
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

Komenského 397/5, Opava, 746 01, IČO 47813113 

tel.: 555 557 400, web: www.mgopava.cz 
e-mail: gymnazium@mgopava.cz, sekretariat@mgopava.cz 

 

 

ŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM 
pro 
1. – 4. ročník osmiletého studia 

Mendelovo gymnázium, Opava,  
příspěvková organizace 

od školního roku  
2022/2023 
  



 2 

 

Obsah 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................................. 3 

 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ........................................................................................................................................... 4 

VELIKOST ŠKOLY: .......................................................................................................................................................................... 4 
VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ: ................................................................................................................................................................... 4 
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU: ...................................................................................................................................... 5 

 CHARAKTERISTIKA ŠVP ............................................................................................................................................... 7 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: ......................................................................................................................................................................... 7 
ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ................................................................................................................................................... 8 
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: ................................................................................................................................................. 9 
ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI: ............................................................................................................. 9 
ZABEZPEČENÍ VÝUKY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ: ......................................................................................................................... 10 
ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT: ................................................................................................................................................. 11 

 UČEBNÍ PLÁN PRO NIŽŠÍ GYMNÁZIUM ...................................................................................................................... 12 

 UČEBNÍ OSNOVY ....................................................................................................................................................... 13 

 HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ..................................................................... 13 

 PŘÍLOHA Č. 1 ............................................................................................................................................................. 16 

UČEBNÍ OSNOVY ......................................................................................................................................................................... 16 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA .............................................................................................................................................. 16 
ANGLICKÝ JAZYK ................................................................................................................................................................ 34 
FRANCOUZSKÝ JAZYK ........................................................................................................................................................ 44 
NĚMECKÝ JAZYK ................................................................................................................................................................ 49 
RUSKÝ JAZYK ..................................................................................................................................................................... 54 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK .............................................................................................................................................................. 59 
OBČANSKÁ VÝCHOVA........................................................................................................................................................ 64 
DĚJEPIS .............................................................................................................................................................................. 74 
ZEMĚPIS ............................................................................................................................................................................ 86 
INFORMATIKA ................................................................................................................................................................. 102 
MATEMATIKA .................................................................................................................................................................. 110 
FYZIKA ............................................................................................................................................................................. 119 
CHEMIE ........................................................................................................................................................................... 129 
PŘÍRODOPIS .................................................................................................................................................................... 138 
HUDEBNÍ VÝCHOVA ........................................................................................................................................................ 146 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA ...................................................................................................................................................... 152 
TĚLESNÁ VÝCHOVA ......................................................................................................................................................... 161 

 PŘÍLOHA Č. 2 ........................................................................................................................................................... 180 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ................................................................................................................................................ 180 
 



 3 

 Identifikační údaje 

Oficiální název ŠVP: 

Tvořím, tvoříš, tvoříme…  
ŠVP je vytvořen dle RVP ZV. 

Vzdělávací program: 
osmiletý 

Studijní forma vzdělávání: 
denní 

Údaje o škole: 
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 
Komenského 397/5, Opava 746 01 
IČO: 47 813 113 
Mgr. Monika Klapková 
klapkova@mgopava.cz 
Telefon: 555557400 

Zřizovatel: 
Moravskoslezský kraj, právní forma: kraj 
ul. 28. října 117, Ostrava 702 18 
IČO 70 890 692 
Telefon: 595622222 

Platnost dokumentu: 
1. 9. 2022  

Koordinátor ŠVP: 
Ing. Jana Vítková (Jurčíková) 

Podpis: 

 

 

Razítko školy:  

 

mailto:pavlicek@mgo.opava.cz
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 Charakteristika školy 

Velikost školy: 

Gymnázium má všeobecné zaměření. 
Studijní obory jsou čtyřleté a osmileté. 
79-41-K/41 Gymnázium délka studia: 4 roky 0 měsíců 
79-41-K/81 Gymnázium délka studia: 8 roků 0 měsíců 

Kapacita školy: 840 žáků / v současné době 20 tříd po cca 30 žácích 

Identifikátor školy: 600017320 
IČO školy: 47813113 
IZO školy: 000601926 

Vybavení školy: 
Objekt školy zahrnuje budovu školy, budovu tělocvičny a přilehlé pozemky (školní dvůr). Je 600 m od 
vlakového a autobusového nádraží. U školy jsou zastávky MHD. 

Budova školy, postavená v roce 1899. Od roku 2019 probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy školy a dvora.  

V budově školy je prostor pro 20 kmenových učeben a dále zde jsou odborné učebny, relaxační místnost 
pro učitele, tři knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů a relaxační prostory a studovny pro žáky nižšího 
a vyššího gymnázia. Součástí vybavení čtyř jazykových učeben jsou cizojazyčné knihovny, kde máme 
k dispozici více než 2 000 titulů. Rozsáhlou nabídku doplňuje nová odborná literatura a průběžně 
aktualizovaný didaktický materiál pro učitele, předplacené časopisy atd. V suterénu budovy je žákovská 
dílna, kterou žáci používají pro přípravu na soutěže. 

V budově tělocvičny jsou dva sály, fitcentrum a tři kabinety učitelů. Po celé budově je rozvedena 
počítačová síť, tzn. v každé třídě a v každém učitelském kabinetě se lze připojit na internet. Žákům jsou 
k dispozici tři počítačové učebny. Součástí školy je školní jídelna o kapacitě cca 1 200 jídel denně, 
strávníkům je poskytnut výběr ze dvou až tří jídel. Hygienická zařízení v areálu školy jsou v pořádku. 

Součástí budovy je výtah, bezbariérová WC v každém poschodí. 

Školní dvůr s asfaltovým povrchem slouží jako hřiště i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště 
má speciální povrch. 

Výuka cizích jazyků: 

Výuka cizích jazyků - angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Pro výuku jazyků je 
vybudováno šest jazykových učeben, které jsou vybaveny AVT. Celkově se přikládá výuce jazyků velký 
význam – jak je patrné z dotací hodin. 

Učební plány 

Kód oboru Název Čj. a dat. schválení MŠMT ČR Délka 
studia 

Způsob 
ukončení 

79-41-K/41 Gymnázium 13619/2009-21, 19. 6. 2009 4 roky maturita 

79-41-K/81 Gymnázium  20985/2007-21, 31. 8. 2007 8 let maturita 
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Vize školy: 

 

Charakteristika pedagogického sboru: 

Ve škole pracuje 60 - 70 učitelů na plný a částečný úvazek. Ve škole pracují pod vedením předsedů 
předmětových komisí, kteří garantují kvalitu výuky v daném předmětu. Celý pedagogický sbor se neustále 
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vzdělává, probíhají osobnostní školení pedagogů, probíhá sebereflexe, zpětná vazba. Pro kvalitu vztahů 
probíhají teambuildingy. 

Na škole pracují: statutární zástupce ŘŠ a pedagogický zástupce ŘŠ, výchovný poradce, psycholog, 
kariérový poradce, preventivní tým, koordinátor talentů, správce počítačové sítě. 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce: 

Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s těmito VŠ: Masarykova univerzita v Brně, Slezská univerzita 
v Opavě, Mendelova univerzita v Brně, VŠB - TU v Ostravě a Přírodovědecká fakulta univerzity Palackého 
v Olomouci. 

Škola má partnerské střední školy a základní školy: Roth (Německo), Martin a Námestovo (Slovensko), 
ZŠ Labyrint Lhota u Opavy, Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba. 

Dlouhodobé projekty: 

• Každoroční tvorba ročenky MGO. 

• Zkouška z německého jazyka - Německý jazykový diplom DSD II. stupně. 

• Zkouška z anglického jazyka – Certifikáty FCE a CAE. 

• Moderní výzvy lidstva – cyklus přednášek s významnými osobnostmi ve spolupráci s FVP SU 
Opava. 

• Středoškolský sbor Mendel Voices. 

• Pořádání každoroční studentské školní konference. 

• Přírodovědná soutěž (B, Ch, F, ekologie) pro žáky 9. tříd. 

• Projekt Mendlákem na zkoušku – pro žáky ZŠ. 

• Spolupráce s VŠ 

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty: 

• Rodiče po dohodě mohou kdykoliv navštívit školu a vyučujícího, po dohodě mají přístup do 
vyučovacích hodin.  

• Informace o známkování je dostupná přes Internet.  

• Třídní schůzky, kterých se účastní rodič i žák, jsou dvakrát za školní rok.  

• Rodiče a žáci prvních ročníků jsou slavnostně uvítáni v září na imatrikulaci nových žáků, rodiče a 
žáci posledních ročníků se účastní slavnostního předávání maturitních vysvědčení. 

• Na škole funguje Sdružení přátel Mendelova gymnázia, z.s. 

• Pro pomoc sociálně slabým žákům a talentovaným žákům bylo vytvořeno sdružení G.H.O.St., z.s. 

• Škola spolupracuje s PPP v Opavě a úzce spolupracuje s psychology. 

• S organizací KVIC a dalšími vzdělávacími organizacemi spoluvytváříme vhodná školení pro 
učitele MGO. 

• Škola projednává návrhy rodičů, žáků, odborné i laické veřejnosti a dále návrhy školské rady 
i odborové organizace. 
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 Charakteristika ŠVP 

Zaměření školy: 

Nižší gymnázium – v každém ročníku je jedna třída se všeobecným zaměřením. 
Priority nižšího gymnázia: 

• Rozpoznat a rozvíjet talent každého žáka, soustředit se na jeho silné stránky, budovat osobnost 
žáka a jeho měkké kompetence: schopnost se prezentovat, vést diskuzi, pracovat týmově, 
respektovat ostatní, umět pracovat s chybou, efektivně komunikovat, zvládat zátěž, být flexibilní 
a proaktivní, kriticky myslet a zpracovávat informace, schopnost naslouchat, být samostatný a 
kreativní, umět si plánovat práci a řešit problémy. 

• Jazykově a odborně připravit žáky na vyšší gymnázium a pro studium v zahraničí.  

• Rozvíjet vztah žáků k novým informačním a komunikačním technologiím. (Toto není pouhým 
cílem školy, ale prostředkem pro celoživotní vzdělávání žáků.) 

• Vést žáky k zodpovědnosti za své činy, tj. aktivně znát svá práva i povinnosti. 

• Vést ke zdravému životnímu stylu. 

• Výchova k humanismu, demokracii a sociální soudržnosti. 

Profil absolventa nižšího gymnázia:   

1. Žák má pozitivní vztah ke vzdělávání a je motivován k celoživotnímu vzdělávání  

• zvládá základní učivo dané školním vzdělávacím programem  
• je vybaven klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem žáka NG, je připraven pro plynulý přechod 

na vzdělávání na středoškolské úrovni  
• ovládá základy dvou cizích jazyků a dovede je využívat při komunikaci v běžných situacích  
• má osvojeny základy gramotností, rozumí jejich obsahu, chápe je v souvislostech a prakticky je využívá  
• ovládá základy práce s informačními a komunikačními technologiemi a dovede je bezpečně a účinně 

používat  

2.  Žák je schopen řešit každodenní problémy i náročné životní situace, umí se vypořádat s dílčím 
neúspěchem a překonávat překážky  

• má osvojeny základy tvořivého myšlení  
• je schopen samostatně, kriticky myslet a rozhodovat se, nenechá sebou manipulovat  
• dovede formulovat své myšlenky v logickém sledu, umí se výstižně a kultivovaně vyjadřovat v písemném 

a ústním projevu  
• dovede účinně komunikovat a spolupracovat s druhými lidmi, je schopen pracovat v týmu  

3.  Žák si uvědomuje spoluzodpovědnost za společnost a svět, ve kterém žije, a možnosti, jak je 
měnit k lepšímu  

• respektuje a dodržuje pravidla vzájemného soužití, je schopen pochopit druhé, má v úctě sebe i druhé  
• chápe základní principy, na nichž spočívají právní normy  
• uplatňuje svá práva a plní si své povinnosti, uvědomuje si zodpovědnost za své činy  
• zná své silné a slabé stránky, v běžných situacích tak dokáže odhadnout své schopnosti a reálné 

možnosti  
• je schopen objektivně zhodnotit svůj vlastní výkon i výkon druhých lidí  
• zná nové trendy a sleduje vývoj v oblasti zdravého životního stylu a duševního zdraví, orientuje se v 

aktuálních rizicích a ohroženích, zároveň má znalost rizik budoucích, která jsou spojena s postupným 
stárnutím člověka a dovede tak chránit fyzické i duševní zdraví své i druhých 

• orientuje se v základních otázkách složitosti světa, umí analyzovat společenské jevy a zaujímat k nim 
uvážlivé postoje, umí přemýšlet v souvislostech  

• chápe potřebu občansky se angažovat a účastnit se komunálních aktivit  
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• je ohleduplný a tolerantní k jiným lidem a k odlišným kulturním a duchovním hodnotám  
• chápe naše tradice a kulturní i historické dědictví, je citlivý k životnímu prostředí, chápe principy trvale 

udržitelného rozvoje  

Organizace přijímacího řízení: 
Při přijímacím řízení vycházíme z příjímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky, dále z hodnocení 
žáků na základní škole – obě pololetí ze 4. třídy a první pololetí z 5. třídy a z výsledků soutěží, kterých se 
žák zúčastnil. Hlavní důraz je kladen na výsledek přijímacích zkoušek. Kritéria přijímacího řízení jsou 
každoročně zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do konce ledna. 
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Výchovně vzdělávací strategie: 

Klíčové kompetence Co to znamená pro MGO 

1. K. k učení Žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a hodnocení. 
Žáky vedeme k samostatnému organizování akcí v době vyučování i 
mimo vyučování. 
Žáci se zúčastňují různých olympiád, soutěží, besídek… 
Zadáváme žákům úkoly, které v nich vzbuzují touhu hledat nové 
poznatky pomocí různých medií. 
Staráme se o individuální přístup k žákům. 
Řídíme se heslem: učení není biflování. 

2. K. k řešení problému Zadáváme netradiční úlohy, které jsou spojeny s praktickým životem. 
Výuku organizujeme tak, aby žáci hledali problém, definovali jej, nalézali 
řešení, uměli různá řešení hodnotit a srovnávat a poté své obhájit. Vše 
za pomocí stávajících komunikačních a informačních technologií. 

3. K. komunikativní Učíme žáky komunikovat mezi sebou, s učiteli… 
Podporujeme komunikaci mezi našimi žáky a žáky ze zahraničí. 
Učíme žáky obhajovat své názory a argumentovat, ale tak aby to bylo 
eticky a společensky akceptovatelné. 

4. K. sociální a personální Tyto kompetence uplatňujeme v tělesné výchově, kohezních kurzech a 
sportovních kurzech. 
Vedeme žáky k různým formám spolupráce a k akceptování různých rolí 
ve společnosti. 

5. K. občanské Ve škole je stanoven školní řád, který musí žáci akceptovat. 
Respektujeme individuální rozdíly mezi lidmi. 
Klademe důraz na environmentální výchovu. 
V rámci partnerských škol seznamujeme žáky s kulturou jiných států. 
Vedeme žáky k právnímu vědomí. Žáci mají nejen práva, ale i povinnosti. 

6. K. pracovní Výuku obohacujeme o exkurze… 
Ve cvičeních v některých předmětech je učíme pracovat s konkrétními 
přístroji, nástroji … 

7. K. digitální Tato kompetence se uplatňuje ve všech předmětech. Je podporována 
jednak schopnost využívání digitálních technologií v daném oboru, ale 
také správné využití různých moderních technologií. Vedeme  žáky 
k tomu, aby  samostatně vyhledávali informace, orientovali se v nich a 
rozeznali jejich kvalitu. 

Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Škola je otevřena integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba: 

• se zdravotním postižením (tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení 
více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) 

• se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy 
vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) 

• se sociálním znevýhodněním. 
Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě 
speciálního pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. 
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Speciální vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno formou individuální 
integrace do běžných tříd. Pro vzdělávání těchto žáků škola zajistí potřebné materiálně-technické 
vybavení. 
Podpůrná opatření, s jejichž pomocí škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními potřebami: 

a) U žáků se zdravotním postižením: 

• úzká spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (speciální pedagogická centra, 
Pedagogicko-psychologická poradna), lékaři, psychology, zřizovatelem školy atd. 

• individuální vzdělávací plán vycházející ze ŠVP a zpracovaný podle učebního plánu běžných 
tříd 

• zohlednění druhu, stupně a míry postižení při přijímání ke vzdělávání a při hodnocení výsledků 
vzdělávání 

• možná úprava pracovního prostředí (reorganizace učebny, třídy atd.) 

• pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek 

• zvyšování odbornosti pedagogů v oblasti speciální pedagogiky. 

b) U žáků se zdravotním znevýhodněním: 

• individuální vzdělávací plán 

• zařazení častějších přestávek dle potřeby těchto žáků 

• zohlednění zdravotního znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání 

c) U žáků se sociálním znevýhodněním: 

• pomoc při doučování 

• konzultace s Pedagogicko-psychologickou poradnou či psychologem 

• maximální zapojení těchto žáků do mimoškolních aktivit 

• škola pomáhá hledat finanční prostředky pro zajištění akcí pořádaných školou 

Významným aspektem při zajišťování vzdělávání je úzká spolupráce vedení školy, třídního učitele, 
výchovného poradce, školního psychologa, vyučujících a v neposlední řadě i rodičů. 
K úspěšnému zvládnutí učiva škola těmto žákům rovněž umožňuje: 

• uvolnění z vyučování některého předmětu 

• odložení klasifikace. 
Spojené úsilí školy a všech zainteresovaných stran musí garantovat těmto žákům plnohodnotné 
gymnaziální vzdělávání. 

Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků: 

Škola dlouhodobě podporuje a i nadále bude podporovat rozvoj mimořádně nadaných žáků. Na škole 
pracuje koordinátor péče o talenty. Podmínky pro jejich rozvoj vytváří v souladu se školským zákonem č. 
561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Škola pro tyto žáky nezřizuje 
žádné speciální či samostatné třídy, ale integruje tyto žáky do běžných tříd, kde motivují ostatní žáky, 
reálná je i práce a vyučování ve skupinách. 

Metody studia vhodné pro nadané žáky: 

1. Nabývání znalostí: žáci se učí nazpaměť předložené znalosti, trendy, obecné zásady a postupy. 
Pamatují si pojmy a systémy. 

2. Pochopení: žáci sdělují svými slovy, co se naučili, dají najevo, že látce porozuměli, vysvětlují, 
porovnávají, umí například přeložit text z jednoho jazyka do druhého aj. 

3. Aplikace: žáci přenesou naučené do jiných situací a kontextů: například umí použít matematický 
vzoreček pro řešení příkladu, s kterým se dosud nesetkali. 
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4. Analýza: žáci provádí rozbor/ rozklad celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, 
tyto části pak zkoumají, včetně jejich významu a vzájemných vztahů, př. prezentují výsledky 
tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě, tvoří nové závěry atp. 

5. Syntéza: žáci vycházejí z více zdrojů a vytvářejí samostatné nové dílo, nový kontext, formulují nové 
otázky a hypotézy. Zlepšují, vymýšlí, kombinují, předpovídají atp. 

6. Hodnocení: žáci vyhodnocují relevantnost informací a formulují názory v souladu s danými normami 
a kritérii, prezentují, obhajují, argumentují atp. 

Podpůrná opatření pro práci s nadanými žáky 

• Zohledňují se různé možnosti zvolených metod výuky. 

• Upravuje se práce se vzdělávacím obsahem. 

• Pracuje se s pestrou škálou organizačních forem výuky - individuální vzdělávací plán, uvolnění 
z vyučování některého předmětu, odložení klasifikace, individuální studium některého 
předmětu 

• Specifickým podpůrným opatřením je individuální vzdělávací plán. 

• Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží 
v jiné škole, zúčastnit se přednášek a spolupracovat s vysokými školami, zapojovat se do velmi 
široké škály soutěží, projektů atd. 

• Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo 
různých ročníků školy v některých předmětech. 

• Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání mají nárok na např. hvězdářské 
dalekohledy, soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy, odborné knihy a časopisy včetně 
elektronických pro podporu výzkumné činnosti, licence pro online přístup k databázím 
odborných publikací atd. 

Pro realizaci některých výše zmíněných metod a opatření je nezbytná žádost zákonného zástupce nebo 
zletilého žáka, doplněná vyjádřením školského poradenského zařízení, sportovního oddílu nebo svazu, 
případně jiných odborných pracovišť. 

Pro zabezpečení výuky nadaných žáků je nezbytná spolupráce všech zainteresovaných složek 
(Pedagogicko-psychologická poradna, rodiče, vedení školy, třídní učitel, vyučující jednotlivých 
předmětů). 

Začlenění průřezových témat: 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa 
a jsou nedílnou součástí vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími 
oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, 
nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných 
vyučovacích předmětů. Zařazení jednotlivých průřezových témat a jejich tematických okruhů je součástí 
učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů, ale pro lepší orientaci uvádíme ještě přehledy 
v následujících tabulkách. 
Podrobný rozpis průřezových témat je v příloze č. 2 
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 Učební plán pro nižší gymnázium 
Tabelace učebního plánu: 

Učební plán pro NG na MGO 

Vzdělávací oblast Vzdělávací předměty 
první 
ročník 

druhý 
ročník 

třetí 
ročník 

čtvrtý 
ročník 

celkem  

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 5 4 4 4 17 38 

Cizí jazyk 1 5 4 3 3 15  

Cizí jazyk 2 0 0 3 3 6  

        

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 5 5 4 4 18 18 

       

        

Informatika Informatika 1 1 1 1 4 4 

        

Člověk 
a společnost 

Dějepis 2 2 2 2 8 10 

Občanská výchova 1 1 0 0 2  

        

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 2 2 8 28 

Chemie 0 2 2 3 7  

Přírodopis 2 2 0 2 6  

Zeměpis 2 2 1 2 7  

        

Umění a kultura 
Estetická výchova - hudební 1 1 1 1 4 10 

Estetická výchova - výtvarná 2 2 1 1 6  

        

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 11 

Zeměpis 0 0 1 0 1  

Přírodopis 0 0 2 0 2  

        

Člověk a svět práce 
Informatika  0 0 1 0 1 3 

Občanská výchova 0 0 1 1 2  

        

       122 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1. Časové dotace uvedené v učebním plánu jsou v souladu s RVP a jejich zvýšení bylo umožněno 
prostřednictvím disponibilních hodin. Disponibilní hodiny jsou určeny pro posílení časové dotace 
kteréhokoliv vyučovacího předmětu nad rámec časové dotace uvedené v RVP. 

2. Naše škola umožňuje dělení tříd na skupiny žáků, jež se může odehrávat v předmětech cizí jazyk 
1 a 2, estetické výchovy, tělesná výchova, informatika a výpočetní technika a matematika. 

3. Výuka cizích jazyků se zavádí podle zájmu žáků a podmínek školy. Je však všeobecně velmi široká. 
Dotace hodin jsou úmyslně vysoké, čímž reagujeme na současné dění a potřeby světa. 

