAK) 

• povídání si o příjmeních, 

posílání poštovní zásilky s 

adresou, nácvik oslovování 

příjmením 

• nácvik forem běžného 

společenského styku, 

procvičování získaných 

komunikačních dovedností 

• práce s výukovými 

programy, ICT 

technologiemi, vytváření 

komunikačních knih, 

zážitkových deníků 

Rozvíjení grafomotorických 

schopností: 

• rozvíjení hrubé i jemné 

motoriky, cvičení dlaní, 

prstů, uchopování předmětů 

(uvolňování nebo 

upevňování úchopu) 

• nácvik psaní s vedením 

ruky 

• nácvik psaní číslic, písmen 

velkým hůlkovým písmem 

• práce se stavebnicemi 

• uvolňovací cvičení ruky, 

prstů, manipulační činnosti 

s předměty 

• razítkování, řazení 

předmětů nebo obrázků do 

řádků, sloupců apod. 

• obtahování, příp. nápodoba 

tvarů některých hůlkových 

písmen, číslic 

• nácvik vybarvování 
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• nácvik psaní v šabloně 

• psaní do písku 

• psaní prstem na tabletu, 

interaktivní tabuli 
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6.4 Člověk a jeho svět 

6.4.1 Smyslová výchova  

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

 

Název vyučovacího předmětu: SMYSLOVÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovací oblasti: 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům poznávat své nejbližší okolí a utvářet si 

k němu citový vztah. Žáci si osvojují vhodné chování a jednání, učí se navzájem si v rámci 

možností pomáhat a spolupracovat. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí psychické funkce prostřednictvím smyslového 

vnímání. Cílevědomým vytvářením vztahů smyslového vnímání, myšlení a verbální či 

neverbální komunikace rozvíjí jednotlivé smyslové analyzátory a jejich funkce, které jsou 

podmínkou správného vnímání, koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové 

orientace a základem pro vytváření představ a pojmů. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět se realizuje vzdělávacím předmětem Smyslová výchova, 

který prolíná všemi vzdělávacími obory a vytváří předpoklady pro zvládání jejich vzdělávacích 

obsahů. Je rozdělen na oblasti: 

 

• Zrakové vnímání 

• Sluchové vnímání 

• Hmatové vnímání 

• Čichové a chuťové vnímání 

• Prostorové a směrové orientace 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 4/4/4/4/4/4 4/4/4/4 

 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody manipulace s předměty, metody nácviku a upevňování dovedností, metody 

diagnostické a hodnotící atd. Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální práce 

a skupinové a kooperativní aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat ve všech prostorách školy i v okolí dle možností 

získat adekvátní podněty pro výuku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

k učení  
• vede žáky k nápodobě 

• je žákovi vzorem 

• vytváří návyky i navozuje 

pochopení opakováním 

pozitivních zkušeností 

• vede žáky ke splnění úkolu 

vedením ruku v ruce 

• používá třídění, přiřazování, 

přirovnávání, vybírání 

• napodobovat různé 

předvedené pohyby 

a činnosti 

• používat předměty denní 

potřeby i učební pomůcky, 

zvládat jednoduché 

přiřazování (stejné 

vlastnosti), třídění (výrazně 

odlišné vlastnosti) 

Kompetence 

k řešení 

problémů  

• vytvoří individuální 

jednoduchou strukturu třídy, 

školy, okolí 

• pomocí zástupných 

předmětů, piktogramů či 

jiných symbolů, vytváří 

individuální časový plán 

dne nebo jeho úseků 

• orientovat se v okolním 

prostředí 

• orientovat se v časovém 

režimu dne 

Kompetence 

komunikativní  
• nacvičuje (nejlépe ve 

spolupráci více pedagogů) 

opakovanou pozitivní 

zkušenost 

• vede žáka opakovaně 

k plnění základních pokynů, 

dopomoc postupně ubírá 

• reagovat na své jméno  

• reagovat na jednoduché 

pokyny, vyjadřovat souhlas 

či nesouhlas 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• pomocí hmatových 

i zrakových cvičení vede 

žáka k poznání sama sebe 

• ve spolupráci s rodinou 

podporuje výrazně pozitivní 

reakce na blízké osoby 

• uvědomovat si svoji osobu 

prostřednictvím svého těla 

• znát členy své rodiny 

a osoby ze svého nejbližšího 

okolí 

• spolupracovat se svými 

učiteli a spolužáky 

Kompetence 

pracovní 
• pomocí vedení a stálého 

procvičování učí poznávat 

a využívat předměty denní 

potřeby 

• pomocí opakovaných 

zkušeností a nápodoby, 

přiřazování a třídění vede 

žáka k zafixování správných 

postupů a pochopení 

významů a vlastností věcí 

kolem něj 

• poznávat a používat 

předměty denní potřeby 

•  rozlišovat předměty různé 

velikosti a tvarů, uchopovat 

je a účelně s nimi 

manipulovat 
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I. stupeň (1. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

Rozvíjení zrakového vnímání: 

• fixovat předměty zrakem 

• aplikovat správné úchopy 

předmětů 

• koordinovat pohyb ruka - 

oko 

• manipulace s předměty  

• použít správný druh 

úchopu 

• zaměřit zrak na světelný 

cíl, bod, blikající předmět 

• soustředěné zaměření na 

piktogram, obrázek 

• skládání a řazení předmětů 

podle vlastností 

• orientaci v barvách, hledání 

stejné barvy, třídění 

barevných předmětů, tvarů 

• vnímat velikost, tvarovou a 

barevnou odlišnost  

• rozlišit základní barvy 

(červená, žlutá, zelená, 

modrá) 

• poznávání vlastní osoby, 

rodinných příslušníků 

• poznávání spolužáků, 

pedagogů 

• rozezná reálné předměty 

denní potřeby a jejich 

vyobrazení 

• napodobení pohybů rukou 

a nohou dle sledování 

pohybů jiné osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení zrakového vnímání: 

• rozvoj zrakové stimulace 

• nácvik vnímání prostoru 

oběma očima 

• nácvik špetkového, 

prstového, dlaňového 

úchopu předmětů 

• vytahování, vkládání 

předmětů 

• sledování zakrývání a 

odkrývání předmětů 

• sledování světelných efektů, 

sledování světelného bodu, 

blikajících předmětů, 

odlesku 

• cvičení soustředěného 

zrakového vnímání pomocí 

různých výrazných předmětů 

• rozlišování a vybírání 

obrázků nebo piktogramů 

činností podle denní doby 

apod. 

• ukazování a vybírání 

předmětů určité barvy 

• poznání základních barev 

spektra (červená, žlutá, 

zelená, modrá) 

• třídění barevných tvarů, 

přiřazování stejných barev 

k sobě, s dopomocí nebo 

s nápovědou 

• pozorování sebe i druhých 

v zrcadle, na fotografiích, 

videu, poznávání příslušníků 

rodiny 

• rozeznávání spolužáků a 

učitelů ve škole 

• přiřazování vyobrazení 

k reálným předmětům, 

uklízení do prostor 

• označených obrázkem 

(třídící krabice apod.) 

• synchronní pohyby – 

sledování pohybů v zrcadle, 

opakování podle 

předvádějící osoby, 

• Pracovní a výtvarná 

výchova 

• Hudebně pohybová 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Zdravotní tělesná 

výchova 
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Rozvíjení sluchového vnímání: 

• rozlišit zvuky spojené 

s denním životem 

• poznat podle hlasu osoby 

ze svého nejbližšího okolí 

• reagovat na své jméno, na 

oslovení, na zavolání 

• nebát se nepříjemných 

zvuků 

• poznávání, rozlišování 

a napodobování různých 

zvuků a hlasů zvířat podle 

zvukové nahrávky, zvuků 

venku a v přírodě 

• poslech hudby různých 

žánrů 

• vyhledávání zdroje zvuku 

v místnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení hmatového vnímání: 

• poznat známé předměty 

podle hmatu 

opakování stranově 

obrácených pohybů, 

motorická cvičení, tanec, 

pohybové hry 

• pobyt ve snoezelenu 

Rozvíjení sluchového vnímání: 

• nácvik soustředěného 

sluchového vnímání pomocí 

zvuků 

• poznávání a rozlišování 

zvuků, příp. podle směru, 

délky a intenzity a nápodoba 

různých zvuků 

• vyjádření zvuku citoslovcem 

(bum..) 