4. V mnoha dalších předmětech se snažíme zavádět dělené hodiny (cvičení) alespoň jednou týdně a 
zajistit zkvalitnění a prohloubení poznatků. Takovéto hodiny jsou možné v matematice, 
přírodopisu, fyzice, chemii… 

5. Tělesná výchova se odehrává ve skupinách s nižším počtem žáků a učí se dělená na dívčí a 
chlapecké skupiny. 
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 Učební osnovy 
Viz příloha č. 1 

 Hodnocení výsledku vzdělávání žáků a autoevaluace školy 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků: 

Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dále z vyhlášky MŠMT č. 
13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, z vyhlášky č. 48/2005 
Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a z vyhlášky č. 
27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a jsou 
metodickou pomůckou pro učitele. Pravidla jsou přílohou Školního řádu MGO a upřesňují zásady ve 
Školním řádu MGO uvedené. 

Výsledné hodnocení z pololetí je založena na pravidlech, s nimiž je žák na počátku studia prokazatelně 
seznámen. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou pro jednotlivé předměty upřesněna v příloze 
tematického plánu každého předmětu. 

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu a samostatné práce žáka. 

Celkové (pololetní) hodnocení je komplexní a zahrnuje: 

formativní složku - učení v průběhu vyučovacích hodin, aktivitu v hodinách, přípravu do hodin a 
v neposlední řadě – přístup k danému předmětu, hodnocení výkonu žáka provádí učitel s výrazným 
akcentem na klady žákova projevu či výkonu, na nedostatky upozorňuje současně s uvedením možnosti 
nápravy 

sumativní složku - hodnocení z jednotlivých písemných a ústních prací – viz klasifikace jednotlivých žáků 
na webových stránkách školy 

Celková/pololetní klasifikace nemusí být proto aritmetickým průměrem průběžné klasifikace. Vážený 
průměr na konci každého pololetí je orientační. Výsledná známka pro dané pololetí je souhrnem 
sumativního a formativního pohledu na žáka 

Úplné znění Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy žáků Mendelova gymnázia, Opava, 

příspěvková organizace je součástí Školního řádu Mendelova gymnázia, Opava, příspěvková organizace. 

Cíle hodnocení: 
Hodnocení žákovi poskytuje zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou 
problematiku v příslušném předmětu zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a 
v čem chybuje. 
Hodnocení učitelům poskytuje zpětnou vazbu o tom, do jaké míry žáci porozuměli a zvládli obsah 
probíraného učiva, jak žáci plní zadané úkoly v průběhu vzdělávání v příslušném předmětu, míru jeho 
aktivního, případně pasivního přístupu, míru zájmu žáků o daný předmět. 
Hodnocení je i signálem pro rodiče žáků o úspěšnosti či neúspěšnosti studijního úsilí žáka v jednotlivých 
předmětech, dává jim představu o plnění uložených studijních povinností, o zájmu či nezájmu žáka 
o daný předmět, jeho motivaci ke vzdělávání. 

Způsoby hodnocení a jeho zásady: 

• Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Hodnocením 
učitel poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, jak úspěšný je žák při 
dosahování výstupů a současně učitel používá hodnocení k pozitivní motivaci žáka. Učitel 
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podněcuje jeho zájem o získávání vědomostí, dovedností, návyků, jejich upevňování a o zvládnutí 
širší problematiky příslušného vyučovacího předmětu. Přímým účelem hodnocení tedy není 
vytýkat a hledat nedostatky, ale konstruktivně zhodnotit úroveň znalostí žáka. 

• Hodnocení žáka je plně v rukou učitele a jeho povinností je zvážit především jeho dopad na 
motivaci žáka. Jeho prvotním účelem je podněcovat rozvoj žáka a využití jeho rezerv. 

• Hodnotí se podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. 

• Chování žáka neovlivňuje hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech. 

• Je nutné naučit žáka kritickému sebehodnocení a objektivnímu hodnocení ostatních spolužáků. 

• Při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost, takt, přihlíží k osobnosti žáka, k věku 
i k tomu, že každý má právo chybovat, může mít indispozici a ojediněle zakolísat. 

• U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se při klasifikaci přihlíží k charakteru poruchy, řídí 
se doporučením PPP, volí se přiměřené metody hodnocení. 

Získávání podkladů pro hodnocení: 

• Diagnostické pozorování žáka – monitorování na MGO 

• Sledování výkonů a připravenosti žáka na vyučování 

• Zkoušky, testy, projekty … 

• Sledování mimořádných výsledků žáka při vyučování i mimo něj (odborné soutěže, seminární 
práce, laboratorní protokoly…) 

• Pravidla pro hodnocení žáků jsou určena Klasifikačním řádem MGO a Školním řádem MGO a tyto 
jsou uvedeny ve složce ŠVP pro vyšší gymnázium v přílohách č. 2 a 3. 

Sebehodnocení školy: 

Cílem vzdělávání na Mendelově gymnáziu je poskytnout žákům úplné základní všeobecné vzdělání, 
vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je na 
plnohodnotné uplatnění ve společnosti. 

Cílem autoevaluace je vyhodnocení kvality a efektivnosti výchovně-vzdělávacího procesu ve škole, 
stanovení činností, které se osvědčily a ve kterých je dobré pokračovat. Jedním z cílů je i stanovení priorit 
vedoucích k zlepšení hodnocených oblastí pro další období. Při sebehodnocení porovnáváme daný jev ve 
vztahu k:  předchozímu stavu, obdobným vzdělávacím zařízením, k cílům, plánům a očekáváním.  

Přehled autoevaluačních nástrojů naší školy: 

• Pravidelné testování výsledků pomocí standardizovaných testů dodávaných především 
profesionálními institucemi jako jsou SCIO, CERMAT, ČŠI a další 

• Interní hospitace vedením školy, předsedy předmětových komisí a vzájemné hospitace mezi 
jednotlivými pedagogy 

• Studium různých písemných podkladů a průzkumů (rozbory, ankety, zprávy a projekty …) 

• Pozorování průběhu výchovně-vzdělávacího procesu 

• Dotazníky žákům, učitelům i rodičům (zákonným rodičům) 

• Vyhodnocování výsledků žáků v odborných a sportovních soutěžích, olympiádách a přehlídkách 



 15 

• Sledování výsledků žáků při skládání certifikovaných zkoušek (maturitní zkoušky, srovnávací testy, 
výsledky přijímacího řízení na VŠ, DSD II, FCE, CAE, DELF …) 

• Pohovory (třídní schůzky), rozhovory a diskuse (jednání Školské rady, …) 

Autoevaluaci vnímáme jako nepřetržitý proces. Jedná se o průběžnou aktivitu, která je včleněna do všech 
školních činností. 

Hodnocení 
průběžné 

• Hospitace vedení školy, předsedy předmětových komisí 

• Vzájemné hospitace 

• SCIO testy 

• Pozorování průběhu výchovně-vzdělávacího procesu 

• Zpětná vazba, dotazníky 

• Pohovory, rozhovory, diskuse 

• Úspěšnost při certifikovaných zkouškách 

Hodnocení 1x ročně • Statistické přehledy 

• Výroční zpráva školy 

• Zpráva o hospodaření školy 

• Požadavky předmětových komisí 

• ŠJ 

• Hodnocení PK 

• Ročenka s přehledem úspěchů celé školy komplexně 

Hodnocení 2x ročně • Řízené pohovory na třídních schůzkách 

• Pololetní zhodnocení – klasifikační porada  

• Průměr prospěchu a tabulky s umístěním jednotlivých tříd 

Tento ŠVP bude na MGO platit od školního roku 2022/2023 pro první ročník osmiletého gymnázia. 
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 Příloha č. 1 

Učební osnovy 
 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace. 
Vzdělávací obor: český jazyk a literatura. 

Obsahové vymezení předmětu: 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru ČJL v RVP ZV a RPV GV. 
Předmět rozvíjí klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání, především kompetence komunikativní. Vede žáka k vnímání a adekvátnímu užívání českého jazyka v 
konkrétních komunikačních situacích; k chápání jazyka jako prostředku k porozumění a naslouchání druhým i sobě samému, k orientaci v různých diskursivních 
kontextech komunikace psané i mluvené, veřejné i soukromé. Vede žáky k tomu, že poznání, skutečnost i pravda jsou aspekty jazyka, jenž tak nemusí být pouze 
nástrojem porozumění, ale i dezinterpretace a manipulace, neboť prostřednictvím jazyka formujeme své myšlenky. Největší důraz klademe na analýzu textů – 
mluvených i psaných, která by měla žáky podněcovat nejen k tomu, že se v něčem „vyznají“, ale k porozumění, vytváření souvislostí a respektování plurality možných 
interpretačních rámců. Koncepce předmětu spatřuje klíčový význam ve výchově ke „čtenářství“, jež vybízí žáky nejen k reflektovanému a kritickému čtení, ale i 
autentickému osobnímu čtenářskému prožitku, k formování vlastních názorů a tvoření vlastních textů. 

Při naplňování vyučovacího obsahu jsou realizována průřezová témata: 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Multikulturní výchova 

• Enviromentální výchova 

• Mediální výchova 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Koncepce osmiletého studia je rozvržena do dvou cyklů – nižší stupeň gymnázia (1. až 4. ročník) a vyšší stupeň (5. až 8. ročník). Osnovy vyššího stupně jsou shodné 
se čtyřletým studiem; vyšší náročnost druhého stupně osmiletého gymnázia oproti čtyřletému studiu nebude řešena osnovami, ale volbou náročnějšího učitele, 
textů, metod a projeví se tak až v konkrétním tematickém plánu učitele. 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 5 hodin 

• 2. ročník 4 hodiny 

• 3. ročník 4 hodiny 

• 4. ročník 4 hodiny 
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V každém ročníku je jedna z těchto hodin půlená a má formu cvičení. Od sexty navazují na povinné hodiny volitelné semináře, které poskytují prostor nadstandardní 
látce i metodám práce s ohledem na nadané žáky. Cíle i učivo těchto seminářů se aktualizují podle potřeb studentů a podle nároků učitele. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 
Žák: 

• využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie 

• plánuje, organizuje a řídí vlastní proces učení 

• projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá v procesu učení 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 

• propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

• posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

• naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 

• kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

• samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího formátu a charakteru 

• identifikuje vlastní chybu a zjistí její příčinu, nevnímá ji jako selhání a ostudu 

• odhadne, nakolik jeho vědomosti či dovednosti dostačují pro různé úkoly 

• přijímá od svého okolí rady, zpětnou vazbu i kritiku 

Kompetence k řešení problémů 
Žák: 

• se orientuje v běžných životních situacích – je schopen efektivně komunikovat s vrstevníky, lidmi jiného věku i společenského postavení 

• je schopen vyjádřit souhlas a nesouhlas s názorem ostatních 

• uplatňuje intuici a fantazii při řešení každodenních problémů 

• samostatně zpracovává problém – hledá možnosti řešení a vybírá ta nejefektivnější 

Kompetence komunikativní 
Žák: 

• komunikuje na odpovídající úrovni 

• nacvičuje struktury mluvených a písemných projevů 

• obhajuje své názory výstižnou argumentací 

• si osvojuje postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a učí se je tvořivě využívat jako nástroje poznání 

• je schopen využívat k získávání poznatků nejen tradiční, ale i moderní komunikační prostředky a technologie 

• zapojuje se do diskuse a skupinové práce – učí se naslouchat názoru druhých, vhodně na něj reagovat, obhajovat svůj názor, argumentovat 
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Kompetence sociální a personální 
Žák: 

• týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách. 

• rozlišuje a respektuje role ve skupině. 

• prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor při týmové práci. 

• hodnotí a srovnává druhé i sebe sama na základě jasných kritérií, hledá další možnosti zlepšení, buduje své sebevědomí. 

• učí se užívat metody analýzy a interpretace, obhajuje a argumenty umí podložit své názory, což vede k posílení a k respektování názorové plurality a 
formování vlastních názorů a postojů. 

• učí se formovat vlastní názory, klást otázky a nalézat na ně odpovědi. 

• rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům. 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii. 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů. 

Kompetence občanské 
Žák: 

• zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu, tým 

• dodržuje pravidla slušného chování, respektuje odlišnosti ve společnosti 

• dbá na slovní projev, používá neagresivní komunikaci 

• poznává společenské problémy – rasismus, intolerance, násilí (příklady z literárních děl) 

• si vytváří vztah k životnímu prostředí jako tématu 

• si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými a poznává společné prvky 

Kompetence pracovní 
Žák: 

• zorganizuje efektivně svou práci a využívá své vědomosti získané v předmětu ke svému dalšímu rozvoji 

• je schopen vytvořit si pracovní návyky – pravidelná příprava, vedení své učební dokumentace, práce s internetovými zdroji apod. 

• je schopen přispívat svými postoji a přístupem k pracovní atmosféře tvůrčím způsobem 

Kompetence digitální 
Žák: 

• dokáže získávat, posuzovat a sdělovat ostatním data získaná z internetových zdrojů; tato data je schopen sdílet v různých formátech; 

• dokáže vytvářet psané dokumenty v digitální formě a sdílet je s učitelem/s žáky, je schopen komunikovat s učitelem i spolužáky prostřednictvím digitálních 
technologií; 

• dokáže při komunikaci a spolupráci s učitelem/spolužáky v digitálním prostředí jednat eticky, chovat se ohleduplně a respektovat ostatní. 
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1.ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Jazyková výchova 

Úvod Žák: 
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu, samostatně 
pracuje s PČP a SSČ a s dalšími 
slovníky a příručkami. 

Jazyk a jeho útvary 
Jazykověda a její složky 
Seznámení s jazykovými příručkami 

  

Zvuková stránka jazyka chápe spodobu znělosti, určuje 
přízvuk hlavní a vedlejší. 

Hláskosloví 
Spisovná výslovnost 
Slovní přízvuk 
Zvuková stránka věty 

  

Stavba slova a pravopis rozpozná nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby, 
chápe zásady tvoření českých 
slov, využívá slovní zásobu při 
stylistických cvičeních, ovládá 
základní pravopisné jevy a 
prohlubuje jejich znalosti, ústně 
zdůvodňuje pravopis. 

Slovotvorný základ, přípona, předpona   
Slova příbuzná 
Stavba slova 
Střídání hlásek při odvozování  
Skupiny hlásek při odvozování 
Zdvojené souhlásky 
Skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně 
Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-, předložky 
s/se, z/ze 
i/y po obojetných souhláskách 

  

Tvarosloví rozlišuje slovní druhy, rozpozná 
druhy podstatných jmen, ovládá 
pravopis podstatných jmen 
podle vzorů, osvojí si skloňování 
vlastních jmen, osobních a 
místních 

Podstatná jména (druhy, procvičování tvarů 
a pravopisu podle vzorů, skloňování 
vlastních jmen, osobních a místních) 

  

určuje druhy přídavných jmen, 
umí je skloňovat podle vzorů, 
osvojí si stupňování 

Přídavná jména (druhy, skloňování tvrdých, 
měkkých a přivlastňovacích, stupňování) 

  

rozpozná druhy zájmen a 
číslovek, vyhledává jejich tvary v 
textu 

Zájmena (druhy, skloňování, já, ten, náš, on, 
ona, můj, tvůj, svůj) 
Číslovky (druhy, užívání a skloňování) 
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rozlišuje slovesný způsob, 
ovládá pravopis ve tvarech 
sloves 

Slovesa (slovesný způsob)   

Skladba rozlišuje základní a rozvíjející 
větné členy, utvrzuje si učivo o 
shodě přísudku s podmětem, 
rozlišuje větu jednoduchou a 
souvětí, využívá poznatků o 
stavbě věty jednoduché ve 
stylistických cvičeních, umí 
použít přímou řeč 

Základní větné členy (shoda přísudku s 
podmětem a několikanásobným 
podmětem), rozvíjející větné členy 
(předmět, příslovečné určení, přívlastek) 
Věta jednoduchá a souvětí 
Tvoření vět 
Stavba textová, opakování o přímé řeči 

  

Komunikační a slohová výchova 

Vypravování Žák: 
vyjádří ústně či písemně své 
zážitky, čte s porozuměním, 
formuluje hlavní myšlenky 
textu, seznamuje se s výstavbou 
souvislého textu a způsoby jeho 
členění, obohacuje si slovní 
zásobu, používá vhodné 
jazykové prostředky pro danou 
situaci 

Vypravování (osnova, dějové napětí,         
ich-forma, er-forma, prostředky oživující 
vyprávění - synonyma, dějová slovesa, 
přirovnání, dějový spád, přímá řeč 

  

Popis pracuje s textem, porovnává 
významy slov, dbá na 
návaznost, výběr pojmenování a 
rozmanitost sloves, rozlišuje 
nespisovné a hovorové výrazy a 
dokáže je nahradit spisovnými, 
chápe rozdíl mezi vypravováním 
a popisem děje, odliší 
podstatné a okrajové 
informace, popíše děj podle 
obrázku, uvědomuje si 
posloupnost děje, užívá výstižná 
slova 

Popis (prostý, osoby, předmětu, děje, 
pracovního postupu) 
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Zpráva a oznámení pracuje s novinami, umí rozlišit 
a vyhledat zprávu a oznámení v 
tisku 

Zpráva a oznámení mediální výchova  

Dopis dokáže souvisle vyjádřit své 
názory, myšlenky, pocity, 
pracuje s textem, obměňuje 
použité výrazy, odstraňuje 
nevhodné opakování slov 

Dopis (osobní a úřední) osobnostní a sociální 
výchova 

 

Jak se učíme využívá základů studijního čtení, 
vyhledává klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu 

Výpisek, výtah   

Literární výchova 

Úvod do literatury Žák: 
charakterizuje základní literární 
druhy, rozlišuje literární žánry, 
seznamuje se s lidovou tvorbou, 
čte s porozuměním, dokáže 
najít hlavní myšlenku, výstižně 
formuluje vlastní názor na 
umělecké dílo, charakterizuje 
hlavní postavy, při rozboru 
literárního díla využívá 
základních literárních pojmů, 
dokáže text převyprávět, 
orientuje se v textu, najde 
pravdivé jádro, osvojuje si 
základní básnické prostředky, 
přednáší zpaměti texty 
přiměřené věku, je schopen 
sestavit osnovu příběhu, 
vyhledá důkazy o vztahu 
člověka a zvířete, zhodnotí je, 
vyhledá humorné situace a 
humorná slova, dokáže 
porovnat postavy a situace z 
jednotlivých ukázek, získá z 

Základní literární pojmy (poezie - verš, 
sloka, rým, próza, drama), funkce knihoven 

osobnostní  a sociální 
výchova, mediální 
výchova 
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různých zdrojů další informace k 
probíranému učivu, 
reprodukuje text na základě 
vlastní četby, připravuje si 
referáty o přečtených knihách, 
orientuje se v knihovnickém 
systému, čtením si obohacuje 
slovní zásobu, rozšiřuje 
vědomosti a rozvíjí myšlení 

Báje a mýty  Báje a mýty (pojem, základní znaky, bohové 
a hrdinové, báje řecké a římské, Bible) 

multikulturní výchova  

Pohádka  Pohádka (pojem, znaky, kladné a záporné 
postavy, dobro a zlo, mravní jádro, 
symbolika čísel, sběratelé) 

osobnostní a sociální 
výchova 

 

Pověst  Pověst (pojem, základní znaky, dělení, 
pravdivé jádro) 

  

Z české literatury 19. století  Z české literatury 19. století (pojmy povídka 
a román, balada) 

  

Na cestě  Na cestě (cestopis - pojem, píseň jako 
literární žánr) 

  

Příběhy odvahy a dobrodružství  Příběhy odvahy a dobrodružství 
(dobrodružná literatura) 

osobnostní a sociální 
výchova 

 

Svět lidí a zvířat  Svět lidí a svět zvířat enviromentální výchova  

Maléry a patálie  Maléry a patálie (humorný příběh)   

Úsměvy a šibalství  Úsměvy a šibalství (nonsensová poezie - 
jazyk jako hra, vtip, humor, nápad, pointa) 

  

Moudří blázni  Moudří blázni výchova 
demokratického občana 

 

2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Jazyková výchova 
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Tvarosloví Žák: 
využívá znalostí o ohebných 
slovních druzích, odhalí 
odchylky některých tvarů 
podstatných jmen od tvarů 
vzoru, rozliší slova podle 
významu a správně je skloňuje, 
ověřuje správnost psaní velkých 
písmen, orientuje se v názvech 
důležitých budov, institucí, ulic 
ve svém městě. 

Podstatná jména (odchylné tvary některých 
podstatných jmen označujících části 
lidského těla). 
Psaní velkých písmen ve jménech vlastních 

  

 využívá jmenných tvarů 
přídavných jmen a osvojuje si 
jejich stupňování, nepoužívá 
nadbytečně zájmena ukazovací 
ve svém projevu a vhodně 
používá zájmena vztažná. 

Přídavná jména a zájmena (procvičování, 
skloňování a užívání vztažných zájmen), 
číslovky 

  

 seznamuje se s tvary 
slovesného rodu a převádí 
slovesa z rodu činného do 
trpného a naopak. 

Slovesa (obtížnější tvary, slovesný rod činný 
a trpný) 

  

 rozlišuje neohebná slova a 
vyhledává je v textu, využívá 
příslovečných spřežek a dovede 
je pravopisně správně napsat. 

Příslovce (stupňování, příslovečné spřežky)   

 správně používá slabičné a 
neslabičné předložky, dokáže 
určit pády, se kterými se 
předložka pojí. 

Předložky   

 volí nejvhodnější spojky při 
spojování vět do souvětí na 
základě získaných vědomostí, 
zvládá interpunkci. 

Spojky souřadicí a podřadicí   

 rozpozná částici od jiného 
slovního druhu, tvoří věty s 
částicemi. 

Částice   
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 nahradí citoslovce slovesem a 
naopak, zvládne interpunkci. 

Citoslovce   

Nauka o významu slov rozliší pojem slovo a sousloví, 
vysvětlí význam některých 
rčení, vyhledává slova 
jednoznačná a mnohoznačná. 

Slovo, věcný význam slov, sousloví a rčení 
Slova jednoznačná a mnohoznačná 

  

 rozpozná a užívá ve větách 
synonyma, antonyma a 
homonyma, na základě práce se 
slovníkem užívá odborných 
názvů v textu, uvádí příklady 
terminologických sousloví z 
fyziky, přírodopisu atd., 
rozlišuje je na domácí a přejatá. 

Synonyma, antonyma, homonyma a 
odborné výrazy 

  

Slovní zásoba a tvoření slov vysvětlí, jak se vyvíjí slovní 
zásoba, vyjmenuje způsoby 
jejího obohacování, k domácím 
slovům vyhledá slova přejatá a 
naopak, vyjmenuje slova se 
slohovým zabarvením, ke 
spisovným slovům uvede slova 
v obecné češtině nebo slova 
nářeční. 

Slovní zásoba a způsob jejího obohacování   

 vytvoří názvy osob od sloves a 
přídavných jmen, pojmenuje 
obyvatele, vytvoří názvy 
prostředků a nástrojů od sloves 
a přídavných jmen, vytvoří 
zdrobněliny, vysvětlí pojem 
přechylování a uvede příklady. 

Odvozování, slovotvorný rozbor a rozbor 
stavby slova 

  

 vysvětlí pojem složenina, tvoří a 
užívá složená slova, vysvětlí 
zkratky v textu, vyvodí, jak 
vznikly, správně je napíše a 
přečte, rozliší zkratky a 
zkratková slova. 

Skládání slov a zkracování, zkratky a 
zkratková slova 
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Skladba z textu vyvodí podstatu vět 
jednočlenných a dvojčlenných, 
seznamuje se s typy 
jednočlenných vět, nahradí věty 
jednočlenné větami 
dvojčlennými a naopak. 

Stavba větná (věty dvoj a jednočlenné, 
větné ekvivalenty) 

  

 pozná druhy vět a rozliší otázky 
zjišťovací a doplňovací, volí 
správnou intonaci u vět 
tázacích, rozkazovacích, přacích 
a oznamovacích. 

Druhy vět podle postoje mluvčího   

 orientuje se ve stavbě věty 
jednoduché, znalostí větných 
členů využívá ve stavbě věty, 
chápe vztahy a závislosti mezi 
větnými členy, rozvíjí schopnost 
kultivované komunikace. 

Větné členy (základní a rozvíjející, holé, 
rozvité a několikanásobné) 

  

 určuje ve větě podmět a 
přísudek vyjádřený různými 
způsoby. 

Přísudek (slovesný, jmenný se sponou, 
jmenný beze spony, slovesný složený, 
vedlejší věta přísudková) 
Podmět (vyjádřený a nevyjádřený, 
všeobecný, vedlejší věta podmětná), shoda 
přísudku s podmětem 

  

 rozlišuje větu hlavní a vedlejší, 
vytváří jednoduchá souvětí, 
nahrazuje větné členy 
vedlejšími větami a naopak. 

Předmět (vedlejší věta předmětná). 
Příslovečné určení (druhy, vedlejší věta 
příslovečná) 
Přívlastek (shodný, neshodný, postupně 
rozvíjející, několikanásobný, těsný a volný, 
vedlejší věta přívlastková) 
Doplněk (vedlejší věta doplňková) 

  

Komunikační a slohová výchova 

Vypravování Žák: 
uvědomuje si potřebu spisovné 
výslovnosti ve veřejném 
projevu. 

Vypravování (ústní projev - příběhy z vlastní 
zkušenosti, vtipy, kolektivní hry, 
vypravování děje filmu) 

Mediální výchova: 
kritické čtení… 
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 odliší spisovný a nespisovný 
projev a vhodně užívá svých 
poznatků v komunikaci, 
posuzuje úplnost a neúplnost 
sdělení, používá v mluveném 
projevu podle komunikačního 
záměru náležitou intonaci, 
přízvuk a tempo, využívá 
vhodných jazykových a 
stylistických prostředků, zvládá 
vyjadřování v běžných 
komunikačních situacích, účinně 
a kultivovaně se dorozumívá ve 
škole i mimo ni. 

Pozdrav, telefonování, představování, 
vystupování u lékaře, v kulturních a jiných 
zařízeních 

Osobnostní a sociální 
výchova: sociální rozvoj 
- komunikace 

 

Popis pojmenovává vlastnosti 
předmětů, procvičuje popis 
předmětů a postupů, učí se 
chápat časové vztahy, 
posloupnost, návaznost, 
sestavuje výčet materiálů a 
pomůcek, vyjadřuje své pocity a 
dojmy z emotivního zážitku. 

Popis uměleckých děl 
Popis pracovního postupu 
Líčení 

  

Charakteristika vystihne povahu člověka, jeho 
schopnosti, individuální rysy a 
zájmy, využívá znalostí z četby 
při charakteristice známé 
literární postavy. 

Charakteristika (vnitřní, vnější, přímá, 
nepřímá) 
Charakteristika literární postavy. 

  

Životopis sestaví životopis vlastní a cizí, 
beletristický a úřední. 

Životopis beletristický, úřední 
(strukturovaný) 

  

Žádost formuluje ústní a písemnou 
žádost. 

Žádost a její typy, stavba žádosti   

Pozvánka formuluje písemnou pozvánku. Pozvánka   

Výtah Žák rozlišuje v textu podstatné a 
okrajové informace. 

Výtah   

Literární výchova 



 27 

V krajinách fantazie Žák: 
orientuje se ve vnitřní výstavbě 
děje, charakterizuje hlavní 
myšlenku s přesahem do 
symbolické roviny, chápe rozdíl 
mezi lidovou a moderní 
pohádkou, seznamuje se s 
autory moderní pohádky. 

Moderní zpracování pohádkového příběhu 
(próza / poezie) 

Osobnostní výchova: 
morální rozvoj – 
hodnoty, postoje a etika 

 

O přátelství a lásce seznamuje se s jednotlivými 
podobami lásky (mateřská, 
milenecká, k rodičům, ke 
zvířatům apod.) a přátelství. 
Hodnotí význam lásky a 
přátelství pro člověka, 
uvědomuje si základní lidské 
hodnoty. 

Podoby lásky a přátelství v próze a poezii Osobnostní a sociální 
výchova: praktická 
etika, poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti 

 

Staré příběhy - věčná témata charakterizuje mytologického 
hrdinu a vyhledává paralely v 
současném světě. Uvědomuje si 
různé formy hrdinství. 

Mytologičtí hrdinové jako obecně lidské 
typy (epos, pohádka, pověst) 

Osobnostní a sociální 
výchova: praktická 
etika,  poznávání vlastní 
osobnosti  

 

Nikdy se nevzdávej chápe překážku jako možnou 
cestu k dalšímu osobnostnímu 
růstu. Hledá příklady "hrdinů" 
ve svém okolí. 

Hrdinové překonávají životní překážky Osobnostní a sociální 
výchova: poznávání 
vlastní osobnosti 

 

Jak jsem potkal lidi vnímá všední osudy lidí 
nevšedním pohledem, učí se 
toleranci vůči lidem, kteří se 
vymykají běžným konvencím. 

Literární setkání s všedními i nevšedními 
lidmi 

Multikulturní výchova: 
princip sociálního smíru  

 

S úsměvem jde všechno líp se seznamuje s různými odstíny 
humoru v poezii a próze. 

Humorné literární příběhy   

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Jazyková výchova 
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Skladba Žák: 
rozlišuje věty jednočlenné a 
dvojčlenné, věty jednoduché a 
souvětí, vhodně používá zápor, 
určuje jednotlivé větné členy a 
jejich závislosti. 

Věta jednoduchá (větný člen, skladební 
dvojice, grafické znázornění věty 
jednoduché, základní větné členy, rozvíjející 
větné členy, zápor) 

  

  Věty bezpodmětné   

  Souvětí (druhy vedlejších vět)   

 určuje významové poměry mezi 
několikanásobnými větnými 
členy, orientuje se ve stavbě 
souvětí, správně píše 
interpunkční znaménka. 

Souřadné spojení vět hlavních - významové 
poměry 

  

  Souřadné spojení vedlejších vět   

  Souřadné spojení několikanásobných 
větných členů 

  

Tvoření slov rozlišuje základní způsoby 
tvoření slov a aktivně je 
používá, rozpoznává přenesená 
pojmenování, správně píše a 
vyslovuje běžná přejatá slova. 

Odvozování   

  Skládání   

  Zkracování   

  Přejímání z cizích jazyků   

Jazykové příručky samostatně pracuje s 
jazykovými příručkami (PČP, SSČ 
a jiné). 

Samostatná práce s jazykovými příručkami   

Tvarosloví používá správné tvary přejatých 
jmen obecných i vlastních. 

Podstatná jména (skloňování jmen cizího 
původu) 

  

 rozlišuje slovesný vid dokonavý 
a nedokonavý a vysvětluje jeho 
významový rozdíl. 

Slovesa (vid dokonavý a nedokonavý)   

Obecná poučení o jazyce popisuje systém slovanských 
jazyků v souvislosti s češtinou, 
rozlišuje útvary českého jazyka 

Jazykové rodiny multikulturní výchova  
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a využívá je ve vhodných 
komunikačních situacích. 

  Národní jazyk a jeho útvary mediální výchova, 
osobnostní a sociální 
výchova 

 

Slohová a komunikační výchova 

Popis Žák: 
rozlišuje popis prostý, děje, 
pracovního postupu, osoby. 

Popis prostý, děje, pracovního postupu, 
osoby 

  

  Popis subjektivně zabarvený – líčení estetická výchova  

Charakteristika užívá vnější i vnitřní, přímé i 
nepřímé charakteristiky literární 
postavy. Rozlišuje prvky 
vypravování, líčení a 
charakteristiky a vhodně je 
kombinuje. 

Charakteristika literární postavy   

Výklad formuluje a formálně upravuje 
úřední text, volí stručné a 
přesné jazykové prostředky, 
používá odborné termíny, 
identifikuje hlavní myšlenky 
textu. 

Výklad mediální výchova  

Úvaha vyjadřuje své názory a postoje 
vhodnými stylistickými a 
jazykovými prostředky, 
posuzuje publicistické texty a 
sám je vytváří. 

Úvaha osobnostní a sociální 
výchova 

 

Literární výchova 

Starověká literatura  Literatura starověkého Předního východu 
(Bible, Epos o Gilgamešovi) 

D - antické Řecko a Řím, 
multikulturní výchova 

 

  Antická literatura (Odyssea a jiné)   

Středověká literatura  Kronikářství (Kosmas) D - vznik a vývoj 
českého středověkého 
státu 

 

  Nejstarší česká lyrika, Jan Hus   
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Humanismus a renesance  Základní znaky, slohové souvislosti, světová 
a česká renesance 

D - renesance, EVV - 
renesanční umění, EVH 
- renesanční hudba 

 

Baroko  Základní znaky, slohové souvislosti, 
osobnost a dílo J. A. Komenského, Adam 
Michna z Otradovic, lidová a pololidová 
tvorba 

EVH - folkór, folk  

Klasicismus, osvícenství, 
preromantismus 

 Základní znaky, slohové souvislosti, bajka a 
její tvůrci, dobrodružná literatura, život a 
dílo J. W. Goetha 

  

Romantismus  Základní znaky, slohové souvislosti, světový 
a český romantismus 

osobnostní výchova - 
výchova k občanství, 
národ, národnostní 
menšina, D - 1. Polovina 
19. Století, revoluční rok 
1848 v Evropě a u nás, 
Bachův absolutismus, 
EVV - romantismus ve 
výtvarném umění, EVH - 
romantismus v hudbě 

 

Národní obrození  Základní znaky, společenské a kulturní 
souvislosti, hlavní představitelé 

  

4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Jazyková kultura 

Obecná poučení o jazyce Žák: 
vyjmenuje disciplíny 
jazykovědy, rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich užití, 
seznamuje se s ukázkami 
slovanských jazyků, pracuje s 
různými formami českého 

Jazykověda a jazyky, jazykové příručky mediální výchova  
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jazyka ze starší a současné 
literatury. 

Zvuková stránka jazyka rozlišuje souhlásky, samohlásky. 
Učí se pracovat s hlavním a 
vedlejším slovním přízvukem, a 
intonací. 

Hlásky, zvuková stránka slova a věty   

Slovní zásoba chápe rozdíl mezi slovy 
jednoznačnými a 
mnohoznačnými, pracuje s 
významem slov, učí se používat 
odborné názvy, chápe význam 
přísloví, rčení a přirovnání. 
Používá různých způsobů 
tvoření nových slov, rozpozná 
slovo základové od slova 
odvozeného. 

Slovo, význam slov a slovních spojení, 
obohacování slovní zásoby 

  

Stavba slova analyzuje stavbu slova, dělí 
slova podle slabik, zvládá 
správné střídání souhlásek v 
zakončení přídavných jmen 
rodu mužského životného. 
Využívá svých znalostí ke 
správnému užití vhodných 
předpon. 

Části slova, dělení slov, zdvojené hlásky, 
střídání souhlásek, bě/ bje, vě/ vje, mě/ 
mně, ú/ ů, předpony s-(e)/ z-(e)/ vz-(e) 

  

Mluvnice na základě znalostí správně 
určuje typ slovních druhů a jim 
určených mluvnických kategorií. 
Těchto dovedností využívá při 
tvorbě písemných textů. 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy   

Skladba dbá na ustálený pořádek slov, 
vyhledává zápory v textu, 
správně zaznamenává grafické 
odlišení vět, respektuje 
interpunkci i ve větších 
stylistických projevech, využívá 
znalostí o oslovení, vsuvce, větě 

Věta jednoduchá, větný člen, grafické 
znázornění věty, skladební dvojice. 
Podmět, přísudek, shoda přísudku s 
podmětem, větné členy, věta 
bezpodmětná, zvláštnosti větné skladby. 
Souvětí, druhy vedlejších vět, souřadné 
poměry, zásady psaní čárky. 
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neúplné, vyhledává rozdíly ve 
stavbě věty a souvětí, určuje 
věty hlavní a vedlejší, řídící a 
závislé, rozlišuje významové 
vztahy mezi větnými členy a 
souřadně spojenými větami, má 
přehled o členění složitého 
souvětí. 

Přímá a nepřímá řeč, věty podle postoje 
mluvčího. 

Slohová a komunikační výchova 

Komunikace Žák: 
rozlišuje jednotlivé způsoby 
komunikace a uplatňuje je v 
praxi, chápe vliv prostředí i 
individuality mluvčího na formu 
jazykového projevu. 

Způsoby komunikace, verbální, neverbální, 
smíšené, slovo a jeho klasifikace; 

  

  Slohotvorní činitelé subjektivní a objektivní, 
individuální styl mluvčího, forma projevu 
mluvená a psaná 

osobnostní a sociální 
výchova 

 

 orientuje se v jednotlivých 
funkčních stylech a umí je 
rozeznat v umělecké literatuře i 
prostředcích masové 
komunikace. Sám aktivně 
vytváří útvary jednotlivých 
funkčních stylů s jejich 
typickými znaky. 

Funkční styly (prostě sdělovací, odborný, 
administrativní, publicistický, umělecký, 
řečnický) 

mediální výchova, 
osobnostní a sociální 
výchova 

 

Literární výchova 

Realismus Realismus Základní znaky, slohové souvislosti, 
realismus kritický a naturalismus, realismus 
ve světové a české literatuře 

výchova 
demokratického 
občana, osobnostní a 
sociální výchova 

 

Konec 19. století  Společenská a kulturní situace a její odraz v 
literatuře, dekadence a její znaky, moderní 
umělecké směry konce 19. století 

výchova 
demokratického 
občana, osobnostní a 
sociální výchova 
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Literatura 20. století  Společenská a kulturní situace v Evropě a 
Československu, vznik moderních 
uměleckých směrů, výběr nejdůležitějších 
směrů a autorů 

výchova 
demokratického 
občana, osobnostní a 
sociální výchova 
mediální výchova 
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ANGLICKÝ JAZYK 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace.  
Vzdělávací obor: cizí jazyk.  
 

Obsahové vymezení předmětu: 
Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP ZV a RVP GV.  Anglický 
jazyk se vyučuje jako první cizí jazyk.  
 
Vzdělávání v anglickém jazyce poskytuje jazykový základ pro dorozumění a komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Jeho osvojování snižuje u žáků jazykovou bariéru 
a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v pracovním uplatnění. Žáci zároveň poznávají odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích 
a jiné kulturní tradice. S tímto úzce souvisí i možnost prohloubení žákova vědomí nutnosti vzájemné mezinárodní tolerance a porozumění, a vytváří podmínky pro 
spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
Žáky vedeme k získávání zájmu o anglický jazyk a výuka v něm směřuje k jeho praktickému používání při komunikaci, k praktickým dovednostem. Náročnost a rozsah 
učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí učitel s ohledem na schopnosti, možnosti a zájem žáka. Získávání praktických dovedností žáka je 
zaměřeno na receptivní dovednosti. Poslech, čtení s porozuměním; na produktivní dovednosti: psaní, rozhovory a samostatný ústní projev; na interaktivní 
dovednosti: konverzace. Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, pracují s autentickými materiály různého druhu a vyhledávají si nejdůležitější informace 
pomocí internetu.  
 
Časové a organizační vymezení: 
Anglický jazyk se jako první cizí jazyk realizuje od primy do kvarty nižšího gymnázia. 
Rámcový program pro ZV nám ukládá povinnost dovést žáky v základní úrovni studia na konci kvarty k úrovni A2 (popřípadě A2+ i B1) podle SERR pro jazyky.  
 
Výuka anglického jazyka probíhá ve skupinách o zhruba polovičním počtu žáků, pro vyučování jsou určeny odborné jazykové učebny i počítačové učebny, které jsou 
vybaveny audiovizuální technikou. Všichni žáci na osmiletém gymnáziu zpravidla začínají na A1. Je zajištěna návaznost tohoto předmětu na vyšším gymnáziu. 
 
Učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji 
dosaženo požadovaných výstupů. Všechny učebnice splňují požadavky SERR pro jazyky. Učebnice vybíráme a obměňujeme tak, aby stále odpovídaly potřebám a 
požadavkům doby. 
 
Na výuku v běžných vyučovacích hodinách mohou navazovat akce vztahující se k předmětu, např. promítání filmů, návštěvy výstav, případně zahraniční jazykově 
poznávací zájezdy. 
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Jazyková úroveň 
Označení předmětu 

podle Evropského referenčního rámce 

Začátečníci A1 

Mírně pokročilí A2 

Středně pokročilí B1 

Vyšší středně pokročilí B2 

Pokročilí C1 

 
Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 5 hodin 

• 2. ročník 4 hodiny 

• 3. ročník 3 hodiny 

• 4. ročník 3 hodiny 
 

Strategie, kterými rozvíjíme klíčové kompetence 

Kompetence k učení: 

• žák efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy, apod.). 

• žák vnímá osvojování slovní zásoby ve vztazích – mind-maping, protiklady; aplikace internacionalismů a anglicismů apod. 

• žák si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu (nejen ve srovnání s ostatními), sebehodnocení 

• žák pracuje s chybou v anglickém jazyce – chybu nechápe jako nedostatek, ale krok ke zlepšení 

• žák zvládá zdánlivě neřešitelné úkoly – např. poslech – nezpanikaří, když nerozumí, snaží se zareagovat, cvičením dosahuje zlepšení 

• žák rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností v angličtině (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvní projev, psaní) 

• žák se orientuje ve slovníku a třídí informace  

Kompetence k řešení problémů: 

• žák se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, porozumí odpovědi, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje apod. 

• žák vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů 

• žák řeší úkoly v učebnici a pracovním sešitě podle zadání, situačně reálné i nereálné hry 

• žák uplatňuje intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu i předvídavost při řešení problémů 

• žák zpracovává problém – příprava, plánování, řešení, týmová práce, obhajoba i prezentace výsledků své práce 

• žák pracuje se slovníkem a samostatně posuzuje výběr nejvhodnějších variant slov/překladu 
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Kompetence komunikativní:  

• žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce (ústní i písemnou) 

• žák nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog, hry v rolích, …) a písemných projevů (e-mail, dopis, vzkaz, přání, pozvánka, …) 

• žák používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu, věty i složitější fráze 

• žák obhajuje své názory vhodnou argumentací 

• žák reprodukuje čtený text vlastními slovy 

Kompetence sociální a personální:  

• žák týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách 

• žák rozlišuje a respektuje role ve skupině 

• žák prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor při týmové práci, buduje své sebevědomí 

• žák hodnotí a srovnává druhé i sebe sama na základě jasných kritérií, hledá další možnosti zlepšení 

Kompetence občanské:  

• žák zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu, tým 

• žák dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradice i odlišnosti jiných národů 

• žák si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými a poznává společné prvky v dějinách 

• žák poznává problémy jiných zemí – rasismus, intoleranci, násilí 

• žák si vytváří vztah k životnímu prostředí jako tématu 

Kompetence pracovní: 

• žák organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace 

• žák si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práci se slovníkem, s portfoliem, práci na počítači, s internetem apod. 

• žák sám přispívá k tvůrčí a aktivní pracovní atmosféře při všech jazykových činnostech 

Kompetence digitální: 

• žák ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob 
jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby  

• žák získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které 
odpovídají konkrétní situaci a účelu 

• žák se vyrovnává s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní 
prostředí, zvažuje rizika a přínosy 

 

Průřezová témata: 
Při naplňování vyučovacího obsahu jsou realizovány také části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech. Tyto jsou integrovány do jednotlivých částí učiva. 
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Anglický jazyk - nižší gymnázium 

Školní výstupy Učivo Tematické okruhy a náměty 
realizovaných průřezových témat 

Poznámky 

 
A1 
 

Receptivní řečové dovednosti žáka  
- rozpozná běžně používaná 

slova a zcela základní fráze 
týkající se jeho osoby, jeho 
rodiny a bezprostředního 
okolí, pokud lidé hovoří 
pomalu a zřetelně 

- rozumí známým slovům a 
jednoduchým větám v 
krátkém textu 

- v souvislém rozhovoru 
rodilých mluvčích 
vedeném v pomalejším 
tempu a  
s pečlivou výslovností 
uvede počet a postoje 
aktérů, rozezná téma 
rozhovoru, odliší různé 
formy komunikace 

- účelně využívá 
dvojjazyčného slovníku 

 

Produktivní řečové dovednosti 
žáka 

- popisuje jednoduchými 
frázemi a větami místo, 
kde žije a lidi, které zná 

 

Jazykové prostředky 
- Fonetika (správná výslovnost 

hlásek odlišných od češtiny, 
slovní a větný, přízvuk, 
intonace, melodie, rytmus, ...) 

- Slovní zásoba (všeobecná a 
tematická slovní zásoba, 
ustálená slovní spojení, rčení, 
přísloví, tvoření slov, ...) 

- Pravopis (základní pravidla a 
specifika anglického 
pravopisu, interpunkce, ...) 

- Gramatika 
Slovesa: 
pravidelná, nepravidelná, 
modální, pomocná,  opisné 
slovesné tvary, vyjadřování 
přítomnosti, kladného a 
záporného rozkazu, budoucnosti 
a minulosti, kondicionál první a 
nultý, použití jednotlivých 
slovesných tvarů 
Podstatná jména: 
člen určitý, neurčitý, rod a číslo, 
zvláštnosti rodu, čísla a použití 
členů 
Přídavná jména: 
pravidelné a nepravidelné 
stupňování, porovnávání 
Zájmena: 

  
Osobnostní a sociální výchova  

- sociální rozvoj, mezilidské 
vztahy 

- rodina, přátelé, 
komunikace v různých 
situacích 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech   

- objevujeme Evropu a svět: 
život v anglicky mluvících 
zemích 

- styl života, který anglicky 
mluvící země reprezentují 

 

Školní vzdělávací program vychází 
z rozdělení do jazykových úrovní 
(A1, A2, B1, B2, C1, C2) dle 
Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky 
(SERR) a z Katalogu požadavků 
zkoušek společné části maturitní 
zkoušky. Očekávané výstupy  
nejsou rozděleny podle 
jednotlivých ročníků, nýbrž podle 
výše zmíněných úrovní SERR. 
Učivo a průřezová témata zahrnují 
celý průběh studia bez rozdělení 
na jednotlivé úrovně z důvodu 
rozdílného zpracování 
používaného učebního materiálu. 
Podle charakteru skupiny volí 
vyučující konkrétní náplň i 
optimální úroveň učiva tak, aby 
bylo dosaženo očekávaných 
školních výstupů. Tomu je 
podřízen i výběr učebnic a 
doplňkových výukových materiálů.  