• cvičení sluchové paměti 

• sluchově motorická cvičení 

• cvičení rozlišování zvuků z 

reálných situací i nahrávek, 

poznávání hlasů blízkých 

osob 

• nácvik zvukové stimulace, 

komunikační cvičení (Jak se 

jmenuješ, hry na oslovení a 

reakci) 

• navozovat situace bohaté na 

zvukové podněty 

• poslech hudby různých žánrů 

• nácvik vnímání dynamiky 

zvuku (ťukání do předmětů), 

experimentování 

s hudebními nástroji, 

vnímání rytmu 

• poslech zvuku při 

manipulaci s předměty 

(šustění, cinkání…) 

• hry se zvukovými hračkami, 

práce s PC programy 

• poznávání směru zvuku, 

hledání zvukové hračky 

v prostoru třídy 

 

Rozvíjení hmatového vnímání: 

• rozvíjení hmatové percepce, 

manipulace s předměty, 

úchopy předmětů různých 
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• rozlišit hmatem základní 

fyzikální vlastnosti 

předmětů (tvrdost, teplotu) 

• třídění, rozlišování, 

vybírání předmětů na 

základě hmatu – podle 

tvaru, případně dalších 

vlastností 

• přijímat základní 

sebeobslužné úkony 

související s hygienou a 

stravováním 

• poznávání předmětů denní 

potřeby bez zrakové 

kontroly 

• vybrání předmětu na pokyn 

nebo podle vzoru 

• rozlišení teplého a 

studeného předmětu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení čichového 

a chuťového vnímání: 

• poznat zkažené potraviny 

a nebezpečné látky 

• vybrat podle chuti určitou 

základní potravinu 

• vybrat předmět podle vůně 

nebo zápachu 

• neochutnávat, nejíst, co 

nepatří do úst 

• rozlišit podle čichu a chuti 

potravinu od 

nepotravinového výrobku 

• vybrat si samostatně jídlo 

z nabídnutých možností 

tvarů, velikostí a z různých 

materiálů 

• pojmenovávání, rozlišování, 

ukazování, uchopování 

předmětů denní potřeby 

(nádobí, oblečení, základní 

školní potřeby) 

• rozlišování fyzikálních 

vlastností předmětů 

• úkony každodenní péče se 

slovním doprovodem 

(rozlišování materiálů, 

pružnosti) 

• nácvik práce s různým 

materiálem – rozlévání, 

přelévání tekutin, 

rozmazávání materiálů, 

nabírání 

• rozvoj hmatové percepce 

hravou formou – vibrační 

podložky, polštářky, hračky 

aj., pociťování vibrací na 

vlastním těle 

• rozeznávání vlastností 

materiálů (suchý/mokrý, 

teplý/studený, těžký/lehký 

apod.) 

• poznávání předmětů 

v hmatové krabici, třídění 

• manipulace s různými 

materiály okolo nás (teplý 

čaj, studený sníh, teplé jídlo, 

studený nanuk...) 

Rozvíjení čichového a chuťového 

vnímání: 

• rozvoj čichové percepce; 

nácvik rozlišování vůní 

a pachů 

• dobrých a špatných chutí 

rozlišování základních chutí 

• rozlišování co lze ochutnávat 

či jíst 

• vyjadřování příjemných a 

nepříjemných pocitů 

• nácvik rozlišování a vybírání 

potravin či jiných běžných 

předmětů, podle 
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Prostorová a směrová 

orientace: 

• vnímat prostor 

• rozlišit směrovou orientaci, 

orientovat se ve třídě, ve 

škole a v nejbližším okolí 

• rozlišit různé směry 

(nahoře/dole, před/za, 

vedle) 

• umístit předměty po dle 

pokynu na plochu, ve 

směru 

• změnu směru při tanci 

• uklízení předmětů 

v prostředí třídy, školy (na 

své místo), jídelny 

charakteristické vůně, 

zápachu nebo chuti 

• rozlišování vůně/zápach, 

nelibé a nebezpečné pachy 

• využití aromaterapie, 

vonných svíček a františků 

(tyčinek) 

• ochutnávání vařených 

potravin a spojování sv 

jejich pojmenováním nebo 

obrázky, nácvik projevů 

Prostorová a směrová 

orientace: 

• nacvičování vyhledávání 

svého místa (skříňky, 

věšáku, botníku…) 

• nácvik orientace ve třídě a 

plnění pokynů (běž k oknu, 

sedni si do své lavice aj.) 

• nácvik orientace ve škole (jdi 

do jídelny, na WC…) 

• orientace v nejbližším okolí 

školy (zahrada) 

• na porozumění a rozlišování 

nahoře dole, vedle aj. 

• v prostoru umísťování 

předmětů podle vzoru 

• skládání směrově 

orientovaných obrázků 

• hry se směrem (předávání 

předmětů z ruky do ruky, 

změna směru, přelézání 

překážek ve všech směrech, 

tance se změnou směru 

apod.) 

• nácvik orientace v řadě, na 

ploše a v prostoru (např. 

úklid hraček na své místo, 

pouštění kuličky bludištěm, 

pouštění vlaštovky) 

 

  



132 

 

II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

Rozvíjení zrakového vnímání: 

• pozorování světelných 

efektů, cílené zaměření na 

světelný bod 

• rozlišování a třídění 

obrázků, rozeznání 

reálných a vyobrazených 

předmětů 

• hru se světlem a tmou – 

sledování např. stínového 

divadla 

• rozeznávání barev  

• úkoly s barvami 

• třídění barevných předmětů 

• třídění obrázků a předmětů 

• poznávání osob ve škole, 

doma 

• práci s obrázky AAK 

zaměřenými na činnosti 

během dne  

• napodobování, opakování 

předvedených pohybů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení sluchového vnímání: 

• reagovat na své jméno i 

příjmení 

• vyjádřit své pocity 

adekvátním hlasovým 

projevem 

Rozvíjení zrakového vnímání: 

• další rozvoj zrakové 

stimulace – pozorování 

světelných efektů, pomůcek, 

hraček, posouvání předmětu 

po dráze s jeho sledování 

• vyhledávání nasvíceného 

předmětu, ukládání předmětu 

do nasvíceného otvoru 

• hry s baterkou v tmavé 

místnosti (např. stínové 

divadlo) 

• procvičování skládání, 

řazení, třídění předmětů 

podle různých základních 

vlastností, poznávání změn a 

rozdílů na obrázcích a na 

skutečných předmětech 

• práce s barvami – třídění 

barevných předmětů, 

pravidelní střídání barev 

předmětů 

• vybírání a řazení předmětů 

podle vyobrazení 

(stejný/jiný) 

• poznávání osob ze svého 

okolí, poznávání na 

fotografiích, jejich jména 

• řazení činností během dne 

(vstávání, oblékání, 

snídaně…), přikládání 

obrázku k činnosti 

• napodobování pohybů podle 

učitele, zrcadlové 

napodobení, tanec, hry 

s pohybem 

• pobyt ve snoezelenu 

Rozvíjení sluchového vnímání: 

• další rozvoj sluchového 

vnímání – reakce na vlastní 

jméno a příjmení 

• hlasové vyjádření citového 

rozpoložení (napodobení 

pláče, smíchu…) 