Osmileté studium (prima, sekunda, 
tercie, kvarta) - vstupní úroveň A1, 
očekávaná výstupní úroveň 
B1(popřípadě B1+) 
Očekávané školní výstupy, učivo a 
průřezová témata mohou být dále 
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- texty reprodukuje pomocí 
odpovědí na jednoduché 
otázky 

- napíše kratší souvislý a 
správně strukturovaný text 
na jednoduché téma 
 

Interaktivní řečové dovednosti 
žáka 

- zeptá se a odpoví na 
jednoduché otázky 

- vystoupí s jednoduchým 
prohlášením nebo na ně 
reaguje, a to v  
oblastech bezprostředních 
potřeb nebo na velmi 
známá témata 
 

A2 
 

Receptivní řečové dovednosti žáka  
- rozumí frázím a 

nejběžnější slovní zásobě 
vztahující se k oblastem 
každodenního života, které 
se ho bezprostředně týkají 

- pochopí smysl krátkých 
jasných jednoduchých 
zpráv a hlášení 

- vyhledá základní informace 
z textu, přiřadí nadpisy a 
informace k částem textu, 
případně ke krátkým 
textům 

osobní, ukazovací, neurčitá, 
záporná, pádová 
Číslovky: 
základní a řadové  
Příslovce: 
místa, času, způsobu, frekvence 
Předložky: 
s významem místním a časovým,  
jednoduché i složené, pohybové 
Spojky: 
spojovací výrazy souřadicí a 
podřadicí 
Syntax: 
souřadná souvětí, podřadná 
souvětí, vedlejší věty časové, 
podmínkové, účelové 

 

Tematické okruhy a komunikační 
situace 
 

- Osobní charakteristika 
- Rodina 
- Domov a bydlení 
- Každodenní život 
- Vzdělávání 
- Volný čas a zábava 
- Mezilidské vztahy 
- Cestování a doprava 
- Zdraví a hygiena 
- Stravování 
- Nakupování 
- Práce a povolání 
- Služby 
- Společnost 
- Zeměpis a příroda 
- Technologie, internet 

rozvíjeny ve volitelném předmětu 
Konverzace v anglickém jazyce, který 
si lze zvolit ve druhém, třetím nebo 
čtvrtém ročníku čtyřletého a jim 
odpovídajících ročnících osmiletého 
studia. Osvojení a prohloubení 
receptivních, produktivních a 
interaktivních řečových dovedností se 
realizuje na složitějších textech, 
dalších konverzačních tématech a 
okruzích z oblasti reálií a rozšiřující 
slovní zásobě s využitím moderní 
audiovizuální techniky. 
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- odpoví na otázky k textu, 
doplní jednoduchý text či 
jeho závěr 

 

Produktivní řečové dovednosti 
žáka 

- používá řadu frází a vět, 
aby jednoduchým 
způsobem popsal 
každodenní události a 
činnosti, které se 
bezprostředně týkají jeho 
blízkého okolí 

- rozpozná hlavní myšlenky 
přečteného nebo 
slyšeného autentického 
textu na běžná témata a 
texty reprodukuje pomocí 
odpovědí na otázky 

- vyjádří svůj názor 
nekomplikovanou formou 

- sestaví ústně i písemně 
delší a logicky jasně 
strukturovaný text na 
běžné téma 

 

Interaktivní řečové dovednosti 
žáka 

- komunikuje v 
jednoduchých a 
každodenních situacích, 
které vyžadují 
jednoduchou a přímou 
výměnu informací o jemu 

 
Do komunikativní složky zařazujeme 
každodenní komunikační situace 
vycházející z výše uvedených 
tematických okruhů.  
 
Reálie 
- Kultura v širokém slova smyslu 

(umění, zvyky, svátky, ...) 
- Sociální a politická situace 
- Historie a geografie 
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známých a běžných  
skutečnostech 

- zúčastní se velmi 
jednoduchým způsobem 
interakce, mluví-li partner 
pomalu a jasně a je-li 
ochoten mu pomoci 

 
B1 
 

Receptivní řečové dovednosti žáka  
- rozumí hlavním 

myšlenkám jasného a 
spisovného projevu na 
témata, související nejen s 
oblastmi jeho osobního 
zájmu, pokud jsou 
vysloveny přiměřeně 
pomalu a zřetelně 

- užívá techniky rychlého 
čtení pro vyhledávání 
klíčových slov a hlavních 
myšlenek v krátkém i 
delším textu 

- užívá techniky podrobného 
čtení pro detailní 
porozumění textu 

- orientuje se ve středně 
náročných textech, 
pochopí hlavní myšlenky a 
najde požadované 
informace 

- využívá bez větších 
problémů překladové i 
výkladové slovníky, najde 
požadovanou informaci v 
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encyklopedii, na internetu 
nebo v jiném médiu 
 

Produktivní řečové dovednosti 
žáka 

- popisuje události a své 
zážitky, sny a cíle 

- odůvodňuje a vysvětluje 
své názory a plány 

- vypravuje příběh, přibližuje 
obsah knihy či filmu, vylíčí 
své reakce 

- reprodukuje a shrne ústně 
i písemně základní 
informace z textu 

- sestaví ústně i písemně 
delší souvislý jasně 
strukturovaný text na 
běžné téma 

 

Interaktivní řečové dovednosti 
žáka 

- zahájí, udrží a ukončí 
jednoduchý rozhovor 
týkající se běžných témat 
nebo osobních zájmů 

- zapojuje se do složitějšího 
rozhovoru, nemusí být 
aktivní  

B2 
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Receptivní řečové dovednosti žáka 
- rozumí hlavním 

myšlenkám delších 
promluv a přednášek  

- rozumí složité výměně 
názorů, pokud téma 
dostatečně zná 

- v dobře srozumitelném 
projevu se orientuje i při 
složitějším námětu 

- tam, kde není omezen 
neznámým tématem, 
rozumí i doplňujícím 
informacím 

- orientuje se v textech 
týkajících se současných 
problémů, v nichž autoři 
vyjadřují konkrétní postoj 
či stanovisko, a také 
rozumí vybraným 
literárním textům 

 

Produktivní řečové dovednosti 
žáka 

- bez problémů reprodukuje 
složitý přečtený nebo 
vyslechnutý autentický 
text, mluví plynule, 
spontánně bez 
výraznějších zaváhání 

- vysvětlí své názorové 
stanovisko týkající se 
aktuálního problému s 
uvedením výhod a 
nevýhod různých možností 
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- písemně formuluje 
srozumitelné podrobné 
texty na širokou škálu 
všeobecných témat bez 
závažných nedostatků s 
využitím bohaté slovní 
zásoby 

 

Interaktivní řečové dovednosti 
žáka 

- účastní se rozhovoru 
natolik plynule a 
spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými 
mluvčími, aniž by to pro 
něj představovalo zvýšené 
úsilí 

- aktivně se zapojuje do 
diskuse o známých 
tématech, vysvětluje a 
obhajuje své názory 
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FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: další cizí jazyk 

Obsahové vymezení předmětu: 

Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP ZV a RVP GV.  
Francouzský jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk.  
Obsahem předmětu na osmiletém gymnáziu je výuka francouzského jazyka, která se podle zájmu žáků může realizovat na dvou úrovních lišících se od sebe cílovou 
úrovní žáků: 

• základní: cílová úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

• vyšší: cílová úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
Vzdělávání ve francouzském jazyce poskytuje jazykový základ pro dorozumění a komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Jeho osvojování snižuje u žáků jazykovou 
bariéru a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v pracovním uplatnění. Žáci zároveň poznávají odlišnosti ve způsobu života lidí 
v jiných zemích a jiné kulturní tradice. S tímto úzce souvisí i možnost prohloubení žákova vědomí nutnosti vzájemné mezinárodní tolerance a porozumění, a 
vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
Žáky vedeme k získávání zájmu o francouzský jazyk a výuka v něm směřuje k jeho praktickému používání při komunikaci, k praktickým dovednostem. Náročnost a 
rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí učitel s ohledem na schopnosti, možnosti a zájem žáka. Získávání praktických 
dovedností žáka je zaměřeno na receptivní dovednosti – Poslech, Čtení s porozuměním; na produktivní dovednosti – Psaní, Rozhovory a Samostatný ústní projev; 
na interaktivní dovednosti - Konverzace. Žáci se seznamují s reáliemi francouzsky mluvících zemí, pracují s autentickými materiály různého druhu a vyhledávají si 
nejdůležitější informace pomocí internetu. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Francouzský jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od tercie do oktávy osmiletého gymnázia.  
Rámcový program pro ZV nám ukládá povinnost dovést žáky v základní úrovni studia na konci kvarty k úrovni A1 podle SERR pro jazyky.  
Výuka francouzského jazyka probíhá ve skupinách o zhruba polovičním počtu žáků, pro vyučování jsou určeny odborné jazykové učebny i počítačové učebny, 
vybavené audiovizuální technikou. Všichni žáci na osmiletém gymnáziu začínají na úrovni začátečníků (A0). Je zajištěna návaznost tohoto předmětu na vyšším 
gymnáziu. 
Učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co 
nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.  
Na výuku v běžných vyučovacích hodinách mohou navazovat akce vztahující se k předmětu, např. promítání filmů, návštěvy výstav, případně zahraniční jazykově 
poznávací zájezdy. 
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Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 0 hodin 

• 2. ročník 0 hodin 

• 3. ročník 3 hodiny 

• 4. ročník 3 hodiny 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• žák efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy, apod.). 

• žák vnímá osvojování slovní zásoby ve vztazích – mind-maping, protiklady; aplikace internacionalismů a anglicismů apod. 

• žák si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu (nejen ve srovnání s ostatními), sebehodnocení 

• žák pracuje s chybou ve francouzském jazyce – chybu nechápe jako nedostatek, ale krok ke zlepšení 

• žák zvládá zdánlivě neřešitelné úkoly – např. poslech – nezpanikaří, když nerozumí, snaží se zareagovat, cvičením dosahuje zlepšení 

• žák rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností ve francouzštině (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvní projev, 
psaní) 

Kompetence k řešení problémů: 

• žák se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, porozumí odpovědi, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje apod. 

• žák vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů 

• žák řeší úkoly v učebnici a pracovním sešitě podle zadání, situačně reálné i nereálné hry 

• žák uplatňuje intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu i předvídavost při řešení problémů 

• žák zpracovává problém – přípravu, plánování, řešení, týmová práce, obhajobu i prezentaci výsledků své práce 

Kompetence komunikativní: 

• žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce (ústní i písemnou) 

• žák nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog, hry v rolích, …) a písemných projevů (e-mail, dopis, vzkaz, přání, pozvánka, …) 

• žák používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu, věty 

Kompetence sociální a personální: 

• žák týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách 

• žák rozlišuje a respektuje role ve skupině 

• žák prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor při týmové práci, buduje své sebevědomí 

• žák hodnotí a srovnává druhé i sebe sama na základě jasných kritérií, hledá další možnosti zlepšení 
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Kompetence občanské: 

• žák zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu, tým 

• žák dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradice i odlišnosti jiných národů 

• žák si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými a poznává společné prvky v dějinách 

• žák poznává problémy jiných zemí – rasismus, intolerance, násilí 

• žák si vytváří vztah k životnímu prostředí jako tématu 

Kompetence pracovní 

• žák organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace 

• žák si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, s portfoliem, práce na počítači, s internetem apod. 

Kompetence digitální: 

• žák ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob 
jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;  

• žák získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které 
odpovídají konkrétní situaci a účelu;  

• žák vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní 
prostředí, zvažuje rizika a přínosy 

Francouzský jazyk - nižší gymnázium 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

 A1 
Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým pokynům 
a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 
rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Jazykové prostředky 
Fonetika (fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, ...) 
Slovní zásoba (žáci si osvojí slovní zásobu a 
umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se 
slovníkem, ...) 
Pravopis (vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov, základní pravidla a specifika 
francouzského pravopisu, interpunkce, ...) 
Gramatika: (základní gramatické struktury a 
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 

Osobnostní a sociální 
výchova 
Sociální rozvoj 
(mezilidské vztahy - 
rodina, přátelé, 
komunikace v různých 
situacích) 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  
Objevujeme Evropu a 
svět (život ve Francii, 
život Francouzů a styl 

Školní 
vzdělávací 
program vychází 
z rozdělení do 
jazykových 
úrovní (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2) 
dle Společného 
evropského 
referenčního 
rámce pro 
jazyky (SERR)  a 
z Katalogu 
požadavků 
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rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat 
v souvislém rozhovoru rodilých 
mluvčích vedeném v pomalejším 
tempu a  
s pečlivou výslovností uvede 
počet a postoje aktérů, rozezná 
téma rozhovoru, odliší různé 
formy komunikace 
Čtení s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům 
rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k 
běžným tématům 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu zejména, 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 
účelně využívá dvojjazyčného 
slovníku 
Mluvení 
Žák: 
se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů 
sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 
odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, 

které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 
Slovesa: 
vyjadřování přítomnosti, rozkazu, blízké 
budoucnosti a minulosti, 
pravidelná, nepravidelná, modální, 
pomocná, zvratná slovesa 
Podstatná jména: 
člen určitý, neurčitý, rod a číslo 
Přídavná jména: 
rod, číslo, postavení přídavných jmen, shoda 
přídavných jmen s podstatnými jmény 
Zájmena: 
osobní, přivlastňovací, ukazovací, neurčitá, 
záporná, zájmena přímého a nepřímého 
předmětu 
Číslovky: 
základní a řadové  
Příslovce: 
místa, času, způsobu 
Předložky: 
s významem místním a časovým, 
jednoduché i složené 
Spojky: 
základní spojovací výrazy souřadicí a 
podřadicí 
Tematické okruhy a komunikační situace 
Povolání a kalendářní rok 
Rodina 
Obec, domov a bydlení 
Denní režim 
Volný čas a škola 
Cestování a dopravní prostředky 
Zdraví a lidské tělo 
Stravování 
Nákupy, oblékání 
Příroda, počasí 

života ve francouzských 
rodinách) 

zkoušek 
společné části 
maturitní 
zkoušky. 
Očekávané 
výstupy  nejsou 
rozděleny podle 
jednotlivých 
ročníků, nýbrž 
podle výše 
zmíněných 
úrovní SERR. 
Učivo a 
průřezová 
témata zahrnují 
celý průběh 
studia bez 
rozdělení na 
jednotlivé 
úrovně z 
důvodu 
rozdílného 
zpracování 
používaného 
učebního 
materiálu. Podle 
charakteru 
skupiny volí 
vyučující 
konkrétní náplň 
i optimální 
úroveň učiva 
tak, aby bylo 
dosaženo 
očekávaných 
školních 
výstupů. Tomu 
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rodiny, školy, volného času 
a podobné otázky pokládá 
texty reprodukuje pomocí 
odpovědí na jednoduché otázky 
Psaní 
Žák: 
vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 
napíše jednoduché texty týkající 
se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 
Interaktivní řečové dovednosti 
žáka 
zeptá se a odpoví na 
jednoduché otázky, vystoupí s 
jednoduchým prohlášením nebo 
na ně reaguje, a to v oblastech 
bezprostředních potřeb nebo na 
velmi známá témata 

Do komunikativní složky zařazujeme 
každodenní komunikační situace vycházející 
z výše uvedených tematických okruhů. 
Reálie 
Francouzsky mluvící země - základní 
geografické údaje 

je podřízen i 
výběr učebnic a 
doplňkových 
výukových 
materiálů. U 
žáků zpravidla 
předpokládáme 
vstupní úroveň 
AO 
(začátečníci). 
Očekávaná 
výstupní úroveň 
žáků (B1, B2) 
osmiletého 
studia závisí na 
hodinové dotaci 
jazyka v 
jednotlivých 
ročnících. 
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NĚMECKÝ JAZYK 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace. 
Vzdělávací obor: další cizí jazyk. 

Obsahové vymezení předmětu: 

Německý jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk. Obsahem předmětu na osmiletém gymnáziu je výuka německého jazyka, která se podle zájmu žáků může realizovat 
na dvou úrovních, a které se od sebe liší podle výstupní úrovně žáků na konci osmiletého gymnázia: 

• základní: výstupní úroveň B1 případně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

• profilová: výstupní úroveň B2 případně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

Vzdělávání v německém jazyce poskytuje jazykový základ pro dorozumění a komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Jeho osvojování snižuje u žáků jazykovou bariéru 
a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka v jeho osobním životě a v pracovním uplatnění. Žáci zároveň poznávají odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a 
odlišné kulturní tradice. S tím úzce souvisí i možnost prohloubení žákova vědomí nutnosti vzájemné mezinárodní tolerance a porozumění, a vytváří podmínky pro 
spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
Žáky vedeme k získávání zájmu o německý jazyk a výuka v něm směřuje k jeho praktickému používání při komunikaci, k praktickým dovednostem. Náročnost a 
rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí učitel s ohledem na schopnosti, možnosti a zájem žáka. Získávání praktických dovedností 
žáka je zaměřeno na receptivní dovednosti – Poslech, Čtení s porozuměním; na produktivní dovednosti – Psaní, Rozhovory a Samostatný ústní projev; na interaktivní 
dovednosti - Konverzace. Žáci se seznamují s reáliemi německy mluvících zemí, pracují s autentickými materiály různého druhu a vyhledávají si nejdůležitější 
informace pomocí internetu. 
Německý jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje na osmiletém gymnáziu od tercie do oktávy. 
Týdenní hodinová dotace v profilové úrovni je ve všech ročnících osmiletého gymnázia posílena dle zájmu žáků o hodiny předmětu Nepovinného německého jazyka 
(NNJ) nebo předmětu Nepovinná německá konverzace (NNK). Předmět Nepovinný německý jazyk (NNJ) je vyučován zpravidla v tercii a kvartě, od kvinty je pak 
zpravidla nahrazen předmětem Nepovinná německá konverzace (NNK), jehož výuku zajišťuje výhradně německý rodilý mluvčí, pokud na škole působí. 
Rámcový program pro ZV nám ukládá povinnost dovést žáky v základní úrovni studia na konci kvarty k úrovni A1 podle SERR pro jazyky. Vzhledem k případné 
posílené hodinové dotaci v profilové úrovni však usilujeme o to, abychom v ní dosáhli až k úrovni A1+. Volba němčiny jako dalšího cizího jazyka otevírá našim žákům 
na osmiletém gymnáziu možnost připravovat se na vyšším gymnáziu k mezinárodní jazykové zkoušce „Německý jazykový diplom II. stupně“, která je na úrovni B2 
nebo C1, a žáci ji mohou bezplatně složit přímo na našem gymnáziu. 
Všichni žáci na osmiletém gymnáziu začínají na vstupní úrovni začátečníků (A0). Je zajištěna návaznost tohoto předmětu na vyšším gymnáziu. 
Vyučující nepostupují podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji 
dosaženo požadovaných očekávaných výstupů. 
Na výuku v běžných vyučovacích hodinách i v hodinách navíc mohou navazovat aktivity vztahující se k předmětu, např. promítání filmů, návštěvy výstav, zahraniční 
jazykově poznávací zájezdy, výměnné pobyty s partnerskou školou v Německu i účast na projektech, které jsou pořádány celoročně Centrálou pro zahraniční školství 
v Německu a Goethe-Institutem v Praze. 

Školní vzdělávací program pro tercii a kvartu osmiletého studia vychází z rozdělení do jazykových úrovní (A1, A2, B1, B2, C1, C2) dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky (SERR), ve vyšších ročnících osmiletého studia pak také z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. 



 50 

Očekávané výstupy nejsou rozděleny podle jednotlivých ročníků, nýbrž podle výše zmíněných úrovní SERR. Učivo a průřezová témata zahrnují celý průběh studia 
bez rozdělení do jednotlivých úrovní z důvodu rozdílného používaného učebního materiálu. Podle charakteru skupiny volí vyučující konkrétní náplň i optimální 
úroveň učiva tak, aby bylo dosaženo očekávaných školních výstupů. Tomu je podřízen i výběr učebnic a doplňkových výukových materiálů. U žáků nižšího gymnázia 
zpravidla předpokládáme vstupní úroveň AO (začátečníci), výstupní úroveň na konci kvarty pak A1+. 
Očekávaná výstupní úroveň žáků (B1, B2, C1) na konci osmiletého studia závisí na celkové hodinové dotaci jazyka v jednotlivých ročnících. 
Očekávané školní výstupy, učivo a průřezová témata mohou být dále rozvíjeny v nepovinném předmětu Nepovinný německý jazyk (NNJ). Osvojení a další 
prohloubení receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností se realizuje v předmětu NNJ na doplňujících textech a rozšiřováním slovní zásoby s 
využitím moderní audiovizuální techniky. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 0 hodin 

• 2. ročník 0 hodin 

• 3. ročník 3 hodiny 

• 4. ročník 3 hodiny 

Pro vyučování jsou určeny odborné jazykové učebny i počítačové učebny, které jsou vybavené audiovizuální technikou. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• žák efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy, slovníky, apod.) 

• žák vnímá osvojování slovní zásoby ve vztazích – sociogramy, myšlenková mapa, protiklady, aplikace internacionalismů a anglikanismů apod. 

• žák si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu (nejen ve srovnání s ostatními), sebehodnocení 

• žák pracuje s chybou v německém jazyce – chybu nechápe jako nedostatek, ale krok ke zlepšení 

• žák rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností v němčině (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvní projev, psaní) 

Kompetence k řešení problémů: 

• žák se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, porozumí odpovědi, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje apod. 

• žák vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů 

• žák řeší úkoly v učebnici a pracovním sešitě podle zadání, situačně reálné i nereálné hry 

• žák uplatňuje intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu i předvídavost při řešení problémů 

• žák zpracovává problém – přípravu, plánování, řešení, obhajobu i prezentaci výsledků své práce + týmová práce 

Kompetence komunikativní: 

• žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce (ústní i písemnou) 
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• žák nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog, hry v rolích, …) a písemných projevů (e-mail, dopis, vzkaz, přání, pozvánka, …) 

• žák používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu, věty 

Kompetence sociální a personální: 

• žák týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách 

• žák rozlišuje a respektuje role ve skupině 

• žák hodnotí a srovnává druhé i sebe sama na základě jasných kritérií, hledá další možnosti zlepšení 

Kompetence občanské: 

• žák zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu, tým 

• žák dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradice i odlišnosti jiných národů 

• žák si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými a poznává společné prvky v dějinách 

Kompetence pracovní 

• žák organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace 

• žák si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, s jazykovým portfoliem, práce na počítači, s internetem apod. 