• Pracovní a výtvarná 

výchova 

• Hudebně pohybová 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Zdravotní tělesná 

výchova 
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• poznávání blízkých osob 

podle hlasu 

• poznávání a rozlišení 

zvuků podle činnosti 

• opakování provedení zvuku 

(ťukání, klepání, 

bouchání…) 

• reakci na zvuk bez zrakové 

kontroly 

• nebát se nepříjemných 

zvuků 

 

 

 

 

Rozvíjení hmatového vnímání: 

• základní sebeobslužné 

dovednosti 

• práci s předměty – jejich 

poznávání podle vlastností, 

tvaru, materiálu… 

• ukládání předmětů do 

určených úložných míst 

• poznat známé předměty 

podle tvaru, podle hmatu, 

bez pomoci zraku 

• poznávat hmatem základní 

fyzikální vlastnosti 

předmětů (tvrdost, teplota) 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení čichového 

a chuťového vnímání: 

• rozlišit jednotlivé chutě a 

pojmenovat je (slovy, 

znakem) 

• poznat předměty čichem 

podle vůně 

• rozlišit vůně a pachy 

• rozlišovat vhodné a 

nevhodné potraviny 

• poslech hlasové nahrávky a 

přiřazení k fotografii (nácvik 

telefonování) 

• poznávání charakteristických 

zvuků pro určité činnosti 

(umývání nádobí, fénování 

vlasů, vysávání 

• poznávání zvuků zvířat, 

přiřazení obrázku, fotografie 

• opakování zvuku po učiteli 

(Orffovy nástroje, ťukání do 

předmětů, materiálů, ťukání, 

klepání, bouchání…) 

• poznávání a pojmenování 

zvuků bez zrakové kontroly 

Rozvíjení hmatového vnímání: 

• úkony každodenní péče se 

slovním doprovodem s co 

největší samostatností 

(svlékání, převlékání, 

zapínání zipů, knoflíků, 

pověšení na poutko, hygiena, 

příprava na stolování aj.) 

• poznávání předmětů podle 

vlastností v hmatové krabici 

(pytel), ukládání předmětu 

podle tvaru, velikosti 

• poznávání předmětů podle 

tvarů v různých prostorech 

(svačinu v batohu, ve tmě, 

v krabici, za zády 

• hry s různě teplou vodou, 

poznávání předmětů různé 

teploty (ledová kostka, teplá 

žínka aj.) 

Rozvíjení čichového a chuťového 

vnímání: 

• ochutnávání potravin a 

pojmenování chutě (sladký, 

slaný, kyselý) 

• poznávání potravin, výběr – 

oblíbený/neoblíbený 

• hádání podle vůně – co 

máme dnes k obědu 
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(zkažené), nebezpečné 

látky 

• nácvik pozitivní reakce na 

příjemné vůně, výběr 

oblíbené vůně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorová a směrová 

orientace: 

• ukládání pomůcek na své 

místo 

• orientaci ve třídě, ve škole, 

na zahradě 

• nácvik rozlišování – pravá, 

levá 

• směrovou orientaci v řadě, 

na ploše, v prostoru 

• řazení předmětů podle 

směrové orientace 

• práci na ploše 

• porozumění pokynům – 

nahoru, dolů, vedle, pod, 

nad, před… atd. 

• časovou orientaci v ročním 

období – pozná jednotlivá 

roční období podle přírody, 

atributů) 

• čichání k potravinám, 

předmětům (drogerie, 

kosmetika) 

• čichání k přírodninám – vůně 

jehličí, květin, levandule, 

bylinek… 

• hádání, o jakou rostlinu se 

jedná 

• aromaterapie, vonné svíčky, 

oleje, kosmetika 

• určování vůně – libá/nelibá a 

zápachu (zkažené potraviny) 

• reakce na vůni (líbivá – 

zklidnění – úsměv, výběr 

pozitivního obrázku) 

 

Prostorová a směrová 

orientace: 

• ukládání pomůcek na určená 

místa, samostatná příprava 

pomůcek 

• samostatný pohyb po škole a 

na zahradě, ukládání 

zahradních pomůcek na 

určené místo 

• nácvik pravo-levé orientace 

– napodobování učitele, 

cílené úchopy do pravé/levé 

ruky 

• nácvik prostorové orientace 

– jasná přední a zadní strana 

(např. obličej), řazení 

předmětů (např. auto jede 

k oknu) 

• hry se směry – např. auto 

jede, letadlo letí…) – 

směřování k cíli 

• práce na ploše – hrneček 

stojí na/pod/vedle... stolu 

• úklid předmětů podle 

pokynů za použití předložek 

a pokynů (nahoru, dolů) 

• vytváření řady předmětů 

podle předlohy 

• předávání předmětu „z ruky 

do ruky“ mezi spolužáky 

• nácvik rozeznávání ročních 

období (podle přírody, 

atributů) 
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6.5 Umění a kultura a Člověk a zdraví 

6.5.1 Hudební a pohybová výchova 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a zdraví  
 

Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovací oblasti: 

Vyučovací předmět vznikl z části vzdělávací oblasti Umění a kultura a z části vzdělávací oblasti 

Člověk a zdraví. Cílem předmětu je podporování schopnosti hudbu emocionálně prožít, rozvoj 

sluchového vnímání, motorických a řečových dovedností žáka prostřednictvím hudebních 

činností. Pomáhá žákům naučit se uvolnit, dává jim možnost sebevyjádření, neverbální formou 

komunikovat a rozvíjet řeč. Rozvíjí také taneční a pohybové schopnosti, aktivizuje cit pro 

hudbu, její rytmus, tempo i melodii, pomáhá objevovat nový postoj k vlastnímu tělu, podporuje 

vztah k rozmanitým hudebním žánrům. 

Cílové směřování předmětu vede k chápání, vnímání a prožívání hudby jako prostředku 

obohacení vnitřního života jedince. 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 3/3/3/3/3/3 3/3/3/3 

 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody manipulace 

s předměty (hudebními nástroji), metody nácviku a upevňování dovedností, metody 

diagnostické a hodnotící atd. Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální práce 

a skupinové aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat ve všech prostorách školy i v okolí, při 

návštěvách kulturních akcí apod. 
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Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

k učení 

• vede žáky k nápodobě 

vedením „ruku v ruce“ 

• je žákovi vzorem 

• učí rozlišovat a poznávat různé 

hudební nástroje 

• učí jednoduché základy 

párových i kolových tanců 

• nabízí žákům relaxační 

hudební chvilky 

• nápodobou hudebních 

vystoupení sledováním PC 

programů nebo oblíbených 

interpretů na internetu 

• napodobovat různé předvedené 

pohyby a činnosti 

• správné dýchání, snaží se 

o správnou intonaci a melodii 

•  rozlišovat zvuky hudebních 

nástrojů 

• soustředit se na poslech 

relaxační hudby a jednoduché 

krátké skladby 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

•  nabízí různé možnosti a učí 

samostatně přistupovat 

k poslechu hudby a vyjádření 

vlastních dojmů z ní 

• jednoduchá rytmická cvičení 

a pohyb podle rytmického 

doprovodu 

Kompetence 

komunikativní 

• využívá hudebně-pohybových 

her a taneční hudby 

k vyjádření jejich vjemů 

a zážitků 

• učí žáky používat hudební 

nástroje individuálně 

i společně 

• používání hudebních nástrojů 

i vlastního těla k rytmizaci 

a interpretaci vlastních 

hudebních dojmů a zážitků 

• spolupráci s ostatními při 

doprovodu písniček 

pobrukováním, tancováním 

nebo hrou na Orffovy hudební 

nástroje 

Kompetence 

sociální 

a personální  

• učí žáky poslouchat hudbu 

a doprovázet ji pohybem 

• zařazuje do výuky návštěvy 

kulturních akcí 

• uvědomuje si svoji osobu a své 

prožívání prostřednictvím 

svého těla 

• uplatňuje hlavní zásady 

společenského chování při 

návštěvách kulturních akcí 

Kompetence 

pracovní 

• nabízí žákům radostné 

a inspirativní hudební zážitky 

• seznamuje žáky a nacvičuje s 

nimi úchop a manipulaci 

s hudebními nástroji 

• připravuje relaxační 

a motivační hudební chvilky 

• doprovodit sebe i spolužáky na 

jednoduché rytmické hudební 

nástroje 

• využívat hudby k relaxaci 

i jako motivační a podpůrný 

prostředek 
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I. stupeň (1. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

Hudební výchova: 

• aktivně ovládat svůj dech 

• poslouchat zvuky různých 

hudebních nástrojů 

• vnímat hudbu dle 

individuálních schopností 

• kopírování melodie (zpěv, 

intonace, pobrukování...) 

• rytmickou hru na tělo 

• opakování říkadel 

s pohybem, s výběrem 

obrázku 

• zopakovat rytmus dle 

nápodoby předvádějící 

osoby 

• vnímat a rozlišovat zvuky 

běžného života 

• aktivně a správným 

způsobem používat 

rytmické hudební nástroje 

• výběr hudebního nástroje 

dle vlastních preferencí, 

pojmenování nástroje 

pomocí citoslovce 

• rozlišení hudebních 

nástrojů podle obrázků 

(hledání nástroje a 

obrázku) 

• rozezvučet hudební 

nástroje, doprovodit 

melodii 

• rozeznat zvuk některých 

nástrojů (buben, rolničky, 

kytara, klavír aj.) 

• doplnit písně pohybem 

dle vlastní improvizace 

• nácvik jednoduchých 

tanců 

• napodobení tanečních 

prvků samostatně, i 

s fyzickým vedením 

• gesty, citoslovci reagovat 

na hudbu 

• výběr hudby dle svých 

preferencí 

Hudební výchova: 

• dechová cvičení, cvičení na 

výslovnost (foukání do 

větrníku, balónku) 

• poslech zvuků různých 

hudebních nástrojů 

• rytmizace – houpání na klíně, 

do rytmu 

• zpěv lidových i umělých písní 

• zpěv – kopírování melodie, 

pobrukování, volná intonace 

• rytmická hra na tělo a Orffovy 

hudební nástroje 

• pojmenování hudebních 

nástrojů a přiřazení správného 

obrázku 

• rytmizace říkadel s pohybem, 

obrázky 

• opakování rytmu – opakování 

intenzity, intervalu, rytmu dle 

učitele 

• vnímání a rozlišování zvuků 

běžného života 

• poslech písní, hudby, různých 

žánrů 

• doprovod písní znaky, gesty, 

citoslovci, mimickými výrazy, 

doprovod tleskáním, dupáním, 

luskání na prsty apod. 

• pohyb dle rytmu a tempa 

(chůze v kruhu, běh, poskoky 

aj.) 

• hra na tělo (ukazovací říkadla 

na části těla) 

• výběr hudebního nástroje a 

jeho poznávání se 

zavázanýma očima 

• pohybová improvizace na 

hudbu 

• nácvik jednoduchých 

párových a kolových tanců 

(Měla babka, Pásla ovečky, 

Zlatá brána, Kolo, kolo, 

mlýnský aj.) 

• Rozumová a 

komunikační 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Pracovní a výtvarná 

výchova 

• Zdravotní tělesná 

výchova 
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• doplnit části písní (slovy, 

citoslovci) 

• hru na tělo (plácání, 

dupání) 

• zklidnit se při poslechu 

relaxační hudby 

 

 

 

Pohybová výchova: 

• přijímat pohybové 

aktivity a motorická 

cvičení 

• snahu o spontánní 

vyjádření pohybem 

• přípravu podle pokynů na 

pohybovou činnost 

• reagovat na jednoduché 

pokyny a povely 

• provedení ranní rozcvičky 

• reagovat na jednoduché 

pokyny a povely k dané 

pohybové činnosti 

• jednoduché pohybové 

aktivity 

• vnímat a měnit polohu 

svého těla 

• základní pohybové 

činnosti s prostorovou 

orientací 

• rozvíjení motoriky a 

koordinaci jednoduchých 

pohybů a poloh 

• chůzi po/ze schodů, 

v nerovném terénu, krátké 

vycházky 

• využití herních prvků na 

hřišti 

• poslech hudby ve chvílích 

relaxace - na CD, interaktivní 

tabuli, tabletu 

• poslech hudby pomocí 

hudebních hraček 

 

Biblická hodina realizovaná pod 

vedením člena sboru ČCE 

 

Pohybová výchova: 

• pohybové aktivity 

s rytmickým a hudebním 

doprovodem (básničky, 

písničky) 

• používání netradičních 

cvičebních pomůcek a nářadí 

• využít dramatizace pohádek a 

příběhů  

• rytmizace – společné pohyby, 

nácvik před zrcadlem 

• ranní rozcvička s hudebním 

doprovodem, zábavnou 

formou 

• pokyny pro pohybové aktivity 

– opakovat, předvádět, 

zjednodušovat 

• provádění jednoduchých cviků 

– plazení, převalování, válení 

sudů, lezení, plazení, sed na 

patách, „kachní“ chůze, hry 

s míčem, s gymnastickým 

míčem 

• cvičení mimo prostor třídy – 

chůze do schodů, ze schodů, 

na různých typech povrchu, 

nerovném terénu, houpání na 

houpačce 

• využití herních prvků na hřišti 

• kratší vycházky po městě 

i v přírodě 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

Hudební výchova: 

• správné dýchání 

• dlouhý dech, dechová 

cvičení 

• rozlišovat zvuky některých 

hudebních nástrojů 

• zpěv jednoduchých 

(lidových) písní 

s hudebním doprovodem 

• výběr vlastních oblíbených 

písní 

• hru na tělo 

• opakování dětských 

říkadel, popěvků, 

rozpočítadel 

• pohyb dle rytmického 

doprovodu 

• doprovodit sebe a 

spolužáky na jednoduché 

hudební nástroje 

s udržením rytmu 

• nácviky kolových a 

párových tanců 

• poslech říkadel 

• poslech hudebních 

programů na PC, tabletu, 

interaktivní tabuli 

• soustředění a zklidnění při 

poslechu relaxační hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova: 

• prohloubení nácviku 

správného dýchání, dechová 

a intonační cvičení 

• nácvik dlouhého dechu 

s tónem (např. foukání do 

papírků) 

• rozlišování a přiřazování 

zvuků k obrázkům 

hudebních nástrojů 

• samostatná hra na hudební 

nástroje (nebo za pomoci 

pedagoga) 

• nácvik písní za doprovodu 

hudebních nástrojů (kytara, 

klavír, buben aj.) 