Kompetence digitální 

• umí napsat jednoduché texty v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk 

• vyhledává a zpracovává cizojazyčné informace 

• digitálně zpracovává, ukládá, zálohuje a sdílí získané informace a vytváří digitální obsah (např. vlastní video nebo prezentace vlastních fotografií) 

• využívá online slovníků 

• pracuje s klávesnicí pro další cizí jazyky, formuluje písemné vyjádření různými formami 

Německý jazyk - nižší gymnázium – 3. a 4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

 A1 
Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým pokynům 
a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

Jazykové prostředky 
Fonetika (fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky,...) 
Slovní zásoba (žáci si osvojí slovní zásobu a 
umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se 
slovníkem,...) 

Osobnostní a sociální 
výchova 
Sociální rozvoj 
(mezilidské vztahy - 
rodina, přátelé, 
komunikace  
v různých situacích) 

Školní 
vzdělávací 
program vychází 
z rozdělení do 
jazykových 
úrovní (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2) 
dle Společného 
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rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu 
rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat 
v souvislém rozhovoru rodilých 
mluvčích vedeném v pomalejším 
tempu a  
s pečlivou výslovností uvede 
počet a postoje aktérů, rozezná 
téma rozhovoru, odliší různé 
formy komunikace 
Čtení s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům 
rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k 
běžným tématům 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu zejména, 
pokud má  
k dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm požadovanou 
informaci  
účelně využívá dvojjazyčného 
slovníku 
Mluvení 
Žák: 
se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů 

Pravopis (vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov, základní pravidla a specifika 
německého pravopisu, interpunkce, ...) 
Gramatika: (1. slovesa – přítomný čas 
pravidelných a vybraných nepravidelných vč. 
modálních, perfektum vybraných 
pravidelných a nepravidelných, préteritum 
modálních sloves, imperativ, zvratná 
slovesa, opisný tvar pro vyjádření 
podmiňovacího způsobu; 2. podstatná 
jména – členy podst. jmen, rod, skloňování v 
Sg. a Pl., názvy zemí; 3.přídavná jména - 
stupňování příd. jmen a příslovcí v přísudku, 
skloňování přídavných jmen v přívlastku; 4. 
zájmena - osobní a přivlastňovací zájmena a 
kein, zájmeno welch-; 5. číslovky – základní, 
řadové, v některých časových údajích; 6. 
předložky - se 3. pádem, se 4. pádem, se 3. a 
4. pádem, předložky u časových údajů; 7. 
spojky a spojovací výrazy – základní 
souřadné a podřadné; 8. skladba věty – věta 
jednoduchá– základní pravidla, souvětí 
podřadné a souřadné – základní pravidla, 
vazba es gibt) 

Tematické okruhy a komunikační situace 

Povolání a kalendářní rok 
Rodina 
Obec, domov a bydlení 
Denní režim 
Volný čas a škola 
Cestování a dopravní prostředky 
Zdraví a lidské tělo 
Stravování 
Nákupy, oblékání 
Příroda, počasí 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  
Objevujeme Evropu a 
svět (život v německy 
mluvících zemích, život 
Němců a styl života 
v německých rodinách, 
vzdělávání mladých 
Němců) 

evropského 
referenčního 
rámce pro 
jazyky (SERR)  a 
z Katalogu 
požadavků 
zkoušek 
společné části 
maturitní 
zkoušky. 
Očekávané 
výstupy  nejsou 
rozděleny podle 
jednotlivých 
ročníků, nýbrž 
podle výše 
zmíněných 
úrovní SERR. 
Učivo a 
průřezová 
témata zahrnují 
celý průběh 
studia bez 
rozdělení na 
jednotlivé 
úrovně z 
důvodu 
rozdílného 
zpracování 
používaného 
učebního 
materiálu. Podle 
charakteru 
skupiny volí 
vyučující 
konkrétní náplň 
i optimální 
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sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 
odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 
a podobné otázky pokládá 
texty reprodukuje pomocí 
odpovědí na jednoduché otázky 
Psaní 
Žák: 
vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 
napíše jednoduché texty týkající 
se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 
Interaktivní řečové dovednosti 
žáka 
zeptá se a odpoví na 
jednoduché otázky, vystoupí s 
jednoduchým prohlášením nebo 
na ně reaguje, a to v oblastech 
bezprostředních potřeb nebo na 
velmi známá témata 

Do komunikativní složky zařazujeme 
každodenní komunikační situace vycházející 
z výše uvedených tematických okruhů. 

Reálie 
Německy mluvící země - základní 
geografické údaje 

úroveň učiva 
tak, aby bylo 
dosaženo 
očekávaných 
školních 
výstupů. Tomu 
je podřízen i 
výběr učebnic a 
doplňkových 
výukových 
materiálů. U 
žáků zpravidla 
předpokládáme 
vstupní úroveň 
AO 
(začátečníci). 
Očekávaná 
výstupní úroveň 
žáků (B1, B2)  
osmiletého 
studia závisí na 
hodinové dotaci 
jazyka v 
jednotlivých 
ročnících. 
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RUSKÝ JAZYK 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: cizí jazyk 

Obsahové vymezení předmětu: 

Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP ZV a RVP GV.   Ruský 
jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk. 
Obsahem předmětu na osmiletém gymnáziu je výuka ruského jazyka, která se podle zájmu žáků může realizovat na dvou úrovních lišících se od sebe cílovou 
úrovní žáků: 

• základní: cílová úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
• vyšší: cílová úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

Vzdělávání v ruském jazyce poskytuje jazykový základ pro dorozumění a komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Jeho osvojování snižuje u žáků jazykovou bariéru 
a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v pracovním uplatnění. Žáci zároveň poznávají odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích 
a jiné kulturní tradice. S tímto úzce souvisí i možnost prohloubení žákova vědomí nutnosti vzájemné mezinárodní tolerance a porozumění, a vytváří podmínky pro 
spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
Žáky vedeme k získávání zájmu o ruský jazyk a výuka v něm směřuje k jeho praktickému používání při komunikaci a k praktickým dovednostem. Náročnost a 
rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí učitel s ohledem na schopnosti, možnosti a zájem žáka. Získávání praktických 
dovedností žáka je zaměřeno na receptivní dovednosti - Poslech, Čtení s porozuměním; na produktivní dovednosti - Psaní, Rozhovory a Samostatný ústní projev; na 
interaktivní dovednosti - Konverzace. Žáci se seznamují s reáliemi rusky mluvících zemí, pracují s autentickými materiály různého druhu a vyhledávají si 
nejdůležitější informace pomocí internetu. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 0 hodin 

• 2. ročník 0 hodin 

• 3. ročník 3 hodiny 

• 4. ročník 3 hodiny 

Ruský jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od tercie do oktávy osmiletého gymnázia. 
Rámcový program pro ZV nám ukládá povinnost dovést žáky v základní úrovni studia na konci kvarty k úrovni A1 podle SERR pro jazyky. 
Výuka ruského jazyka probíhá ve skupinách o zhruba polovičním počtu žáků, pro vyučování jsou určeny odborné jazykové učebny i počítačové učebny, vybavené 
audiovizuální technikou. Všichni žáci na osmiletém gymnáziu začínají na úrovni začátečníků (A0). Je zajištěna návaznost tohoto předmětu na vyšším gymnáziu. 
Učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co 
nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. 
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Na výuku v běžných vyučovacích hodinách mohou navazovat akce vztahující se k předmětu, např. promítání filmů, návštěvy výstav, případně zahraniční jazykově 
poznávací zájezdy. 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• žák efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy, apod.). 

• žák vnímá osvojování slovní zásoby ve vztazích – mind-maping, protiklady; aplikace internacionalismů a anglicismů apod. 

• žák si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu (nejen ve srovnání s ostatními), sebehodnocení 

• žák pracuje s chybou v ruském jazyce - chybu nechápe jako nedostatek, ale krok ke zlepšení 

•  žák zvládá zdánlivě neřešitelné úkoly - např. poslech - nezpanikaří, když nerozumí, snaží se zareagovat, cvičením dosahuje zlepšení 

• žák rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností v ruštině (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvní projev, psaní) 

Kompetence k řešení problémů: 

• žák se orientuje v cizím jazykovém prostředí - umí se zeptat na cestu, porozumí odpovědi, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje apod. 

• žák vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů 

• žák řeší úkoly v učebnici a pracovním sešitě podle zadání, situačně reálné i nereálné hry 

• žák uplatňuje intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu i předvídavost při řešení problémů 

• žák zpracovává problém - přípravu, plánování, řešení, týmová práce, obhajobu i prezentaci výsledků své práce 

Kompetence komunikativní: 

• žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce (ústní i písemnou) 

• žák nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog, hry v rolích, ...) a písemných projevů (e-mail, dopis, vzkaz, přání, pozvánka, ...) 

• žák používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu, věty 

Kompetence sociální a personální: 

• žák týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách 

• žák rozlišuje a respektuje role ve skupině 

• žák prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor při týmové práci, buduje své sebevědomí 

• žák hodnotí a srovnává druhé i sebe sama na základě jasných kritérií, hledá další možnosti zlepšení 

Kompetence občanské: 

• žák zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu, tým 

• žák dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradice i odlišnosti jiných národů 

• žák si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými a poznává společné prvky v dějinách 

• žák poznává problémy jiných zemí - rasismus, intolerance, násilí 
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• žák si vytváří vztah k životnímu prostředí jako tématu 

Kompetence pracovní: 

• žák organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace 

• žák si formuje pracovní návyky - vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, s portfoliem, práce na počítači, s internetem apod. 

Kompetence digitální: 

• žák ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob 
jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;  

• žák získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které 
odpovídají konkrétní situaci a účelu;  

• žák vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní 
prostředí, zvažuje rizika a přínosy 

Tercie - kvarta 

Téma Školní výstup (klíčové 
kompetence) 

Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Tematické okruhy a 
komunikační 
situace: 
- Osobní charakteristika 
- Rodina 
- Domov a bydlení 
- Každodenní život 
- Vzdělávání 
- Volný čas a zábava 
- Mezilidské vztahy 
- Cestování a doprava 
- Zdraví a hygiena 
- Stravování 
- Nakupování 
- Práce a povolání 
- Služby 
- Společnost 
- Zeměpis a příroda 
- 

A1 
Receptivní řečové dovednosti 
Žák: 
rozpozná běžně používaná 
slova a zcela základní fráze 
týkající se jeho osoby, jeho 
rodiny a bezprostředního 
okolí, pokud lidé hovoří 
pomalu a zřetelně 
rozumí známým slovům a 
jednoduchým větám v 
krátkém textu 
v souvislém rozhovoru 
rodilých mluvčích vedeném v 
pomalejším tempu a 
s pečlivou výslovností uvede 
počet a postoje aktérů, 
rozezná téma rozhovoru, 

Jazykové prostředky: 
- Fonetika (správná 
výslovnost ruských hlásek, 
slovní a větný přízvuk, 
intonace, melodie, rytmus, …) 
- Slovní zásoba (všeobecná a 
tematická slovní zásoba, 
ustálená slovní spojení, rčení, 
přísloví, tvoření slov, ...) 
- Pravopis (azbuka, základní 
pravidla a specifika ruského 
pravopisu, interpunkce, ...) 
- Gramatika 
Slovesa: 
slovesa I. a II. časování, 
záporná slovesa, zvratná, 
modální, pomocná slovesa, 
opisné slovesné tvary, 
neurčité slovesné tvary, 

Osobnostní a sociální 
výchova: 
Poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 
- jaký chci být a proč 
- co a jak mohu trénovat, aby 
se kvalita mého učení zlepšila 
- jak rozvíjet zdravý a 
bezpečný životní styl 
- můj vztah k lidem 
Seberegulace 
- celková péče o vlastní zdraví 
- jak jsem schopen si 
organizovat čas 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech: 
Žijeme v Evropě 

Školní vzdělávací program 
vychází z rozdělení do 
jazykových úrovní (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2) dle Společného 
evropského referenčního 
rámce pro jazyky (SERR) a 
z Katalogu požadavků 
zkoušek společné části 
maturitní zkoušky. 
Očekávané výstupy nejsou 
rozděleny podle jednotlivých 
ročníků, nýbrž podle výše 
zmíněných úrovní SERR. 
Učivo a průřezová témata 
zahrnují celý průběh studia 
bez rozdělení na jednotlivé 
úrovně z důvodu rozdílného 
zpracování používaného 
učebního materiálu. Podle 



 57 

Do komunikativní složky 
zařazujeme každodenní 
komunikační situace 
vycházející z výše uvedených 
tematických okruhů. 
Reálie: 
- Kultura v širokém slova 
smyslu (umění, zvyky, 
svátky, ...) 
- Sociální a politická situace 
- Historie a geografie (Ruské 
federace, ČR) 

odliší různé formy 
komunikace 
účelně využívá dvojjazyčného 
slovníku 
Produktivní řečové 
dovednosti 
Žák: 
popisuje jednoduchými 
frázemi a větami místo, kde 
žije a lidi, které zná 
texty reprodukuje pomocí 
odpovědí na jednoduché 
otázky 
napíše kratší souvislý a 
správně strukturovaný text na 
jednoduché téma 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
Žák: 
zeptá se a odpoví na 
jednoduché otázky, vystoupí s 
jednoduchým prohlášením 
nebo na ně reaguje, a to 
v oblastech bezprostředních 
potřeb nebo na velmi známá 
témata 

vyjadřování přítomnosti, 
budoucnosti, minulosti, 
tvoření rozkazovacího 
způsobu, podmiňovací 
způsob, předložkové vazby 
sloves, použití jednotlivých 
slovesných tvarů 
Podstatná jména: 
rod, číslo a vzory skloňování, 
počítaný předmět, zvláštnosti 
rodu, čísla, 
nesklonná podstatná jména, 
zpodstatnělá 
přídavná jména 
Přídavná jména: 
rod, číslo, vzory skloňování, 
postavení přídavných jmen, 
stupňování, porovnávání 
Zájmena: 
osobní, ukazovací, 
přivlastňovací, záporná, 
neurčitá 
Číslovky: 
základní a řadové 
Příslovce: 
místa, času, způsobu 
Předložky: 
s významem místním a 
časovým, 
jednoduché i složené, 
s odlišnými vazbami od 
češtiny 
Spojky: 
spojovací výrazy souřadicí a 
podřadicí 
Syntax: 

- geografický a geopolitický 
profil 
Evropa - Rusko 
- shody a rozdíly v životním 
stylu 
evropských zemí - ČR - Ruska 
Vzdělávání v Evropě a ve 
světě 
- srovnání vzdělání v ČR 
a v Rusku 
Multikulturní výchova: 
 - vztah k multilingvní situaci 
- jak se naučit respektovat, že 
každý jazyk má své specifické 
rysy, žádný není nadřazený 
jiným jazykům 
Mediální výchova: 
Média a mediální 
produkce 
- vznik a typy masových médií 

charakteru skupiny volí 
vyučující konkrétní náplň i 
optimální úroveň učiva tak, 
aby bylo dosaženo 
očekávaných školních 
výstupů. Tomu je podřízen i 
výběr učebnic a doplňkových 
výukových materiálů. 
Předpokládaná vstupní 
úroveň žáků při zahájení 
výuky je úroveň A0 
(začátečníci). výstupní úroveň 
A1 
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souřadná souvětí, podřadná 
souvětí 
vedlejší věty příslovečné 
příčinné, 
časové, vztažné, podmínkové, 
účelové, 
přípustkové, 
přací věty, přímá a nepřímá 
řeč, 
souslednost časová 
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: cizí jazyk 

Obsahové vymezení předmětu: 

Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP ZV a RVP GV. 
Španělský jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk.  
Obsahem předmětu na osmiletém gymnáziu je výuka španělského jazyka, která se podle zájmu žáků může realizovat na dvou úrovních lišících se od sebe cílovou 
úrovní žáků: 

• základní: cílová úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

• vyšší: cílová úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

Vzdělávání ve španělském jazyce poskytuje jazykový základ pro dorozumění a komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Jeho osvojování snižuje u žáků jazykovou 
bariéru a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v pracovním uplatnění. Žáci zároveň poznávají odlišnosti ve způsobu života lidí 
v jiných zemích a jiné kulturní tradice. S tímto úzce souvisí i možnost prohloubení žákova vědomí nutnosti vzájemné mezinárodní tolerance a porozumění, a 
vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
Žáky vedeme k získávání zájmu o španělský jazyk a výuka v něm směřuje k jeho praktickému používání při komunikaci, k praktickým dovednostem. Náročnost a 
rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí učitel s ohledem na schopnosti, možnosti a zájem žáka. Získávání praktických 
dovedností žáka je zaměřeno na receptivní dovednosti – Poslech, Čtení s porozuměním; na produktivní dovednosti – Psaní, Rozhovory a Samostatný ústní projev; 
na interaktivní dovednosti - Konverzace. Žáci se seznamují s reáliemi španělsky mluvících zemí, pracují s autentickými materiály různého druhu a vyhledávají si 
nejdůležitější informace pomocí internetu. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Španělský jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od tercie do oktávy osmiletého gymnázia.  
Rámcový program pro ZV nám ukládá povinnost dovést žáky v základní úrovni studia na konci kvarty k úrovni A1 podle SERR pro jazyky.  
Výuka španělského jazyka probíhá ve skupinách o zhruba polovičním počtu žáků, pro vyučování jsou určeny odborné jazykové učebny i počítačové učebny, 
vybavené audiovizuální technikou. Všichni žáci na osmiletém gymnáziu začínají na úrovni začátečníků (A0). Je zajištěna návaznost tohoto předmětu na vyšším 
gymnáziu. 
Učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co 
nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.  
Na výuku v běžných vyučovacích hodinách mohou navazovat akce vztahující se k předmětu, např. promítání filmů, návštěvy výstav, případně zahraniční jazykově 
poznávací zájezdy. 
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Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 0 hodin 

• 2. ročník 0 hodin 

• 3. ročník 3 hodiny 

• 4. ročník 3 hodiny 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• žák efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy, apod.). 

• žák vnímá osvojování slovní zásoby ve vztazích – mind-maping, protiklady; aplikace internacionalismů a anglicismů apod. 

• žák si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu (nejen ve srovnání s ostatními), sebehodnocení 

• žák pracuje s chybou ve španělském jazyce – chybu nechápe jako nedostatek, ale krok ke zlepšení 

• žák zvládá zdánlivě neřešitelné úkoly – např. poslech – nezpanikaří, když nerozumí, snaží se zareagovat, cvičením dosahuje zlepšení 

• žák rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností ve španělštině (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvní projev, psaní) 

Kompetence k řešení problémů: 

• žák se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, porozumí odpovědi, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje apod. 

• žák vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů 

• žák řeší úkoly v učebnici a pracovním sešitě podle zadání, situačně reálné i nereálné hry 

• žák uplatňuje intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu i předvídavost při řešení problémů 

• žák zpracovává problém – přípravu, plánování, řešení, týmová práce, obhajobu i prezentaci výsledků své práce 

Kompetence komunikativní:  

• žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce (ústní i písemnou) 

• žák nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog, hry v rolích, …) a písemných projevů (e-mail, dopis, vzkaz, přání, pozvánka, …) 

• žák používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu, věty 

Kompetence sociální a personální:  

• žák týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách 

• žák rozlišuje a respektuje role ve skupině 

• žák prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor při týmové práci, buduje své sebevědomí 

• žák hodnotí a srovnává druhé i sebe sama na základě jasných kritérií, hledá další možnosti zlepšení 

Kompetence občanské:  

• žák zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu, tým 
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• žák dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradice i odlišnosti jiných národů 

• žák si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými a poznává společné prvky v dějinách 

• žák poznává problémy jiných zemí – rasismus, intolerance, násilí 

• žák si vytváří vztah k životnímu prostředí jako tématu 

Kompetence pracovní  

• žák organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace 

• žák si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, s portfoliem, práce na počítači, s internetem apod. 