• nácvik lidových písní 

• vlastní výběr písní (dle 

obrázků, názvů) a 

doprovodných nástrojů 

z Orffova instrumentáře 

• pokračování ve hře na tělo 

(rytmus, intenzita) 

• hudebně pohybová činnost 

s říkadly, rozpočítadly a 

dětskými popěvky 

• pohyb podle rytmického 

doprovodu s jednoduchými 

tanečky 

• doprovod písní na Orffovy 

hudební nástroje 

• nácvik tanců a základních 

tanečních kroků 

• poslech říkadel a relaxační 

hudby, oblíbené skladby 

• poslech hudebních hraček, 

sledování PC programů, 

tabletu, interaktivní tabule 

(tancování dle vzoru) 

 

Biblická hodina realizovaná pod 

vedením člena sboru ČCE  

 

 

 

• Rozumová a 

komunikační 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Pracovní a výtvarná 

výchova 

• Zdravotní tělesná 

výchova 
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Pohybová výchova: 

• pohybové aktivity 

s rytmickým a hudebním 

doprovodem 

• cvičení podle vzoru 

• cvičení podle verbálních 

pokynů 

• dramatizaci pohádek, 

příběhů podle pokynů, 

podle opakování pohybu 

• nácvik rytmizace 

• spontánní prožívání hudby 

• reagovat na pokyny a 

povely k dané pohybové 

činnosti 

• osvojení složitějších 

pohybových dovedností 

• pohybové dovednosti 

s prostorovou orientací 

• rozvoj motoriky u 

složitějších pohybů a poloh 

• cvičení s pomůckami 

• jízdu na eskalátorech 

• delší pěší výlety po městě a 

v přírodě 

• uvolnění a zklidnění 

organismu 

Pohybová výchova: 

• pohybové aktivity 

s rytmickým a hudebním 

doprovodem 

• předcvičování podle vzoru 

pedagoga, podle verbálních 

pokynů 

• pohyb se cvičebními 

pomůckami 

• dramatizace pohádek, 

příběhů 

• nácvik rytmizace – 

samostatné podupávání, 

vytleskávání rytmu, 

spontánní pohyby při hudbě 

• nácvik reakce na složitější 

pokyny nebo více pokynů 

najednou 

• nácvik pohybů – chůze 

stranou, běh, skok snožmo, 

pravolevá orientace na 

vlastním těle i na druhém 

• nácvik vzájemné koordinace 

rukou a nohou 

• složitější cvičení na zlepšení 

motoriky – např. stoj na 

jedné noze, běh za zvukem, 

chůze se zavázanýma očima, 

plazení „na pavouka“ 

• cvičení na gymnastickém 

míči – houpání na břiše, na 

zádech, pohyby do stran, 

koordinační cvičení (např. 

stoj na jedné noze s házením 

míče), cvičení 

s gymnastickou obručí 

• nácvik jízdy na eskalátorech 

• delší výlety po městě a 

v přírodě 

• hluboký nádech a výdech, 

relaxace za pomoci hudby a 

zklidnění 
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6.6 Člověk a svět práce, Umění a kultura 

6.6.1 Pracovní a výtvarná výchova 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce, Umění a kultura 

 

Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Pracovní a výtvarná výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce a Umění a kultura. Cílem předmětu je rozvoj motorických a tvořivých schopností a 

dovedností, které spolu souvisí, nácvik základních hygienických návyků a činností v oblasti 

sebeobsluhy. Předmět také nabízí prostor k rozvoji vlastní fantazie a aktivity, zdokonaluje 

pracovní schopnosti a dovednosti žáků a současně vede k rozvoji samostatného myšlení 

a rozhodování, jemné i hrubé motoriky, k lepší sociální integraci. 

 

Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na tyto tematické okruhy: 

• Sebeobsluha 

• Práce s drobným materiálem 

• Práce montážní a demontážní 

• Pěstitelské práce 

• Práce v domácnosti 

• Výtvarná výchova 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 3/3/3/3/3/3 3/3/3/3 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody manipulace s předměty, metody nácviku a upevňování dovedností, metody 

diagnostické a hodnotící atd. Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální práce 

a skupinové a kooperativní aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, cvičná 

kuchyňka, výtvarný koutek, zahrada) a v dalším zvoleném prostředí (okolí školy, kulturní 

instituce apod.). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 

• nacvičuje se žáky práci podle 

pokynů, vzoru apod. 

• učí žáky komunikovat 

s ostatními spolužáky 

• připravuje výtvarné zážitky a 

hry s barvami, technikami 

• snaží se nabídnout inspirativní 

prostřední 

• plnit pracovní úkoly podle 

slovních pokynů nebo názorné 

ukázky 

• komunikovat s ostatními 

přiměřeně svým schopnostem 

• vyjádřit vlastní vjemy, pocity, 

představy 

• reaguje na pokyny, vyjadřuje 

souhlas či nesouhlas 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• vede žáky k osvojování 

a dodržování pravidel 

slušného chování 

• dle svých možností dodržovat 

při všech činnostech zásady 

slušného chování 

Kompetence 

pracovní 

• vede žáky k osvojení 

hygienických návyků 

a zvládnutí sebeobsluhy podle 

svých možností 

• vede žáky ke zvládnutí 

pracovních postupů a technik, 

k využívání různých materiálů 

a nástrojů 

• učí žáky dodržovat hygienické 

návyky a bezpečnost práce, 

dbát na zdraví své i druhých 

• co nejsamostatněji zvládá 

všechny sebeobslužné činnosti 

• účelně používá a poznává 

předměty denní potřeby 

• ovládat základní postupy 

a techniky tvorby, umět 

využívat materiály, nástroje, 

prostředky a postupy 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky při práci 

Kompetence 

k učení 

• vede žáky k propojení 

teoretických poznatků 

a praktických zkušeností 

• směřuje žáky ke 

k zautomatizování konkrétních 

postupů 

• směřuje žáky k samostatnému 

zvládnutí alespoň některé 

techniky výtvarné činnosti 

• vytváří podnětné prostředí, 

žáky motivuje a podporuje 

jejich osobitost 

• využívat získané znalosti 

a dovednosti v běžném životě 

soustředit se při práci a vnímat 

pozitivní hodnocení jako 

motivaci k další tvorbě 

• zvládat základní dovednosti pro 

vlastní tvorbu 

• používá předměty denní 

potřeby i učební pomůcky 

• zvládá jednoduché přiřazování 

(stejné vlastnosti), třídění 

(odlišné vlastnosti) 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• podporuje práci 

ve skupinách, vede jednotlivé 

žáky ke spoluúčasti na 

rozhodování a hledání řešení 

• v opakujících se situacích učí 

žáky řešit problémy 

• pomocí AAK vytváří časový 

plán dne nebo jeho úseků 

• být schopen pracovat ve 

skupině a podílet se na 

společné práci 

• vědět, kde a koho žádat o radu 

či pomoc 

• uplatňovat vlastní fantazii a 

představivost při výtvarných 

činnostech 
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I. stupeň (1. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

Sebeobsluha: 

• nejzákladnější hygienické 

návyky a sebeobslužné 

činnosti 

• s co největší mírou 

samostatnosti oblékání a 

svlékání 

• poznávání vlastního 

oblečení 

• správné návyky při 

stolování 

• použití lžíce 

• uspořádání věcí okolo sebe 

ve třídě, snaží se udržovat 

pořádek, uklízí po 

pracovních a jiných 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s drobným materiálem: 

• základní manuální 

dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a 

pomůckami 

• seznámení s jednoduchými 

pracovními činnostmi 

• vnímat doprovodné slovní 

pokyny při práci 

• podílet se na úklidu 

pracovního místa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebeobsluha: 

• samostatnost při úkonech 

každodenní péče se slovním 

doprovodem (hygiena, 

stolování, odnášení 

špinavého nádobí, utírání 

rukou aj.) 

• oblékání a svlékání se 

slovním doprovodem 

(vytáhnutí rukou z rukávu, 

nazout bačkory, svléknout 

tričko, rozepnutí suchého 

zipu, sundání ponožek, 

pověšení bundy za poutko 

aj.) 

• hry na poznávání vlastního 

oblečení 

• nácvik základních pravidel 

stolování 

• nácvik úchopu lžíce, 

koordinace pohybu 

• dodržování úklidu ve třídě – 

uspořádání třídy, otevírání, 

zavírání dveří, skříněk, 

šuplíků, úklid po činnostech 

 

Práce s drobným materiálem: 

• nácvik úchopů a manipulace 

s předměty, nácvik 

špetkového, dlaňového 

úchopu, držení oběma 

rukama, činnosti – navlékání 

korálků, šroubování, 

mačkání, trhání papíru, 

lepení aj.) 