Kompetence digitální: 

• žák ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob 
jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;  

• žák získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které 
odpovídají konkrétní situaci a účelu;  

• žák vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní 
prostředí, zvažuje rizika a přínosy 

Španělský jazyk - nižší gymnázium 

Téma Školní výstup (klíčové 
kompetence) 

Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

 A1 
Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně 
rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Jazykové prostředky 
Fonetika (fonetické znaky 
(pasivně), základní 
výslovnostní návyky,...) 
Slovní zásoba (žáci si osvojí 
slovní zásobu a umí ji používat 
v komunikačních situacích 
probíraných tematických 
okruhů, práce se 
slovníkem,...) 
Pravopis (vztah mezi 
zvukovou a grafickou 
podobou slov, základní 
pravidla a specifika 

Osobnostní a sociální 
výchova 
Sociální rozvoj (mezilidské 
vztahy - rodina, přátelé, 
komunikace  
v různých situacích) 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  
Objevujeme Evropu a svět 
(život ve Španělsku, život 
Španělů a styl života ve 
španělských rodinách) 

Školní vzdělávací program 
vychází z rozdělení do 
jazykových úrovní (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2) dle Společného 
evropského referenčního 
rámce pro jazyky (SERR)  a z 
Katalogu požadavků zkoušek 
společné části maturitní 
zkoušky. Očekávané výstupy  
nejsou rozděleny podle 
jednotlivých ročníků, nýbrž 
podle výše zmíněných úrovní 
SERR. Učivo a průřezová 
témata zahrnují celý průběh 
studia bez rozdělení na 
jednotlivé úrovně z důvodu 
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rozumí základním informacím 
v krátkých poslechových 
textech týkajících 
se každodenních témat  
v souvislém rozhovoru 
rodilých mluvčích vedeném v 
pomalejším tempu a  
s pečlivou výslovností uvede 
počet a postoje aktérů, 
rozezná téma rozhovoru, 
odliší různé formy 
komunikace 
Čtení s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům 
rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu zejména, 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  
účelně využívá dvojjazyčného 
slovníku 
Mluvení 
Žák: 
se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů 
sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

španělského pravopisu, 
interpunkce, ...) 
Gramatika: (základní 
gramatické struktury a typy 
vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 
Slovesa: 
vyjadřování přítomnosti, 
rozkazu, 
blízké budoucnosti a 
minulosti, 
pravidelná, nepravidelná, 
modální, pomocná, zvratná 
slovesa 
Podstatná jména: 
člen určitý, neurčitý, rod a 
číslo 
Přídavná jména: 
rod, číslo, postavení 
přídavných jmen, shoda 
přídavných jmen 
s podstatnými jmény 
Zájmena: 
osobní, přivlastňovací, 
ukazovací, neurčitá, záporná, 
zájmena přímého a 
nepřímého předmětu 
Číslovky: 
základní a řadové  
Příslovce: 
místa, času, způsobu 
Předložky: 
s významem místním a 
časovým, jednoduché i 
složené 

rozdílného zpracování 
používaného učebního 
materiálu. Podle charakteru 
skupiny volí vyučující 
konkrétní náplň i optimální 
úroveň učiva tak, aby bylo 
dosaženo očekávaných 
školních výstupů. Tomu je 
podřízen i výběr učebnic a 
doplňkových výukových 
materiálů. U žáků zpravidla 
předpokládáme vstupní 
úroveň AO (začátečníci). 
Očekávaná výstupní úroveň 
žáků (B1, B2)  osmiletého 
studia závisí na hodinové 
dotaci jazyka v jednotlivých 
ročnících. 
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odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné 
otázky pokládá 
texty reprodukuje pomocí 
odpovědí na jednoduché 
otázky 
Psaní 
Žák: 
vyplní základní údaje o sobě 
ve formuláři 
napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 
stručně reaguje na 
jednoduché písemné sdělení 
Interaktivní řečové dovednosti 
žáka 
zeptá se a odpoví na 
jednoduché otázky, vystoupí s 
jednoduchým prohlášením 
nebo na ně reaguje, a to v 
oblastech bezprostředních 
potřeb nebo na velmi známá 
témata 

Spojky: 
základní spojovací výrazy 
souřadicí a podřadicí 
Tematické okruhy a 
komunikační situace 
Povolání a kalendářní rok 
Rodina 
Obec, domov a bydlení 
Denní režim 
Volný čas a škola 
Cestování a dopravní 
prostředky 
Zdraví a lidské tělo 
Stravování 
Nakupy, oblékání 
Příroda, počasí 
Do komunikativní složky 
zařazujeme každodenní 
komunikační situace 
vycházející z výše uvedených 
tematických okruhů. 
Reálie 
Španělsky mluvící země - 
základní geografické údaje 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: občanská výchova 

Obsahové vymezení předmětu: 

Jeho hlavním posláním je postupné formování a rozvíjení občanského profilu i integrace poznatků z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů – 
především z dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. 
Důležité je zejména utváření vztahů žáků ke skutečnosti, formování jejich vnitřních postojů k oblastem lidského života, k posilování žádoucích modelů chování. 
Předmět tak rozvíjí u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce i mezilidských vztahů. Otevírá cestu 
k sebepoznávání a přijímání pozitivních životních hodnot. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 1 hodina 

• 2. ročník 1 hodina 

• 3. ročník 1 hodina 

• 4. ročník 1 hodina 

Výuka probíhá ve třídě, využívá se možností projektového vyučování i exkurzí. 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

• chápat probírané oblasti v kulturním, historickém a společenském kontextu 

• vyhledávat a třídit informace o probíraných oblastech z různých zdrojů 

• užívat správnou terminologii a symboliku 

• využívat poznatků z různých předmětů 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímat nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji 

• při řešení problémů objevovat shodné a odlišné znaky 

• posuzovat svá řešení z nejrůznějších společenských aspektů 

• klást důraz na samostatnou tvůrčí činnost 
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Kompetence komunikativní 

• formulovat výstižně své názory na společenské dění 

• pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

• osvojit si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučit se je tvořivě využívat jako nástroje poznání 

Kompetence sociální a personální 

• chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce 

• uvědoměle přijímat role v různých skupinách 

• seznámit se s možností utváření příjemné atmosféry v týmu 

• naučit se účelně diskutovat 

• naučit se ovládat a řídit své jednání k dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské 

• přijmout základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

• poznat naše kulturní tradice i historické dědictví a cítit potřebu je chránit, chápat i ekologické problémy a souvislosti 

• respektovat přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot 

• nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů 

• posilovat respekt k výsledkům lidské činnosti 

Kompetence pracovní 

• nacházet způsoby jak využívat znalosti získané ve škole a běžné praxi 

• požadovat dodržování dohodnuté kvality práce 

• umožnit žákům vzájemně si pomáhat a vést je při rozhodování o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které 
technologie pro jakou činnost či řešený problém použít  

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní 
situaci a účelu  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

• chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich 
využívání  

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, 
komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky 
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1. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Kulturní dědictví, rok v jeho 
proměnách 

Žák: 
popíše kalendář, vybere 
významné letopočty, 
shrne původ a dodržování 
svátku, objasní příklady 
pořekadel a přísloví, 
učí se přistupovat k mediálním 
informacím, vyjádřit svůj postoj 
k reklamě, 
vyjádří vlastními slovy význam 
vzdělání 

Kalendář, letopočty 
Svátky 
Přísloví a pořekadla 
Kulturní bohatství národa 
Instituce, památky 
Druhy a funkce umění 
Masmédia, jazyková kultura 
Význam vzdělání 

Mediální výchova: 
fungování a vliv médií 
ve společnosti 
Z - pohyb planet 
M - římské číslice 

 

Naše škola pojmenuje význam společných 
pravidel a norem ve školním 
kolektivu, význam tolerance i 
spolupráce, 
uvede příklady jak řešit 
neshody a konflikty nenásilným 
způsobem 

Pravidla školního života, školní řád, tradice 
školy, vklad ZŠ pro život 
Umění učit se - plánování, organizace, 
metody učení, odpočinek 

Osobnostní a sociální 
výchova: 
poznávání lidí 
Výchova 
demokratického občana 
- občanská společnost a 
škola 

 

Rodina a širší sociální prostředí diskutuje význam rodiny pro 
vývoj člověka, 
na příkladech doloží význam 
spolupráce při řešení úkolu 
v rodině, 
posoudí význam náhradní péče 
a vzájemné podpory členů 
rodiny, 
uvede seznam základních příčin 
nemocí 

Postavení rodiny ve společnosti, typy 
rodiny, příbuzenské vztahy, rodokmen, 
manželství, funkce rodiny 
Rodinný rozpočet - příjmy, výdaje, kapesné 
Vliv rodiny na rozvoj osobnosti 
Náhradní výchova 
Rodinné prostředí a zdraví, zdroje a příčiny 
nemocí, osobní hygiena, prevence, režim 
dne 

Mediální výchova: 
lidské vztahy 
Osobnostní a sociální 
výchova: 
komunikace 
M - sčítání, odčítání, 
tabulky 
Př - nemoci, lidské tělo 

 

Naše obec vlastními slovy popíše vztah k 
místu, kde žije, 
na příkladech shrne, čím se 
zabývá obecní úřad, 

Naše obec v minulosti a přítomnosti, 
památky obce, významní rodáci, správní 
orgány obce, komunální volby 
Životní prostředí 

Environmentální 
výchova: 
vztah člověka k 
prostředí 
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vlastními slovy obhájí význam 
komunál. voleb, 
žák označí krajinné a ekologické 
prostředí obce 

Z - poloha, místopis 
D - osobnosti, 
významné události 
ČJ - vlastní jména 

Naše vlast na příkladech vysvětlí odlišnosti 
jednotlivých regionů, 
prodiskutuje pojmy vlast, 
vlastenectví, stát, prezident, 
vláda, 
definuje a objasní význam 
státních symbolů, 
vybere české osobnosti, které 
naši vlast proslavily. 

Život v regionech - odlišnosti, nářečí, zvyky, 
oděv 
Státní symboly, významné státní instituce 

Výchova 
demokratického 
občana: 
občan, občanská 
společnost a stát 
ČJ - lidová slovesnost, 
nářečí 
D – vlast, státní symboly 

 

2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Vlast, národ Žák: 
diskutuje o národní a 
národnostní identitě, o pojmech 
národ, národnost, národnostní 
menšiny, emigrant, exulant, 
porovná různé zvyky 
národnostních menšin v ČR 

Významné osobnosti 
českého národa 
Rodný kraj 
Národnostní menšiny 
Národní bohatství 

Multikulturní výchova: 
kulturní diference, 
lidské vztahy, 
etnický původ 
D - vlast 

 

ČR a svět rozlišuje demokracii, diktaturu, 
anarchii,  
posoudí příčiny a důsledky 
členství ČR v mezinárodních 
organizacích, 
vyjádří vlastními slovy význam 
mezinárodních organizací 

Demokracie 
Mezinárodní organizace: OSN, NATO, EU 
Příčiny a důsledky vstupu ČR do 
mezinárodních organizací 

Výchova 
demokratického 
občana: 
principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech: 
jsme Evropané 
Z - poloha, místopis 
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- Evropa, svět 

Život mezi lidmi, zásady 
společenského chování 

obhájí význam dodržování 
společenských norem a důsledky 
jejich nedodržování, 
definuje vhodné způsoby 
komunikace, 
rozpoznává negativní vlivy, 
definuje jak se bránit, 
seznámí se s rozličným 
způsobem chápání světa podle 
víry 

Komunikace, slovní komunikace, 
mimoslovní komunikace 
Pravidla slušného chování, mezilidské 
vztahy, asertivita 
Víra a náboženství 

Osobnostní a sociální 
výchova: 
komunikace 
Multikulturní výchova: 
lidské vztahy 
ČJ- způsoby komunikace 
v různých situacích 
ČJ - různé typy sdělení, 
reklama, zprávy 

 

Příroda a my objasní důležitost ochrany 
životního prostředí,  
definuje nejzávažnější 
znečišťovatele, 
navrhuje opatření ke zlepšení 
přírody a životního prostředí, 
respektuje přírodu jako 
partnera. 

Průmysl a příroda, člověk a zvířata, člověk a 
rostliny 
Ochrana přírody 

Environmentální 
výchova: 
lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, 
vztah člověka k přírodě 
Př - ekologie 
- příroda 

 

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Člověk jako osobnost Žák: 
rozpozná, že každý člověk má 
kladné a záporné charakt. 
vlastnosti a že je důležité 
rozvíjet dobré stránky osobnosti 
a potlačovat špatné, 
vyjmenuje hlavní etapy živ. 
cyklu člověka z hlediska vývoje, 
rozlišuje proměny tělesné, 
duševní, citové, 
porovná vhodné a nevhodné 
způsoby trávení volného času 

Temperament, charakter, vlastnosti 
osobnosti, dovednosti, schopnosti, 
inteligence, vůle 
Fáze lidského života 
Proměny člověka v dospívání, 
sebehodnocení, sebepoznávání a 
sebevýchova 
Životní styl 

Př – člověk 
OSV - Osobnostní a 
sociální výchova (dále 
jen OSV): poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti 
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Člověk a citový život objasní prožívání důl. životních 
situací, na příkladech 
charakterizuje důl. citové 
reakce, 
zhodnotí jednání člověka 
v mezilidských vztazích 

Základní projevy lidského života – odlišnost 
v prožívání 
City, citové stavy, nálady a vztahy 
Náročné životní situace – lidské stresory 

OSV: Psychohygiena – 
dovednosti, zvládání 
stresových situací 
(relaxace, hledání 
pomoci při potížích) 

 

Umění rozhovoru - komunikace uplatňuje dialog se zřetelem na 
všechny zásady chování při 
rozhovoru, 
vysvětlí způsoby neverbální 
komunikace, 
rozlišuje asertivní, agresivní, 
pasivní a manipulativní jednání 

Komunikace a její formy – verbální, 
nonverbální – řeč těla 
Komunikace asertivní, pasivní, agresivní, 
manipulativní 
Znaková řeč, prstová abeceda 
Dialog – sdělení a sdílnost 

OSV: Pravidla a vedení 
dialogů 
komunikace v různých 
situacích 
MDV - Mediální výchova 
(dále jen MDV): média 
jako zdroj informací 

 

Člověk a právo posoudí vlastní a cizí práva a 
povinnosti, 
objasní význam právních norem 
a právního řádu v životě 
společnosti, 
pojmenuje a porovnává odvětví 
veřejného a soukromého práva 
i uplatňování práva ústavního, 
občanského, obchodního, 
rodinného, pracovního, 
trestního, 
rozeznává protiprávní jednání a 
na příkladech posoudí 
podmínky trestní odpovědnosti 
občanů 

Soužití s příslušníky odlišných 
sociokulturních skupin 
Význam práva v životě společnosti – právní 
vztahy, fyzická a právnická osoba, 
způsobilost k právům a povinnostem, 
způsobilost k právním úkonům, státní 
občanství ČR 
Právní normy, právní vědomí, právní řád ČR, 
ochrana osobnosti, Listina základních práv a 
svobod, Ústava ČR, systém práva – právní 
odvětví 
Orgány právní ochrany občanů (policie, 
státní zastupitelství, soudy) 

VDO – Výchova 
demokratického občana 
(dále jen VDO): 
demokracie jako 
protiváha diktatury 
práva a povinnosti 
občana 
OSV: morální rozvoj, 
analýza vlastních a 
cizích postojů a hodnot 
MKV – Multikulturní 
výchova (dále jen MKV): 
tolerance k příslušníkům 
odlišných soc. kultur. 
skupin 
MDV: role médií 
v politických změnách 
Z – politická mapa světa 

 

Člověk a občanský život vysvětlí význam pravidel 
občanského soužití, 
shrne základní práva a 
povinnosti občanů, 

Občan, cizinec, národnostní menšiny 
Základní práva a povinnosti občanů ČR 
Systém sociálního zabezpečení v ČR – druhy 
sociálních příspěvků, význam sociálního 
zabezpečení 

OSV: empatie a pohled 
na svět očima druhého 
VDO: pomoc 
handicapovaným 
jedincům 
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objasní účel a význam 
sociálního zabezpečení pro 
člověka 

Integrace handicapovaných jedinců ve 
společnosti 
Charita, nadace, hospic 

- dodržování lidských 
práv a svobod, utváření 
hodnot – solidarita, 
odpovědnost, 
spravedlnost 

Člověk a rodinný život vysvětlí podmínky uzavření 
manželství, chápe význam 
výběru partnera, 
pojmenuje základní práva 
nezletilých dětí, 
objasní povinnosti rodičů vůči 
dětem a dětí vůči rodičům, 
zhodnotí a na příkladech uvede 
význam náhradní rodinné péče, 
rozpozná situace ohrožující 
osobní zdraví dítěte. 

Právní předpoklady pro uzavření manželství 
Volba partnera – vztahy mezi manžely 
Rodičovská zodpovědnost 
Zánik manželství 
Náhradní rodinná péče (pěstounství, 
adopce) 

OSV: dovednosti 
rozhodování 
v problematických 
situacích všedního dne 
VDO: občanská 
společnost a škola – 
atmosféra a 
demokratické vztahy ve 
třídě, škola 

 

4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Člověk a pracovní život Žák: 
uvede na příkladech okolnosti a 
podmínky, které jsou 
rozhodující pro volbu povolání, 
objasní význam volby povolání 
pro vlastní život, 
využívá získané profesní 
informace z ÚP, 
pojmenuje základní práva a 
povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů, 
rozpoznává druhy pracovního 
poměru a výpovědí, v modelové 
situaci prokáže schopnost 
prezentace své osoby při vstupu 
na trh práce 

Člověk na trhu práce, Zákoník práce, 
orientace v základních pojmech, pracovní 
poměr, pracovní smlouva, pracovní doba, 
výpověď, dovolená na zotavenou, míra 
nezaměstnanosti, bezpečnost práce, 
samostatné podnikání 
Volba povolání – různá povolání, 
společenská potřeba, svoboda rozhodování, 
osobnostní schopnosti při volbě povolání, 
možnosti vzdělávání, zaměstnání a prac. 
příležitosti, zaměstnání a regionální politika 
Informační základna pro volbu povolání – 
činnost ÚP 
Práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 
Školská soustava ČR 

ČJ – strukturovaný 
životopis, pohovor u 
zaměstnavatele 
OSV- Osobnostní a 
sociální výchova (dále 
jen OSV): 
sebepoznání – můj 
vztah ke mně samému, 
plánování učení a 
studia, organizace 
vlastního času 
VDO – Výchova 
demokratického občana 
(dále jen VDO):  
vzájemná komunikace a 
spolupráce 

Realizace VO: 
Svět práce (trh 
práce, volba 
profesní 
orientace, 
možnosti 
vzdělávání, 
zaměstnání, 
podnikání) 
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Hospodářství a stát definuje pojmy – trh, tržní 
vztahy – nabídka, poptávka, 
uvede příklady odvětví 
národního hospodářství, 
popíše druhy vlastnictví, 
objasní funkci peněz a využívá 
získané poznatky 
k odpovědnému nakládání 
s penězi, 
zhodnotí význam sociální 
politiky státu 

Národní hospodářství – struktura 
Trh, tržní hospodářství, nabídka, poptávka, 
fungování trhu, konkurence, peněžní ústavy 
– banky, peníze, cenné papíry, vlastnictví – 
soukromé, magistrátní – komunální, 
družstevní, státní – veřejné, privatizace 
Podnikání – druhy, struktury, nejčastější 
formy, drobné a soukromé 
Hospodářská politika státu – nástroje 
hospod. politiky  
 

Z – Národní 
hospodářství 
VDO: občan jako 
odpovědný člen 
společnosti 
EV – Environmentální 
výchova (dále jen EV): 
vlivy průmyslu na 
prostředí, způsoby 
hospodaření s odpady v 
regionu 

 

Stát a právo objasní význam symbolů státní 
suverenity, 
rozliší charakteristické rysy 
států, 
porovná rozdíl v činnosti orgánů 
státní moci, 
vysvětlí význam voleb 
v demokrat. společnosti, 
uvede příklady významných 
politických stran v ČR i příklady 
způsobů podílení se občana na 
správě státu, 
vybaví si úkoly ozbrojených 
složek i význam jejich 
mezinárodní spolupráce, 
vysvětlí nutnost dodržování 
zásad soužití s lidmi jiného 
etnika, respektuje právo 
rovnoprávného postavení 
minorit v majoritní české  
společnosti 

Vznik a význam státu, formy státu. 
Zásady demokracie 
Rozdělení státní moci – moc zákonodárná, 
výkonná, soudní 
Volby a volební systém 
Politika, politické strany 
Ozbrojené složky – Policie ČR, městská 
policie 
Armáda ČR a její tradice 
Právo a kultura minorit ČR 
Židovský antisemitismus, holocaust 

Z – politická mapa světa 
D – vývoj státu 
VDO: formy participace 
občanů 
VMEGS – Výchova 
k myšlení v evropských 
a globálních 
souvislostech (dále jen 
VMEGS): naše vlast 
a Evropa – vzdělávání a 
životní styl Evropanů 
MKV – Multikulturní 
výchova (dále jen MKV): 
kulturní diference – 
respektování zvláštností 
různých etnik 

 

Nadnárodní společenství stanoví podmínky členství v EU, 
vysvětlí funkce a význam OSN, 
NATO, 

Začleňování ČR do mezinárodních struktur 
Integrace Evropy – EU – klíčová data 
evropské integrace 
Nejdůležitější orgány EU 
Cesta ČR do EU 

VMEGS: klíčové mezníky 
evropské historie, 
evropská integrace, 
zvyky a tradice 
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vybaví si další významné 
mezinárodní společenství 
(UNESCO, UNICEF, WHO) 

Vznik a struktura OSN 
Mezinárodní společenství – UNESCO, 
UNICEF, WHO 
Princip kolektivní bezpečnosti – NATO, 
Varšavská smlouva 

některých národů 
Evropy 
MKV: multikulturalita 
jako prostředek 
vzájemného 
obohacování 
D – národnostní 
problémy, tradice 

Globální problémy lidstva objasní klady a zápory 
globalizace 
vyjádří vlastními slovy, jak se 
může člověk osobně podílet na 
ochraně přírodního a kulturního 
prostředí, 
vysvětlí svůj osobní postoj 
k uvedeným problémům 

Globalizace – naděje nebo nebezpečí? 
Demografické problémy lidstva – hrozba 
přelidnění, hrozba hladomoru, 
problematika gramotnosti, konzumní 
způsob života 
Globální problémy (příklady globálních 
problémů, jejich příčin a možných důsledků 
pro život lidstva) 
Obnovitelné zdroje energie a surovin 
Ekologie a ekologická hnutí 
Činnost humanitárních organizací 
Terorismus 

OSV: lidská práva jako 
regulativ vztahů 
VDO: způsoby řešení 
konfliktů a problémů ve 
společnosti 
EV: rozdílné podmínky 
prostředí na Zemi a 
rozdílný společenský 
vývoj 
VMEGS: život dětí 
v jiných zemích 
Z – integrace Evropy, 
demografické údaje 
Př – rostlinné a 
živočišné druhy, životní 
podmínky obyvatel 
F – využití nových 
zdrojů energie 
CH – dopady 
industrializace na 
kvalitu ovzduší, ropné 
krize 

 

Životní perspektivy objasní, proč je potřeba 
plánovat si důležité životní 
kroky, 
shrne základní podmínky 
reálného hodnocení vlastních 
dovedností, schopností, 
předpokladů, 

Různé stránky lidského života – životní 
aspirace, plánování života – krátkodobé a 
dlouhodobé cíle, metody efektivního 
rozhodování 
Konzumní způsob života 
Problematika závislostí – drogy, 
alkoholismus, workoholismus, gamblerství 

VDO: přijímat 
odpovědnost za své činy 
OSV: chování 
podporující dobré 
vztahy 
MKV: důležitost 
integrace jedince 
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vyjádří svoji představu o vlastní 
budoucnosti, 
rozpozná nebezpečnost variant 
závislostí – drogy, alkohol, 
workoholismus aj. na lidský 
organismus, 
vysvětlí, jaký význam má pro 
život znalost možných 
nebezpečí působení 
náboženských sekt, 
popíše možné způsoby ochrany 
před vlivy náboženských sekt, 
objasní roli násilí v životě. 

Zneužívání internetu 
Hlavní náboženství světa 
Nová náboženská hnutí a sektářství 

v rodinných, 
vrstevnických a 
profesních vztazích 
D – světová 
náboženství, tradice, 
zvyky 
Z – náboženské oblasti, 
územní rozsah států 
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DĚJEPIS 

Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
Vzdělávací obor: dějepis 

Obsahové vymezení předmětu: 

Vyučovací předmět dějepis je zařazen do všech ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia jako samostatný předmět. 
Cílem předmětu je kultivovat historické vědomí žáků. Pomáhat jim rozvíjet jejich představy a empatie, které jim umožní pronikat k pochopení historických jevů a 
dějů a přispět k utváření jejich pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost. Důraz je kladen na poznávání událostí, které zásadním 
způsobem ovlivnily vývoj světa a lidské společnosti a promítají se do naší současnosti. Dějiny naší země jsou vyučovány v kontextu s dějinami Evropy, ale přirozenou 
součástí jsou také důležité dějinné události světové. Předmět má vést žáky k poznání, že znalost minulosti jim umožní lépe se orientovat v současném společenském 
dění. 

Časové vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 2 hodiny 

• 2. ročník 2 hodiny 

• 3. ročník 2 hodiny 

• 4. ročník 2 hodiny 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• rozvíjíme schopnosti žáků číst s porozuměním jak verbální tak ikonické texty 

• prohlubujeme dovednosti objasňovat si nové či nejasné pojmy a správně používat termíny a to jak obecné, tak zejména pro dějepis specifické 

• učíme využívat informací z časové osy, historických map k vytváření časových a prostorových představ 

• vedeme žáky k porovnávání informací z různých zdrojů a následnému dosažení multiperspektivního pohledu na minulost 

• učíme žáky využívat poznatků z jiných předmětů a z reálného života pro lepší chápání souvislostí mezi minulostí a přítomností 

• učíme žáky objektivně posuzovat úroveň svých dosažených výsledků, najít, co je obtížné, a co je možné zlepšit  

• vedeme žáky ke kritickému přístupu k obecným informacím, a k historickým zvlášť 
Prostředky: práce s knihou, mapou, obrazem, tiskem, internetem, soutěže, besedy, exkurze, projekty 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k vnímání problémů dějinných událostí, k přemýšlení o příčinách jejich vzniku a k odhadování možných způsobů jejich řešení na základě 
nastudovaného učiva, životních zkušeností a vlastního logického úsudku 
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• vytváříme prostor žákům k porovnávání jejich názorů s názory spolužáků a obhajování svých názorů v diskusi, což by mělo vést ke schopnosti žáků přijímat 
názory lépe odůvodněné 

• vedeme k uplatňování myšlenkových postupů (analýza, syntéza, dedukce, konkretizace…) při posuzování daných historických jevů 
Prostředky: rozbor textu, práce s časovou přímkou, popis materiálu, práce s mapou,  diskuse, skupinová práce 

Kompetence komunikativní: 

• vedeme žáky k formulování a vyjadřování názorů prostřednictvím cíleně volených otázek, které jsou nedílnou součástí každého historického tématu 

• systematicky pěstujeme v žácích schopnost využívat k získávání poznatků nejen tradiční prostředky, ale i moderní komunikační prostředky a technologie 

• vytváříme podmínky ke spolupráci s ostatními (doplnění, oprava, upřesnění sdělení, podpora sdělení, adekvátní vyjadřování a vystupování…) 
Prostředky: reprodukce vědomostí, řízená diskuse, referát – koreferát, internet 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k vnímání skutečnosti, jak je obtížné a nesnadné spravedlivě uspořádat společnost na základě konkrétních příkladů organizace společenství lidí 
v minulosti, ale také k vnímání nezbytnosti přispívat k spravedlivější podobě soužití lidí 

• vytváříme prostor pro přemýšlení žáků o kladech a záporech různých historických forem lidského soužití 

• přes vnímání a posuzování uměleckých děl vedeme žáky k chápání jejich hodnoty a k úctě ke kulturnímu i historickému dědictví 

• vedeme žáky k vnímání a přemýšlení o dějích, jimiž člověk zasahuje do životního prostředí a ovlivňuje ho a k následné diskusi o pozitivech a negativech 
zásahů lidí do přírody 

Prostředky: slovní hodnocení práce žáků – vyzdvižení kladů, upozornění na nedostatky, písemné samostatné práce na zadaná historická témata a jejich následný 
rozbor 

Kompetence sociální a personální: 

• žák je veden ke schopnosti spolupracovat ve skupině žáků při plnění zadaných úkolů, naučit se týmově pracovat, sledovat společné cíle , být odpovědný za 
tým, uvědomit si svou roli v něm a přitom respektovat každou další individualitu 

• na příkladech z historie  a porovnání s dopady vážného narušení mezilidských vztahů, jež mohou vyústit v konflikty, jsou žáci vedeni k pochopení významu 
spolupráce mezi lidmi a posouzení jejích výhod 

• na základě historických zkušeností vedeme žáky k schopnosti rozpoznávat myšlenky a činy, které do společnosti zasévají nenávist a zlobu a diskusí hledat 
způsoby jejich eliminace či potlačení 

Prostředky: skupinová práce, obhajoba práce, diskuse 

Kompetence pracovní: 

• vedeme žáky k vnímání skutečnosti, že rozvoj hospodářských aktivit byl vždy důležitým prvkem úspěšného rozvoje společenství lidí 

• na příkladech ze života minulých generací vedeme žáky k přesvědčení, že jedním ze základních předpokladů úspěšného uplatnění je kvalitní vzdělání 
Prostředky: práce s pomůckami 

Kompetence digitální:   

• žáci jsou vedeni k vhodnému a bezpečnému využívání digitálních technologií zaměřených na historické prameny a zdroje, což slouží ke zvýšení jejich motivace.   
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• žáci mohou tyto zdroje vyhledávat a analyzovat, poté za pomoci učitele rozvíjet vlastní kritické myšlení. Zvládnutí digitálních kompetencí rozvíjí dovednosti 
žáků v oblasti vzájemné komunikace, zejména při interpretacích historického materiálu.  

• práce s informacemi slouží také k rychlejší orientaci žáků v událostech moderních dějin a současného světa. 

1. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Úvod do studia dějepisu Žák: 
uvede konkrétní příklady 
důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků, 

Proč se učíme dějepis 
Historické prameny 

VV: Dějiny umění 
HV: Dějiny hudby 
ČJ: Dějiny literatury 

 

uvede příklady zdrojů informací 
o minulosti, pojmenuje 
instituce, kde jsou tyto 
informace shromažďovány, 

Historické památky 
Archivy - instituce – cenné zdroje poznávání 
časů minulých 

  

orientuje se na časové ose a 
v historické mapě, řadí hlavní 
historické epochy v časovém 
sledu 

Měření času – orientace v čase a prostoru – 
časová přímka 
Teorie o vzniku světa a člověka 

  

Pravěk charakterizuje život pravěkých 
sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu, 

Proces antropogeneze, hominizace VV: Dějiny umění 
HV: Dějiny hudby 
ČJ: Dějiny literatury 

 

objasní význam zemědělství, 
dobytkářství a zpracování kovů 
pro lidskou společnost, 

Období přisvojovacího hospodářství –
sběrači a lovci 

  

uvede příklady archeologických 
kultur na našem území, najde 
na mapě nejvýznamnější 
pravěká naleziště, 

Období výrobního hospodářství – první 
zemědělci a chovatelé dobytka 

  

zaznamená nerovnoměrnost ve 
vývoji pravěké civilizace ve 
střední Evropě a v ostatních 
částech světa 

Počátky umění a náboženských představ 
Střední Evropa v pravěku 

  

Starý Orient rozpozná souvislost mezi 
přírodními podmínkami a 

Charakteristické rysy civilizací starého 
Orientu 

VV: Dějiny umění 
HV: Dějiny hudby 
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vznikem prvních velkých říčních 
zemědělských civilizací, 

Starověká Mezopotámie ČJ: Dějiny literatury 

uvede nejvýznamnější památky, 
které se staly součástí 
světového kulturního dědictví, 

Starověký Egypt, Fénicie, Kanaán, Izrael, 
Indie 

  

orientuje se v historickém vývoji 
jednotlivých zemí 

Starověká Čína 
Kočovné národy Asie 

  

Starověké Řecko vysvětlí podstatu antické 
demokracie a porovná různé 
podoby demokracie ve 
starověku a v současnosti, 

Charakteristické rysy antických civilizací 
Předřecké kultury 
Homérská doba 
Archaická doba 

VV: Dějiny umění 
HV: Dějiny hudby 
ČJ: Dějiny literatury 

 

porovná formy vlády a 
postavení společenských skupin 
v nejvýznamnějších polis, 

Nejvýznamnější polis – Athény, Sparta   

uvede konkrétní příklady 
přínosu řecké kultury a zná 
osobnosti antického Řecka 
důležité pro rozvoj evropské 
novodobé civilizace, 

Klasická doba – vrchol řecké demokracie 
Řecko ve válkách Helénistická doba 

  

orientuje se v historickém vývoji 
starověkého Řecka a zná 
nejdůležitější události 

Alfy a omegy řecké kultury 
Odkaz řecké politiky a kultury 

  

Starověký Řím porovná formy vlády a 
postavení společenských skupin 
v jednotlivých vývojových fázích 
římských dějin, 

Osídlování Apeninského poloostrova 
Počátky římského městského státu 

VV: Dějiny umění 
HV: Dějiny hudby 
ČJ: Dějiny literatury 

 

demonstruje na konkrétních 
příkladech přínos římské kultury 
a zná osobnosti starověkého 
Říma důležité pro evropskou 
civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem, 

Doba královská 
Římská republika 
Zápas Říma o ovládnutí Středomoří 
Krize římské republiky 
Počátky a rozkvět římského císařství 

  

orientuje se v historickém vývoji 
starověkého Říma a zná jeho 
zlomové události. 

Úpadek a zánik římského císařství 
Počátky křesťanství Římská kultura 
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2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

RANÝ STŘEDOVĚK 

Evropa po pádu Říše římské, Byzanc, 
Arabská a Franská říše 

Žák: 
osvojí si periodizaci středověku, 

Počátky byzantské vzdělanosti, vliv na naše 
dějiny 

Výchova k myšleni v 
evropských a globálních 
souvislostech: 
Globalizační a rozvojové 
procesy - vnímání 
vývojových procesů v 
určitých historických 
etapách 

 

seznámí se s uspořádáním raně 
feud. státu, 

  

učí se chápat úlohu křesťanství 
a víry 

  

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 

Stěhování národů učí se chápat změny politické, 
hospodářské, sociální a kulturní 

Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst Osobnostní a sociální 
výchova: 
Spolupráce a soutěž - 
jak mohu a umím 
pomáhat, podporovat 
jiné lidi, poskytovat rady 
Multikulturní výchova: 
Psychosociální aspekty 
interkulturality - jak 
reaguji na osoby, jejichž 
myšlení, cítění a jednání 
vychází z odlišné 
kultury, než je má 
vlastní 
Environmentální 
výchova: 
Životní prostředí 
regionu a České 
republiky - Jaká je 
historie a současný stav 
ochrany přírody a 
krajiny v ČR 

 

Evropská společnost seznámí se s dobovým životním 
stylem a s rozmachem českého 
státu 

Český stát za vlády Přemyslovců a 
Lucemburků 

 

 Gotická kultura  

 Konflikt mezi Anglii a Francií  

 Kritika poměrů v církvi, husitství  
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POZDNÍ STŘEDOVĚK 

Doba poděbradská uvědomí si okolnosti vzniku 
středoevropského soustátí. 

Vláda Ladislava Pohrobka 
Vnitřní a zahraniční politika Jiřího 
z Poděbrad 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech: 
Vzdělávání v Evropě a 
ve světě - vzdělávací 
politika EU a její 
projekce do 
vzdělávacího systému v 
ČR 

 

Doba jagellonská  Vzestup šlechty za Jagellonců  

Shrnutí    

Opakování celoročního učiva    

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

NOVOVĚK poč. 16. st. – 18. st. 

 Žák: 
dokáže stručně objasnit 
důsledky husitského hnutí u nás 
a jeho odraz v Evropě, 

Pohusitské období Osobnostní a soc. 
výchova: 
Morální rozvoj - Jaké 
jsou mé hodnotové 
žebříčky 

 

 vysvětlí důvod nástupu 
Jagellonců; uvědomí si 
hospodářskou situaci a kulturní 
úroveň našich zemí, 

Jagellonci na českém trůně   

  Nástup Habsburků   

 objasní příčiny vzniku 
celoevropského konfliktu a 
shrne podstatné změny, ke 
kterým v následujícím období 
došlo, 

Třicetiletá válka Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech: 
Jsme Evropané - Geogr. 
a geopolit. profil Evropy 

 

 popíše společenskou situaci 
v Anglii a charakterizuje 
podstatu období 1688/89,  

Anglická revoluce   
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 objasní vliv této ideologie na 
hosp., společenský a kulturní 
rozvoj našich zemí a celé 
Evropy, 

Osvícenství Mediální výchova: 
Tvorba mediálního 
sdělení, stavba 
mediálního sdělení, 
kritické čtení… 

 

 srovná způsob života a formy 
vlády evropských zemí,  

Rusko v době Petra I. a Kateřiny II Dělení 
Polska 

  

  Reformy Marie Terezie a Josefa II.   

 charakterizuje vznik demokracie 
a kořeny rasismu na příkladu 
USA 

Vznik USA Osobnostní a sociální 
výchova: 
Morální rozvoj - Já a 
sociální a morální 
dilemata doby, v níž žiji 

 

NOVOVĚK konec 18. – 19.st. 

 popíše situaci ve Francii, 
objasní souvislost mezi 
událostmi franc. revoluce a 
napoleonských válek a změnami 
starých společenských struktur 
v Evropě, 
vysvětlí vliv osobnosti 
Napoleona I. na vývoj Evropy, 

Francie – od monarchie k republice, císař 
Napoleon I.  

  

  Vídeňský kongres   

  Vznik Svaté aliance   

  Evropa po napoleonských válkách   

 uvědomí si charakteristické rysy 
změn v průmyslové výrobě. 
Porovná hospodářský vývoj 
jednotlivých zemí Evropy. 

Průmyslová revoluce Environmentální 
výchova: 
Člověk a životní 
prostředí - Jak ovlivňuje 
člověk životní prostředí 
od počátků své 
existence po současnost 

 

 na vybraných příkladech 
evropských států charakterizuje 
cíle národních hnutí v těchto 
zemích, 

20. – 30. léta v Evropě   
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 porovná jednotlivé fáze 
utváření novodobého českého 
národa, 

Habsburská monarchie v době 
Metternichova absolutismu 
Národní obrození 

  

  REVOLUCE 1848/49   

 srovná vývoj jednotlivých států 
Evropy, 
zdůvodní příčiny porážky 
revoluce ve většině zemí, 

Revoluce ve Francii, Itálii, pokus o 
sjednocení Německa 
Habsburská monarchie 

Výchova k myšlení 
v evropských 
souvislostech: 
Evropa a svět nás zajímá 
- Nerovnoměrný vývoj 
světa 

 

 charakterizuje programy a cíle 
jednotlivých politických proudů 
ve vybraných státech, 
pomocí mapy a odborné 
literatury objasní kulturní vývoj 
Evropy, 

POREVOLUČNÍ EVROPA 
Viktoriánská Anglie 
Francie za Napoleona III. 
Sjednocení Itálie a Německa 
Habsburská monarchie ve 2. pol.19. století 

  

MODERNÍ DOBA 

  IMPERIALISMUS   

  KOLONIALISMUS   

 charakterizuje důsledky 
průmyslové revoluce pro 
společnost, 

Vzestup USA a Japonska Multikulturní výchova: 
Zákl. problémy 
sociokulturních rozdílů - 
Které příčiny způsobují 
etnickou, náboženskou 
a jinou nesnášenlivost 
jako možný zdroj 
mezinárodního napětí 

 

 vysvětlí rozpory mezi 
jednotlivými státy a hlavní 
důvody, které vedly k vypuknutí 
celosvětového válečného 
konfliktu. 

Konflikty přelomu 19./20. století   

  Společenské a politické změny v českých 
zemích 
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4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

MODERNÍ DOBA 

  IMPERIALISMUS   

  KOLONIALISMUS   

 Žák: 
objasní rozpory mezi 
jednotlivými státy, 

Evropské země Multikulturní výchova: 
Základní problémy 
sociokulturních rozdílů - 
Které příčiny způsobují 
etnickou, náboženskou 
a jinou nesnášenlivost 
jako možný zdroj 
mezinárodního napětí 

 

 vysvětlí příčiny vzniku válečných 
ohnisek, 
vymezí význam kolonií, 

Japonsko, USA, Čína před vypuknutím 1. 
světové války 

  

  České země před 1. světovou válkou   

  1. SVĚTOVÁ VÁLKA   

 popíše příčiny a průběh 1. sv. 
války, 
objasní postavení českých zemí, 
osobnost T. G. Masaryka, 

Evropské země 
České země 
USA 

  

 charakterizuje události a život 
na všech frontách za války, 

Revoluce v Rusku 1917   

  SVĚT PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE 
Poválečné uspořádání světa 

  

 vysvětlí rozdílný vývoj 
jednotlivých států po stránce 
politické a hospodářské, 

Versaillský systém 
Washingtonská soustava 
Vznik Československa  

Výchova k myšlení 
v evropských 
souvislostech: 
Jsme Evropané - 
historický vývoj českého 
národa v evropském 
kontextu a jeho hlavní 
etapy 
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 charakterizuje hospodářsko-
politický vývoj, sociální a 
národnostní problémy, 
zhodnotí postavení 
Československa v evropských 
souvislostech, kulturní vývoj 
naší země, 

Československo ve 20. a 30. letech   

 objasní důvody vzniku 
totalitních systémů – 
komunismu, fašismu a nacismu 
po krizových obdobích, 
uvede důsledky jejich existence 
pro svět, rozpozná destruktivní 
síly totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu, 

Mezinárodně politická a hospodářská 
situace ve 20. a 30. letech 
Světová krize 1929 a její důsledky 
Hospodářská a politická situace 
v jednotlivých státech před 2. světovou 
válkou 
Mnichovská konference 

Multikulturní výchova: 
Základní problémy 
sociokulturních rozdílů - 
Jaké postoje a jednání 
provázejí rasismus, 
intoleranci a 
extremismus 

 

  DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA   

 vyvodí příčiny 2. světové války, 
na příkladech vysvětlí pojmy 
antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska 
dodržování lidských práv a 
svobod, 
s pomocí mapy se dokáže 
orientovat ve válečných 
událostech, 
zhodnotí zneužití techniky 
v průběhu války, posoudí 
postavení naší země 
v evropských souvislostech, 

Nejdůležitější události tohoto období na 
frontách a v zázemí 
Holocaust 
Rozbití Česko-Slovenska 
Protektorát 
Náš domácí a zahraniční odboj 
Heydrichiáda 
Osvobození Československa 

Mediální výchova: 
Kritické čtení…, 
interpretace vztahu, 
vnímání autora… 

 

  SVĚT PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE   

 vysvětlí příčiny a důsledky 
vzniku bipolárního světa, 

Poválečná proměna světa 
Rozdělení světa do válečných bloků 
Politické, hospodářské, sociální a 
ideologické soupeření, problémy menšin 
Studená válka 
SSSR a západní mocnosti po r. 1945 

Výchova k myšlení 
v evropských 
souvislostech: 
Humanitární pomoc - 
Mezinárodní instituce 
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Korejská válka na pomoc rozvojové 
spolupráci 

  50. A 60. LÉTA   

 na příkladech vysvětlí a doloží 
mocenské a politické důvody 
euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce, 
dokáže charakterizovat pojem 
studená válka, 

Vnitřní situace v zemích východního bloku 
Postavení USA, soupeření východního a 
západního bloku 
Berlínská krize, karibská krize, vietnamská 
válka 

Výchova k myšlení 
v evropských 
souvislostech: 
Globální problémy, 
jejich příčiny a důsledky 
- Lidská práva v tzv. 
rozděleném světě 

 

  ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1948 - 1989   

  Únorové události - 1948   

 dokáže charakterizovat 
okolnosti a příčiny změn 
v jednotlivých obdobích, 
zná základní rysy komunistické a 
demokratické vlády,  

Politické soudní procesy – 50. léta 
Reformní snahy – 60. léta 
Rok 1968 
Normalizace – 70. léta 
Rok 1989, rozpad sovětského bloku 
Vznik ČR 

  

  ROZPAD KOLONIÁLNÍHO SVĚTA   

 posoudí a zhodnotí postavení 
rozvojových zemí, 

Země třetího světa – zajištění míru a 
bezpečnosti, lidská práva, výživa, vzdělání, 
zdraví 

Multikulturní výchova: 
Vztah k multilingvní 
situaci a ke spolupráci 
mezi lidmi z různého 
kulturního prostředí - 
Jak mluvit o jiných 
lidech jako o bytostech, 
které se odlišují rasovou 
či etnickou příslušností, 
náboženstvím apod. 

 

  PROBLÉMY SOUČASNOSTI   

 umí se orientovat v problémech 
současného světa. 

Globální problémy lidstva   

  Tvorba a ochrana životního prostředí Environmentální 
výchova: 
Člověk a životní 
prostředí - Jaké zdroje 
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energie a suroviny 
člověk na Zemi využívá 
a jaké klady a zápory se 
s jejich  využíváním a 
získáváním pojí 

  Kulturní a vědecké trendy současnosti Výchova k myšlení 
v evropských 
souvislostech: 
Žijeme v Evropě - 
Významní Evropané a 
jejich vliv na politiku, 
vědu a kulturu 
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ZEMĚPIS 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda (1. – 4. ročník), člověk a zdraví (3. ročník) 
Vzdělávací obor: zeměpis 

Obsahové vymezení předmětu: 

Předmět zeměpis navazuje na předchozí vzdělávání žáků v oblasti Člověk a jeho svět na prvním stupni ZŠ. Předchozí znalosti a dovednosti žáků dále doplňuje a 
rozšiřuje v oboru geografie. 
Cílem předmětu je osvojování si systému vybraných poznatků z různých oborů obecné i regionální geografie, které vede k  obohacení celkového vzdělanostního 
rozhledu žáků. Výuka je řízena tak, aby žáci získali základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, pochopili základní zákonitosti probíhající v krajině a jejich 
hlavních složkách, aby si uvědomovali význam přírodních podmínek pro existenci lidské společnosti. Tento předmět umožňuje žákům orientovat se v současném 
světě a v problémech současného lidstva, pochopit a respektovat kulturní, etnické a jiné odlišnosti různých lidských ras, národů, kultur a regionů, uvědomovat si 
civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva. 
Významným cílem předmětu je naučit žáky samostatně pracovat s různými druhy map, s grafy, statistickými materiály, vysvětlovat a vyhodnocovat údaje v nich 
obsažené, spojovat poznatky z výuky s dalšími geografickými informacemi získanými prostřednictvím různých médií a zároveň i používat získané vědomosti 
v praktických životních situacích. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 2 hodiny 

• 2. ročník 2 hodiny 

• 3. ročník 2 hodiny 

• 4. ročník 2 hodiny 

Výuka předmětu se uskutečňuje převážně v kmenové třídě, některé vyučovací hodiny probíhají v zeměpisné učebně nebo v PC učebnách. 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• učíme žáky orientovat se v nabídce informačních zdrojů (denní tisk, populárně naučné časopisy, odborná literatura, rozhlas, televize, internet) 

• zadáváme motivační domácí úkoly, podporujeme samostatné vyhledávání, třídění a zpracovávání potřebných informací pro práci a vytváříme žákům příležitosti 
aplikovat je v praxi (prezentace výsledků domácích úkolů, samostatná práce, referáty, diskuse, soutěže, projekty) 

Kompetence k řešení problémů: 

• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při jejichž řešení je nutné využít osvojených znalostí a dovedností 

• žáci řeší problémové úlohy  skupinově i samostatně, užívají při jejich řešení logických, matematických a empirických postupů 
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• při řešení problémových úloh jsou žáci vedeni k propojování znalostí z více vyučovacích předmětů i k využívání praktických dovedností 

Kompetence komunikativní: 

• vytváříme podmínky pro skupinovou práci, vytváříme dostatečný prostor pro formulaci a vyjadřování svých myšlenek, postřehů, názorů, postojů, pro prezentaci 
výsledků 

• vhodně zapojujeme žáky do diskuse – žáci se učí naslouchat názoru druhých, vhodně na něj reagovat, obhajovat svůj názor, argumentovat 

• vedeme žáky k tvořivému užívání různých informačních a komunikačních prostředků pro získávání informací i tvorbu výstupů (mapy, grafy, diagramy, obrazové 
materiály, časopisy, webové stránky, prezentace ap. 