• hnětení modelíny, práce 

s pískem, FIMO, jednoduché 

techniky s různými materiály 

• spojování pokynů 

s činnostmi, spojení názvů 

s konkrétními předměty a 

materiály 

• pozorování úklidu, nácvik 

rozlišení pořádku od 

nepořádku, podílení se na 

úklidu po práci 

• Rozumová a 

komunikační 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Hudební a pohybová 

výchova 

• Zdravotní tělesná 

výchova 
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Práce montážní a demontážní: 

• elementární dovednosti a 

činnosti při práci se 

stavebnicemi a 

konstrukčními 

stavebnicemi 

• postavení komínu z alespoň 

dvou kostek 

 

 

 

Pěstitelské práce: 

• pozorování přírody 

v jednotlivých ročních 

obdobích 

• rozeznávání 

charakteristických znaků 

ročních období 

• péči o nenáročné pokojové 

rostliny 

• nácvik práce na zahradě 

• pěstování užitkových 

rostlin na zahradě, v 

truhlících 

• seznámení se základním 

zahradním náčiním 

• dodržování pravidel 

hygieny a bezpečnosti 

práce při činnostech na 

zahradě 

 

 

 

 

Práce v domácnosti: 

• zapojování se do úklidu 

stolu po jídle 

• přípravu stolu s dopomocí 

• účastnit se nákupu a 

uložení základních druhů 

potravin 

• dodržování pravidel 

hygieny a bezpečnosti 

práce při činnostech 

v domácnosti 

 

 

 

 

Práce montážní a demontážní: 

• skládačky, stavebnice plošné 

a prostorové, stavění 

z dřevěných, magnetických, 

molitanových kostek 

• stavění komínu, navlékání 

kroužků, skládání 

jednoduchých (dřevěných) 

puzzle, práce s Lego 

kostkami (Duplo) aj. 

 

Pěstitelské práce: 

• seznámení se se základními 

znaky jednotlivých ročních 

období (počasí, příroda, 

oblečení), pozorování 

ročního období podle 

obrázků, výběr obrázku 

• seznámení se se základními 

podmínkami pro pěstování 

pokojových rostlin 

• seznámení se se základním 

zahradním náčiním (konev, 

hrábě, motyčka) a jejich 

použitím 

• práce na zahradě a v okolí 

školy (zametání, úklid, pletí 

chodníku, úklid listí) 

• pěstování užitkových rostlin 

v truhlících, na záhonech 

• seznamování se zásadami 

bezpečnosti a pravidly 

hygieny při práci na zahradě 

 

Práce v domácnosti: 

• pozorování při přípravě stolu 

před jídlem 

• pozorování a zapojování se 

do úklidu po jídle (otírání 

stolu, odnesení nádobí) 

• hra na stolování, příprava 

stolu s dopomocí 

• hra na obchod, nácvik 

nakupování, seznámení se ze 

skladováním základních 

druhů potravin 

• seznámení se se zásadami 

bezpečnosti při práci 
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Výtvarná výchova: 

• seznámení se ze základními 

výtvarnými dovednostmi 

• seznámení se ze základními 

výtvarnými technikami 

a postupy 

• kresbu různými nástroji na 

různé povrchy 

• použití základních 

výtvarných pomůcek 

• práci s barvami – míchání, 

kombinace barev 

• pozná reálné barvy 

předmětů (slunce je žluté) 

• vybarvování omalovánek 

• práce s PC programy na 

výtvarné činnosti 

• uplatnit svou fantazii pro 

individuální tvorbě 

• vyjádřit příjemné a 

nepříjemné pocity 

• seznámení s muzikoterapií 

a arteterapií 

v domácnosti, s pravidly 

hygieny 

 

Výtvarná výchova: 

• nácvik úchopu výtvarných 

pomůcek 

• nácvik sledování barevné 

stopy 

• kresba různými nástroji, 

malba na různé materiály 

• důraz na prodlužování doby 

soustředění a dokončení 

práce 

• seznámení se ze základními 

výtvarnými technikami 

a postupy 

• využití všech základních 

výtvarných pomůcek 

(voskovky, pastelky, fixy, 

křída na chodník, prstové 

barvy, štětec, vodové 

a temperové barvy 

• práce s barvami – vytváření 

kombinací barev, míchání 

barev, překlady barevných 

materiálů, vytváření vitráží 

na okno, mozaiky 

• použití reálných barev ke 

skutečným předmětům 

• vybarvování omalovánek – 

dodržení tvaru předlohy 

• hry s barvami a různým 

materiálem 

• práce s PC programy – 

aplikace na vybarvování, 

doplňování barev, 

obkreslování… 

• práce s vlastní fantazií (např. 

dokreslování obrázku apod.) 

• nácvik výtvarného vyjádření 

příjemných a nepříjemných 

pocitů 

• využití prvků z 

muzikoterapie a arteterapie 

k výtvarným činnostem 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

Sebeobsluha: 

• náročnější hygienické 

návyky – čištění zubů, 

samostatné použití toalety 

• obouvání bot, rozvazování 

tkaniček 

• samostatné oblékání a 

svlékání, srovnání oblečení 

• nacvičování zapínání zipu, 

knoflíků 

• příprava a úklid stolu po 

jídle 

• nácvik použití příboru 

• cíleně uklízet hračky, 

pomůcky a předměty denní 

potřeby 

 

 

 

 

 

 

Práce s drobným materiálem: 

• základní úchopy a 

manipulaci s předměty 

• pracovat podle slovních 

pokynů 

• práci s netradičními 

materiály 

• práci podle jednoduchého 

pracovního postupu, 

dovede „přečíst“ návod na 

výrobu 

• pomoc při úklidu místa, 

třídy 

 

 

 

 

Práce montážní a demontážní: 

• práci podle jednoduchého 

pracovního postupu, 

dovede „přečíst“ návod na 

výrobu 

• práci se stavebnicemi, 

stavbu na ploše i v prostoru 

Sebeobsluha: 

• zvládnutí dalších 

hygienických návyků a 

činností – čištění zubů 

s pomocí, samostatný 

výplach úst, otření do 

ručníku, vykonání toalety 

(použití toaletního papíru) 

• nácvik obouvání bot, upnutí 

suchého zipu, rozvazování 

tkaniček 

• oblékání, svlékání, srovnání 

oblečení, nácvik zapínání 

zipu, knoflíků, patentek 

• příprava a úklid stolu po 

jídle – otření stolu s použitím 

hadru, utěrky, přisunutí židle 

• nácvik úchopu příboru, 

koordinace pohybu 

• nácvik samostatného úklidu 

po ukončení činnosti 

 

Práce s drobným materiálem: 

• uchopování a manipulace 

s předměty, nácvik úchopů 

s větší jistotou 

• nácvik chápání a plnění 

základních pracovních 

pokynů (ustřihni, přilep, 

podej…) 

• nácvik různých výtvarných a 

pracovních technik (práce 

s přírodninami, textilem, 

netradičními materiály, 

výroba předmětů spojených 

s lidovými zvyky a tradicemi 

• úklid po práci (vytírání, 

zametání aj.) 

 

Práce montážní a demontážní: 

• nácvik práce podle 

jednoduchého pracovního 

postupu, podle jednoduchého 

návodu na výrobu – 

orientace v návodu, 

následnost, postupnost kroků 

• Rozumová a 

komunikační 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Hudební a pohybová 

výchova 

• Zdravotní tělesná 

výchova 
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Pěstitelské práce: 

• pozorování přírody 

• péče o květiny ve třídě 

• pěstování užitkových 

rostlin na zahradě, 

v truhlíku 

• práce se zahradním 

náčiním, použití vhodného 

náčiní 

• dodržovat základní 

hygienické návyky 

• dbát na svou bezpečnost i 

ostatních 

 

 

 

 

 

 

Práce v domácnosti: 

• pomoc s drobnými 

domácími pracemi 

• zametání, třídění odpadu 

• přípravu jídelny na 

stravování (pro sebe i 

ostatní) 

• nácvik nakupování 

• jednoduché pracovní 

činnosti v kuchyni 

(samostatně i s dopomocí) 

• práci se slovním vedením 

• dodržování bezpečnosti a 

hygieny práce 

v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova: 

• práci s hmotou – tvarování, 

modelování 

• práci s výtvarnými 

pomůckami 

• skládačky, stavebnice plošné 

a prostorové, Lego, 

kuličková dráha apod. 

 

Pěstitelské práce: 

• pozorování přírody, 

tematické výstavky a 

ochutnávky, zakládání 

koutků živé přírody 

• pěstování pokojových 

rostlin, zalévání, 

přesazování, zastřihování, 

péče o ně 

• pěstování užitkových rostlin 

na zahradě, v truhlíku, 

poznávání druhů 

• používání dalšího zahradního 

náčiní (rýč, hadice na 

zalévání aj) 

• dodržování hygieny a 

bezpečnosti při pěstitelských 

činnostech 

 

Práce v domácnosti: 

• drobné domácí práce – např. 

úklid stolu, ukládání a třídění 

nádobí z myčky 

• zametání, mytí podlahy – 

výběr vhodného náčiní, 

třídění odpadu 

• příprava jídelny na svačinu, 

oběd, ukládání předmětů 

• nácvik nakupování, 

eliminace nežádoucího 

chování v obchodě, hra na 

obchod 

• jednoduché pracovní činnosti 

v kuchyni – nalévání vody, 

zapnutí rychlovarné konvice, 

strouhání na struhadle, 

míchání, krájení, mazání aj. 

• práce se slovním vedením, 

s porozuměním pokynům 

 

Výtvarná výchova: 

• nácvik práce s hmotou 

(modelínou, keramickou 

hlínou), práce s papírem, 

textilem, razítky 
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• práci s různými výtvarnými 

technikami 

• práci s dopomocí na dané 

téma 

• práci s barvami – emoční 

vyjádření 

• skupinovou práci 

• účast na výtvarných 

soutěžích, výstavách 

• seznámení s muzikoterapií 

a arteterapií 

• dělení materiálu na části – 

stříhání, trhání, řezání 

s dopomocí 

• kombinace materiálů, práce 

na dané téma (např. výrobky 

na zdobení oděvů) a dle 

fantazie 

• výrobky dle ročního období 

a podle tradic v průběhu 

roku 

• barevné vyjádření emocí 

• práce s tělovými barvami 

• skupinová práce na dané 

téma 

• účast na výtvarných 

soutěžích, prezentacích, 

výstavách 

• využití prvků z 

muzikoterapie a arteterapie 

k výtvarným činnostem 
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6.7 Člověk a zdraví  

6.7.1 Zdravotní tělesná výchova 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

 

Název vyučovacího předmětu: ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Předmět umožňuje žákům 

rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti. Je zaměřen na rozvíjení aktivní hybnosti, správné 

držení těla. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové aktivitě a k vlastní pohybové 

seberealizaci. Žáci by měli také získat radost z pohybu. 

Cílové směřování předmětu vede k praktickému osvojení pohybových dovedností žáků, 

pomáhá eliminovat či zmírňovat nedostatky v pohybovém projevu, koriguje zdravotní oslabení 

a přispívá k udržování kondice a duševní hygieny žáků. 

 

 

Časová dotace: 

Stupeň I. II. 

Ročník 1. – 6. 7. – 10. 

Týdenní dotace 4/4/4/4/4/4 4/4/4/4 

 

 

Metody a formy výuky: 

Při realizaci vzdělávacího obsahu budou uplatňovány metody motivační, metody smyslového 

pozorování, metody nácviku a upevňování dovedností, metody diagnostické a hodnotící atd. 

Základ organizačních forem výuky bude tvořit individuální a skupinové cvičení, hry, vycházky 

a další kooperativní aktivity. 

 

Místo výuky předmětu: 

Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v prostorách školy (třída, tělocvična, relaxační 

místnost, zahrada) a v dalším zvoleném prostředí (okolí školy - vycházky, bazén – plavání, 

atd.). 
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Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: 

Klíčové 

kompetence 

Výchovné a vzdělávací strategie 

(Učitel…) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Kompetence 

komunikativní 
• vede žáky ke kladnému 

přístupu k tělesné výchově, 

k radosti z pohybu 

• učí žáky porozumět a postupně 

zvládat všechny pokyny 

a povely v daných činnostech 

• mít kladný vztah k pohybovým 

aktivitám 

• zvládat podle pokynů přípravu 

na pohybovou činnost 

• zvládat reagovat na základní 

pokyny a povely k osvojované 

činnosti 

Kompetence 

sociální 

a personální 

• podněcuje skupinové 

a kolektivní hry, podporuje 

kooperaci žáků a zdravou 

soutěživost 

• zvládnout skupinové hry a při 

nich respektovat své vrstevníky 

• využívat osvojené pohybové 

dovednosti při hrách 

a soutěžích 

Kompetence 

občanské  
• vede žáky k vědomí vlastní 

hodnoty, k toleranci a úctě 

k druhým a ke hře fair - play 

• být tolerantní, otevřený, 

všímavý a ohleduplný 

k druhým 

• hrát fair – play, nepodvádět při 

hře či při pohybových 

aktivitách 

Kompetence 

pracovní 
• vede žáky ke zvládnutí 

a k osvojení sportovních 

a relaxačních technik, her ve 

dvojicích či různých 

skupinových her, k využívání 

a bezpečného používání 

různého sportovního náčiní 

• učí žáky dodržovat hygienické 

návyky a bezpečnosti při 

různých sportovních 

aktivitách, dbát na zdraví své 

i druhých 

• ovládat základní postupy 

a techniky při sportovních 

aktivitách, umět využívat 

cvičební pomůcky a nástroje 

• chránit své zdraví a dodržovat 

hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

• dodržovat zásady bezpečnosti 

při pohybových činnostech 

Kompetence 

k učení 
• směřuje žáky ke zvládnutí 

základních pojmů z oblasti 

sportovní terminologie a 

k zautomatizování konkrétních 

postupů při cvičení a hrách 

• vytváří podnětné prostředí, 

žáky motivuje 

• znát a používat základní pojmy 

• soustředit se při cvičení 

a vnímat pozitivní hodnocení 

jako motivaci k dalším 

pohybovým činnostem 

• zaznamenat svůj pokrok 

i obtíže 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

• podněcuje žáky ke hrám, ke 

sportovním aktivitám, 

k pomoci druhým 

• v opakujících se situacích učí 

žáky řešit problémy 

• nenechat se odradit nezdarem 

a v rámci svých možností ve 

cvičení či hře pokračovat dál 

• znát správné řešení problémů 

v konkrétních situacích; vědět, 

kde a koho žádat o radu či 

pomoc 
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I. stupeň (1. – 6. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

• kladný vztah s motorickým 

cvičením a pohybovým 

aktivitám 

• základní prvky rozcvičky 

• zaujímat správné základní 

cvičební polohy 

• reagovat na základní 

pokyny a povely 

k osvojované činnosti  

• základní pohybové 

lokomoce, dovednosti 

a prostorovou orientaci 

podle individuálních 

předpokladů 

• základní postupy 

a techniky při sportovních 

aktivitách, umět využívat 

cvičební pomůcky 

a nástroje 

• podílet se na přípravě 

pohybové aktivity 

• chránit své zdraví 

a dodržovat hygienické 

návyky při pohybových 

aktivitách 

• rozvíjet motoriku a 

koordinaci pohybů a poloh 

• plavání, hry ve vodě, pohyb 

ve vodě u přináší radost 

• při cvičení přijímat pomoc 

• dodržovat zásady 

bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

• vést pohybové aktivity 

s radostí, zábavným 

způsobem, s nadšením 

• základní prvky rozcvičky 

(sed na zemi, leh na zádech, 

sed turecký, na patách, klek 

na koleni) 

• stoj spatný, rozkročmo, sed 

na gymnastickém míči 

• chůze po balančních 

podložkách, zaměření na 

horní i dolní část těla, 

koordinace 

• nácvik správného dýchání, 

foukání 

• polohování – míčkování, 

uvolňovací a aktivizační 

masáže 

• cvičení podle básniček, 

říkadel s pohybem 

• cvičení s rovnováhou, lezení, 

plazení, hra s míčem, 

obručemi, stuhou, malými 

míčky, barevný padák aj. - 

používání pomůcek ke 

cvičení 

• posilovací a protahovací 

cvičení 

• cvičení při hudbě, podle 

interaktivní tabule 

• vycházky s hrou do přírody 

• cvičení zaměřené na správné 

držení těla, koordinační, 

relaxační, psychomotorická, 

dechová a jiná cvičení 

• relaxační chvilky (využití 

snoezelenu) 

• osobní hygiena a hygiena 

cvičebního prostředí – 

vhodné oblečení a obuv 

• nácvik plavání, hry ve vodě, 

získání kladného vztahu 

k pobytu ve vodě  

• dodržování bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

v různém prostředí 

• Rozumová 

a komunikační 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Hudební a pohybová 

výchova 
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II. stupeň (7. – 10. ročník) 

Očekávané výstupy 

(Žák zvládá…) 

Učivo Mezipředmětové vztahy 

• uplatňovat správné způsoby 

práce s tělem, držení těla 

• zaujímat správné cvičební 

polohy 

• jednoduchá speciální 

cvičení 

• cvičení podle slovních 

pokynů 

• kladný vztah ke cvičení a 

pohybu 

• vycházky do přírody, 

trénink vytrvalosti 

• rozvoj vlastní motoriky 

• zvládá podle pokynů 

přípravu na pohybovou 

činnost 

• rozumí názvosloví, zná 

názvy pomůcek, cviků, 

pohybů a reaguje na ně 

• snaží se o samostatný 

pohyb 

• při cvičení přijímat pomoc 

• dodržovat zásady 

bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

• koordinační a protahovací 

cvičení se správnou polohou 

těla, držení těla 

• nácvik cvičebních poloh 

s jejich pojmenováním, 

předvádění jednotlivých 

poloh s pomocí, zrcadlově 

• balanční cviky, chůze po 

různém povrchu 

• protahovací cviky podle 

předváděného, podle 

slovního pokynu 

• polohování, uvolňovací a 

posilovací cvičení, masáže, 

míčkování, houpačka…  

• cvičení při hudbě, využití 

různých pomůcek 

• hry s pohybem – na 

honěnou, na peška, 

schovávaná aj. 

• uvolňovací, relaxační cviky 

po cvičení 

• pomoc s přípravou a úklidem 

pomůcek 

• vycházky do přírody spojené 

s pohybem (různé druhy 

chůze, klusu, běh…), 

prodlužování jejich délky 

• netradiční aktivity – např. 

geocaching 

• tělocvičná názvosloví, 

uplatňovat individuální 

možnosti žáků 

• osobní hygiena před a po 

sportovní činnosti 

• dodržování bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

v různém prostředí 

• Rozumová 

a komunikační 

výchova 

• Smyslová výchova 

• Hudební a pohybová 

výchova 
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7. Hodnocení žáků 

Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou 

rozpracovaná v řádu školy a metodickém pokynu pro hodnocení žáků. Zde jsou především 

vymezeny způsoby hodnocení a stanovení kritérií hodnocení. 

 

Výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem 

jsou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl. A to zejména ve vztahu 

k očekávaným výstupům formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu MŠMT a ve 

školním vzdělávacím programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k jeho 

věku. Předmětem hodnocení jsou výsledky, kterých žák dosáhl ve vyučovacích předmětech 

v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu. 

 

Hodnocení žáků se provádí slovně. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání, 

ohodnocení píle žáka, jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, 

popř. i naznačení dalšího možného rozvoje žáka. Slovní hodnocení obsahuje konkrétní 

informace o výsledcích dosažených v jednotlivých předmětech, jejich porovnání s předešlými 

výkony žáka, míru splnění požadavků daného předmětu, popis chování při výuce, způsob 

zvládání požadavků kladených na žáka, výpověď o jeho sociálním chování, schopnosti 

spolupracovat, pomoci druhým i posouzení jeho individuálních vlastností. 

 

Formu slovního hodnocení lze použít ve všech předmětech, nebo pouze v některých z nich. 

Slovní hodnocení je třeba formulovat ve smyslu pozitivní motivace a podpory osobního rozvoje 

žáka. Sdělení by měla být ve své formě kladná, avšak objektivní, v případě potřeby negativního 

ohodnocení oslabená ve významu používáním slov často, ne vždy apod. Písemná hodnocení 

jsou nedílnou součástí dokumentace žáka a jsou archivována. 

 

Způsoby hodnocení: 

• vysvědčení – 2 x ročně formou širšího slovního hodnocení 

• notýsky (sešity, pracovní sešity, pracovní listy...) 

• klasifikace známkami, motivačními obrázky, razítky... 

• průběžné slovní hodnocení – každý pedagogický pracovník volí takovou 

formu hodnocení, která zohledňuje míru postižení žáka a jeho schopnost 

vnímat daný způsob hodnocení 

• čtvrtletní hodnocení na pedagogických radách 

• hodnocení vzdělávacích plánů za dané pololetí 

 

Kritéria hodnocení: 

Základem kritérií pro hodnocení žáků naší školy je získávání klíčových kompetencí 

a očekávané výstupy (co žák zvládá) v jednotlivých předmětech. 

Při slovním hodnocení vycházíme z dosažené úrovně školního výstupu v jednotlivých 

předmětech v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí. Přihlížíme k míře postižení žáků 

a dalším limitujícím faktorům. 

 

Všeobecná kritéria hodnocení: 

• naplňování klíčových kompetencí a výstupů ve vyučovacích předmětech 

• individuální pokroky žáka 

• úroveň komunikačních dovedností 

• aktivitu a zájem při práci 
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• schopnost sebepoznání a sebehodnocení 

• kvalitativní změny v dovednostech a postojích  

• míra samostatnosti 

• schopnost tolerance a vzájemné pomoci 

• dosažená úroveň manuální zručnosti 

 

 

8. Autoevaluace školy 

Evaluační činnost školy zahrnuje cíle, nástroje a kritéria autoevaluace včetně časového 

rozvržení evaluačních činností. 

 

Autoevaluace školy a školního vzdělávacího programu poskytuje nezbytné informace 

o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání. Autoevaluace školy a procesů probíhajících 

v ní je založena na dlouhodobém pozorování, analýze a vyhodnocování zjištěného. Slouží 

k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení školy o tom, jak se škole daří naplňovat stanovené 

vzdělávací záměry a cíle. Je současně i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality 

školního vzdělávacího programu. Nedílnou součástí vlastního hodnocení školy je zapojení 

zaměstnanců do tohoto procesu. 

 

Autoevaluace probíhá: 

a) porady týmu, vedení – týdenní báze 

b) hospitace na hodinách vyučování – 2 x ročně 

c) pedagogické rady – 4 x ročně 

d) strategická porada – 1x ročně 

e) hodnocení zaměstnanců – 2 x ročně 

f) hodnotící dotazník pro zaměstnance, rodiče – 1 x za tři roky 

g) individuální plány rozvoje žáků – 2 x ročně 

 

Z vlastního hodnocení se pořizují písemné záznamy, které jsou využívány pro přenastavení 

procesů, realizaci změn a jsou využívány při zpracování a inovaci těchto dokumentů: 

 

Strategický plán školy 

Školní vzdělávací program 

Výroční zpráva 

Koncepční záměr rozvoje školy 