Kompetence sociální a personální: 

• žáci jsou vedeni ke společné týmové práci – pro společné dosažení vytyčeného cíle 

• při realizaci skupinové práce  vedeme žáky k respektování ostatních ve skupině, k uvědomování si své role a zodpovědnosti za svoji práci v týmu, žáci mají 
příležitost obohacovat práci skupiny, podporovat sebedůvěru 

• vedeme žáky k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, k respektování různých hledisek a cizích názorů, k čerpání poučení z nich 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky ke schopnosti pochopit, respektovat a tolerovat  skupiny s etnickými, kulturními, jazykovými, náboženskými a jinými odlišnostmi 

• vedeme žáky k ocenění, respektování a ochraně společenských tradic, přírodního, kulturního i historického dědictví lidstva, k vytváření trvalého zájmu o 
poznávání různých regionů světa se svými tradicemi, odlišnostmi a zvyky jejich obyvatel 

• vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů současného světa, k utváření zodpovědného přístupu 
k přírodnímu a životnímu prostředí 

Kompetence pracovní: 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

Digitální kompetence: 

• Vyučovací předmět Zeměpis využívá k poznávání, zobrazování a hodnocení geografického prostředí digitální technologie způsobem, který podporuje 
aktivní přístupy žáků při práci s geoinformačními zdroji. Jedná se o doplnění, sdílení a ověření poznatků získaných z jiných zdrojů, z učebnic, encyklopedií, z 
dostupné literatury a z jiných materiálů, obohacených i vlastními zkušenostmi žáků v komparaci digitálních aplikací a digitálních technologií - zejména při 
činnostech s vybranými geografickými informačními systémy, s digitálními mapami, s aplikacemi dálkového průzkumu Země, satelitního a leteckého 
snímkování, s  360° prohlídkami, s vybranými simulacemi, animacemi a aplikacemi pro znázorňování a hodnocení geografických reálií.  

• V zeměpise rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že vedeme žáky k volbě a účelnému využívání vhodných digitálních technologií při činnostech s 
digitalizovanými geoinformačními zdroji, prameny a programy; 
seznamujeme žáky s různými možnostmi, jak komunikovat činnosti a výsledky práce s digitalizovanými geografickými reáliemi; 
klademe důraz na bezpečnou a efektivní komunikaci žáků a na jejich odpovědné chování a jednání v digitálním světě. 
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• Žák zvládá na konci 9. ročníku (kvarta) - digitální kompetence v zeměpise: 
- Používá geoinformační technologie ve výuce i v běžném životě 

- Využívá výhody tištěných i digitálních map pro znázornění, analýzu a hodnocení geografických objektů, jevů a procesů v krajině 

- Používá mapy, mapové aplikace a globální družicové navigační systémy k orientaci v terénu, k pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny a sběru 

geografických dat a informací 

• Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj digitálních kompetencí v zeměpise: 
- podporujeme žáky v tom, aby efektivně využívali vybrané digitální informační technologie v běžném životě pro orientaci v geografických reáliích 

- vedeme žáky k  činnostem s digitálními technologiemi využívajícími digitální mapy, vybrané produkty dálkového průzkumu Země, satelitního a leteckého 

snímkování krajin pro orientaci v terénu, pozorování, zobrazování a hodnocení prostředí 

- klademe důraz na bezpečnou a efektivní komunikaci žáků, učíme je pro odpovědné chování a jednání v digitálním světě 

1. ročník 

Téma Očekávané školní výstupy Učivo  Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, kurzy 

Poznámky 

Planeta Země a vesmír Žák: 
objasňuje a vysvětluje základní 
přírodní jevy a zákonitosti. 
Popíše postavení Země ve 
vesmíru a srovná podstatné 
vlastnosti Země s ostatními 
tělesy sluneční soustavy. 
prokáže na konkrétních 
příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a organismů. 
rozlišuje a porovnává složky a 
prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary 
zemského povrchu. Porovná 
působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich 
vliv na přírodu a na lidskou 
společnost. 

 
Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a 
pohyby Země, střídání dne a noci, střídání 
ročních období, světový čas, časová pásma, 
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas.  
Obzor, rovník. 
 
Pohyby Země – rotace kolem své osy, oběh 
kolem Slunce. 
 
Zdánlivý pohyb Slunce po obloze. 
 
Zemská osa – střídání dne a noci. 
 
Kalendář.  
 
Měsíc – družice Země, měsíční fáze. 
 
Sluneční soustava, Slunce  
 
Vývoj poznání o Vesmíru. Vesmír a lidé dnes 

 
Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR - rozvoj 
schopností poznávání 
Mediální výchova: TO: 
kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
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Osvojuje si pravidla 
komunikace, dialogu a 
argumentace. Vyjadřuje svůj 
názor, zapojuje se do diskuse, 
argumentuje. 

Globus a mapa organizuje a přiměřeně hodnotí 
geografické informace a zdroje 
dat z dostupných 
kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, 
statistických a dalších 
informačních zdrojů 

Komunikační geografický a kartografický 
jazyk – vybrané obecně používané 
geografické, topografické a kartografické 
pojmy; základní topografické útvary: 
důležité body, výrazné liniové (čárové) 
útvary, plošné útvary a jejich kombinace: 
sítě, povrchy, ohniska – uzly; hlavní 
kartografické produkty: plán, mapa; jazyk 
mapy: symboly, smluvené značky, 
vysvětlivky; statistická data a jejich grafické 
vyjádření, tabulky; základní informační 
geografická média a zdroje dat. Časová 
pásma na Zemi. 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR - rozvoj 
schopností poznávání 

 

Kartografie používá s porozuměním 
základní geografickou, 
topografickou a kartografickou 
terminologii 

Obsah map, znázornění polohopisu a 
výškopisu 

  

Práce s mapou Řeší praktické úkoly, prezentuje 
výsledky. 

Turistická mapa – práce s turistickou mapou   

Topografie rozumí základní geografické, 
topografické a kartografické 
terminologii 

Mapa místní krajiny   

Letecké a družicové snímkování Porovnává jednotlivé typy map. 
Používá internetové zdroje 
různých typů map 
(ortofotomapy). 

Zeměpisné atlasy, letecké a družicové 
snímky 

  

Krajinná sféra a její složky Objasňuje a vysvětluje základní  
zákonitosti stavu  a vývoje 
přírodních složek krajinné sféry, 

Přírodní sféra a její složky jako systém. 
Krajinná sféra – přírodní sféra, společenská 
a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní 

Environmentální 
výchova: TO: 
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jejich vzájemné prolínání, 
uvědomuje si jejich vliv na 
zonalitu krajinné sféry, 
uspořádání krajiny a životní 
prostředí. 

sféry. Systém přírodní sféry na planetární 
úrovni – geografické pásy, geografická 
(šířková) pásma, výškové stupně Systém 
přírodní sféry na regionální úrovni – 
přírodní oblasti 

ekosystémy, základní 
podmínky života 
Mediální výchova: TO: 
kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

Litosféra Objasňuje, vysvětluje a hodnotí 
vliv lidské společnosti na 
přírodní složky krajiny a životní 
prostředí. 
Pracuje s různými zdroji 
geografických informací, 
vyhledává nové, aktuální 
informace, prezentuje je. 
Řeší praktické úkoly, prezentuje 
výsledky. 

Stavba Země: 
Zemské jádro, zem. plášť, zem. kůra  
 
Litosféra, litosférické desky 
 
Dno oceánu 
 
Zemětřesení, sopečná činnost, vznik pohoří 
 
Vnější činitelé působící na zemský povrch 
 
Spolupůsobení přírodních činitelů na 
zemský povrch 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR – 
rozvoj schopností 
poznávání, MR hodnoty, 
postoje, praktická etika 

 

Atmosféra Osvojuje si pravidla 
komunikace, dialogu a 
argumentace. Vyjadřuje svůj 
názor, zapojuje se do diskuse, 
argumentuje. 

Složení a vrstvy atmosféry 
Počasí, podnebí  
Teplotní pásy na Zemi 
Celkový oběh vzduchu v atmosféře 
Oteplování atmosféry 

  

Hydrosféra Vysvětlí základní význam 
hydrologických pojmů. 

Rozložení a oběh vody na Zemi 
Oceány a moře, vlastnosti a pohyby mořské 
vody 
Voda na pevnině, vodní toky, jezera, 
ledovce, podpovrchová voda, bezodtoké 
oblasti 

  

Pedosféra Porovná základní vlastnosti typů 
a druhů půd. 

Význam půd, vznik půdy.  
Typy půd, půdní eroze 

  

Biosféra Porovná charakteristiky 
jednotlivých výškových stupňů v 
ČR 

Bioklimatická šířková pásma a výškové 
stupně 
Život v oceánech 

  

Krajina a životní prostředí 
 

Objasňuje a vysvětluje základní 
přírodní a společenské jevy.  

Typy krajiny 
Složky krajiny 

Environmentální 
výchova: TO: lidské 
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Vytváří si pozitivní vztah ke 
světu, vlastní názor.  
Pracuje s různými dostupnými 
geografickými produkty a 
geografickými zdroji dat a 
informací v tištěné i 
elektronické podobě, používá je 
pro řešení geografických 
problémů, vyhledává nové, 
aktuální informace, prezentuje 
je.  
Řeší praktické úkoly, prezentuje 
výsledky. Porovnává různé 
krajiny jako součást pevninské 
části krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin. 
Uvádí konkrétní příklady 
přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních 
ekosystémů (biomů). Uvádí na 
vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní 
prostředí. 

Společenské a hospodářské vlivy na krajinu 
Krajina – přírodní a společenské prostředí, 
typy krajin. Vztah přírody a společnosti – 
trvale udržitelný život a rozvoj, principy a 
zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální 
ekologické a environmentální problémy 
lidstva 

aktivity a problémy 
životního prostředí, 
vztah člověka k 
prostředí 
 

Zeměpisná vycházka a praktická 
zeměpisná cvičení 
 

Prakticky užívá topografickou 
mapu, buzolu, umí se 
orientovat v terénu, určovat 
světové strany. 
Řeší praktické terénní úkoly, 
prezentuje výsledky pozorování, 
vyjadřuje vlastní názory, 
argumentuje, zapojuje se do 
diskuse. (Uplatňuje v terénu 
zásady bezpečného chování.) 
Bezpečně se chová a pohybuje 

Terénní cvičení v okolí školy, praktická 
topografie, orientace v terénu  
Pozorování a hodnocení přírodních a 
společenských prvků krajiny  
Modelové situace mimořádných událostí – 
živelných pohrom.  
geografická kartografie a topografie – 
glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, 
poledníky a rovnoběžky, zeměpisné 
souřadnice, určování zeměpisné polohy v 
zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: SR – 
kooperace a kompetice 
Environmentální 
výchova: TO: vztah 
člověka k prostředí. 
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v krajině, volné přírodě. Jedná a 
chová se bezpečně 
v modelových situacích 
mimořádných událostí při 
ohrožení zdraví a života – 
živelných pohromách. 
 

map, orientace plánů a map vzhledem ke 
světovým stranám; praktická cvičení a 
aplikace s dostupnými kartografickými 
produkty v tištěné i elektronické podobě 

2. ročník 

Téma Očekávané školní výstupy Učivo  Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Zeměpis světadílů a oceánů: Žák: objasňuje a vysvětluje 
základní přírodní a společenské 
jevy, zákonitosti a rozlišnosti 
různých regionů světa. 
Lokalizuje na mapách světadíly, 
oceány a makroregiony světa 
podle zvolených kritérií, 
srovnává jejich postavení, 
rozvojová jádra a periferní zóny.  

Geografická poloha, rozloha, členitost 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo  
Hospodářství 
Světadíly, oceány, makroregiony světa – 
určující a porovnávací kritéria; jejich 
přiměřená charakteristika z hlediska 
přírodních a socioekonomických poměrů s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní 
oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, 
kulturní oblasti). Modelové regiony světa – 
vybrané modelové přírodní, společenské, 
politické, hospodářské a environmentální 
problémy, možnosti jejich řešení 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR – rozvoj 
schopností poznávání 
Výchova demokratického 
občana: TO: občanská 
společnost a škola 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních souvislostech: 
TO: Evropa a svět nás 
zajímá 
Multikulturní výchova: 
TO: etnický původ 
Environmentální 
výchova: TO: ekosystémy 
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Afrika Žák: porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a 
podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) států 
Snaží se projevovat vlastní 
názor. zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn 
v nich 
 
Pracuje s různými dostupnými 
kartografickými produkty a 
geografickými zdroji dat a 
informací v tištěné i 
elektronické podobě, používá je 
pro řešení geografických 
problémů, vyhledává nové, 
aktuální informace, prezentuje 
je.  

Oblasti Afriky 
Významné státy a města 

Mediální výchova: TO: 
kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

 

Regionální geografie Ameriky Žák: 
porovnává a přiměřeně hodnotí 
polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické 
a hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých 
světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a 
vybraných (modelových) států. 
Řeší praktické úkoly v oblasti 

Geografická poloha 
Fyzickogeografická charakteristika 
Socioekonomická charakteristika 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR – rozvoj 
schopností poznávání 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních souvislostech: 
TO: Evropa a svět nás 
zajímá 
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geografického poznávání a 
prezentuje výsledky. Osvojuje si 
pravidla komunikace, dialogu a 
argumentace. Osvojuje si 
náhled na odlišnou kulturu a 
styl života. zvažuje, jaké změny 
ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn 
v nich 

Regionální geografie Atlantského a 
Severního ledového oceánu 

Žák: Objasňuje problematiku 
znečištění vodních zdrojů a 
zastoupení jednotlivých druhů 
fauny a flory v těchto oblastech.  

Geografická poloha 
Problematika životního prostředí 
Fauna a flora 
Fyzickogeografická charakteristika 
Socioekonomická charakteristika 

Multikulturní výchova: 
TO: etnický původ 

 

Regionální geografie Asie Žák: porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a 
podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) 
států. Řeší praktické úkoly 
v oblasti geografického 
poznávání a prezentuje 
výsledky. Osvojuje si pravidla 
komunikace, dialogu a 
argumentace. Osvojuje si 
náhled na odlišnou kulturu a 
styl života. zvažuje, jaké změny 
ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn 
v nich 

Geografická poloha 
Fyzickogeografická charakteristika 
Socioekonomická charakteristika 

Environmentální 
výchova: TO: ekosystémy 
Mediální výchova: TO: 
kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
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Indický oceán Charakterizuje význam 
Indického oceánu pro 
obyvatelstvo přilehlých oblastí. 

Poloha, vliv na podnebí, těžba ropy   

Austrálie Žák: porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a 
podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) 
států. Řeší praktické úkoly, 
prezentuje výsledky. Osvojuje si 
pravidla komunikace, dialogu a 
argumentace. Vyjadřuje svůj 
názor, zapojuje se do diskuse, 
argumentuje. 

Geografická poloha, rozloha, členitost 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo  
Australský svaz 

  

Tichý oceán a Oceánie Žák: porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a 
podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) 
států. zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn 
v nich 

Poloha, členitost, ostrovy 
Obyvatelstvo a hospodářství. Oceánie 

  

Antarktida Kriticky zhodnotí důsledky 
globálního oteplování 

Poloha, rozloha, povrch 
Život v Antarktidě 
Smlouva o Antarktidě 
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Zeměpisná vycházka – terénní 
cvičení 

Prakticky užívá topografickou 
mapu, buzolu, umí se 
orientovat v terénu, určovat 
světové strany. 
Řeší praktické terénní úkoly, 
prezentuje výsledky pozorování, 
vyjadřuje vlastní názory, 
argumentuje, zapojuje se do 
diskuse. (Uplatňuje v terénu 
zásady bezpečného chování.) 
Bezpečně se chová a pohybuje 
v krajině, volné přírodě. Jedná a 
chová se bezpečně 
v modelových situacích 
mimořádných událostí při 
ohrožení zdraví a života – 
živelných pohromách. 

Terénní cvičení v okolí školy, praktická 
topografie, orientace v terénu 
Pozorování a hodnocení přírodních a 
společenských prvků krajiny 
Modelové situace mimořádných událostí – 
živelných pohrom. 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: SR – 
kooperace a kompetice 
Environmentální 
výchova: TO: vztah 
člověka k prostředí. 

 

3. ročník 

Téma Očekávané školní výstupy Učivo  Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Regionální geografie Evropy Žák: porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a 
podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) 
států. Seznámí se s jednotlivými 
částmi evropského kontinentu 
a jeho bližší charakteristikou. 
Řeší praktické úkoly v oblasti 
geografického poznávání a 
prezentuje výsledky. Osvojuje si 

Geografická poloha 
Fyzickogeografická charakteristika 
Socioekonomická charakteristika 
Jižní Evropa 
Západní Evropa 
Severní Evropa 
Střední Evropa 
Jihovýchodní Evropa 
Východní Evropa 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR – rozvoj 
schopností poznávání 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech: TO: Evropa 
a svět nás zajímá, 
objevujeme Evropu a svět, 
jsme Evropané 
Multikulturní výchova: TO: 
etnický původ 
Environmentální výchova: 
TO: ekosystémy 
Mediální výchova: TO: 
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pravidla komunikace, dialogu a 
argumentace. Osvojuje si 
náhled na kulturu daného 
obyvatelstva a stylu života. 
Zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich. 
Prakticky používá znalosti 
jednotlivých částí evropského 
kontinentu. Řeší praktické 
úkoly v oblasti geografického 
poznávání, prezentuje výsledky 
týmová práce. 

 

kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

Regionální geografie České republiky Vymezí a lokalizuje místní 
oblast (region) podle bydliště 
nebo školy. Hodnotí na 
přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry 
místního regionu, možnosti 
dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního 
regionu k vyšším územním 
celkům. Hodnotí a porovnává 
na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky v 
evropském a světovém 
kontextu. Lokalizuje na mapách 
jednotlivé kraje České republiky 
a hlavní jádrové a periferní 
oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit. Uvádí 
příklady účasti a působnosti 

Regionální geografie České republiky.  
Fyzickogeografická charakteristika: Poloha, 
rozloha, povrch podnebí, vodstvo, půdy, 
rostlinstvo  
Ochrana životního prostředí  
Práce s turistickou mapou.  
Mapa místní krajiny.  
Místní region – zeměpisná poloha, kritéria 
pro vymezení místního regionu, vztahy k 
okolním regionům, základní přírodní a 
socioekonomické charakteristiky s důrazem 
na specifika regionu důležitá pro jeho další 
rozvoj (potenciál × bariéry). Česká republika 
– zeměpisná poloha, rozloha, členitost, 
přírodní poměry a zdroje. 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR – rozvoj 
schopností poznávání 

 Výchova demokratického 
občana: TO: formy 
participace občanů 
v politickém životě 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech: TO:  
objevujeme Evropu a svět, 
jsme Evropané 
 Multikulturní výchova: 
TO: kulturní diferenciace, 
etnický původ 

VkZ 
 
 
 
VkZ 
 
 
 
 
 
VkZ 
 
 
 
VkZ 
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České republiky ve světových 
mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a 
integracích států 

Zeměpisní vycházka – terénní cvičení Prakticky užívá topografickou 
mapu, buzolu, umí se 
orientovat v terénu, určovat 
světové strany. Řeší praktické 
terénní úkoly, prezentuje 
výsledky pozorování, vyjadřuje 
vlastní názory, argumentuje, 
zapojuje se do diskuse. 
Bezpečně se chová a pohybuje 
v krajině, volné přírodě. Jedná a 
chová se bezpečně 
v modelových situacích 
mimořádných událostí při 
ohrožení zdraví a života – 
živelných pohromách. 

Terénní cvičení v některém z regionů ČR 
Praktická geografie 
Orientace v terénu, pozorování a hodnocení 
přírodních a společenských prvků krajiny 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
Hodnota a podpora zdraví 
Osobnostní a sociální rozvoj 
Modelové situace mimořádných událostí – 
živelných pohrom. 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: SR – 
kooperace a kompetice 
Environmentální výchova: 
TO: vztah člověka k 
prostředí 

VkZ 
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4. ročník 

Téma Očekávané školní výstupy Učivo  Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Regionální geografie České republiky Seznámí se s jednotlivými částmi 
České republiky. 
Řeší praktické úkoly v oblasti 
geografického poznávání a 
prezentuje výsledky. Osvojuje si 
pravidla komunikace, dialogu a 
argumentace. Osvojuje si náhled 
na odlišnosti jednotlivých oblastí 
České republiky. 
Pracuje s různými zdroji 
geografických informací, 
vyhledává nové, aktuální 
informace, prezentuje je. 
Vyjadřuje svůj názor, zapojuje se 
do diskuse, argumentuje 

Socioekonomická charakteristika 
(Zdravý způsob života a péče o zdraví 
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
Hodnota a podpora zdraví) 
Obyvatelstvo, sídla, hospodářství 
(Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
Osobnostní a sociální rozvoj) 
Oblasti ČR; byvatelstvo: základní 
geografické, demografické a hospodářské 
charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění 
hospodářských aktivit, sektorová a 
odvětvová struktura hospodářství; 
transformační společenské, politické a 
hospodářské procesy a jejich územní 
projevy a dopady; hospodářské a politické 
postavení České republiky v Evropě a ve 
světě, zapojení do mezinárodní dělby práce 
a obchodu. Regiony České republiky – 
územní jednotky státní správy a 
samosprávy, krajské členění, kraj místního 
regionu, přeshraniční spolupráce se 
sousedními státy v euroregionech 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR – rozvoj 
schopností poznávání 

 Výchova demokratického 
občana: TO: formy 
participace občanů 
v politickém životě 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních souvislostech: 
TO:  
objevujeme Evropu a 
svět, jsme Evropané 
 Multikulturní výchova: 
TO: kulturní 
diferenciace, etnický 
původ 

VkZ 
 
 
 
VkZ 
 
 
 
 
 
VkZ 
 
 
 
VkZ 
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Demografie světa Žák: 
posoudí na přiměřené úrovni 
prostorovou organizaci světové 
populace sídelní infrastrukturu a 
rozlišuje pojem obce a města. 
Pracuje s různými zdroji 
demografických informací, 
vyhledává nové, aktuální 
informace, prezentuje je. Řeší 
praktické úkoly, prezentuje 
výsledky. Vyjadřuje svůj názor, 
zapojuje se do diskuse, 
argumentuje. 
Posoudí, jak přírodní podmínky 
souvisejí s funkcí lidského sídla, 
pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

Obyvatelstvo světa – základní kvantitativní 
a kvalitativní geografické, demografické, 
hospodářské a kulturní charakteristiky. 
 
Sídelní infrastruktura 
 
Globalizační společenské, politické a 
hospodářské procesy – aktuální 
společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, 
sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: OR – rozvoj 
schopností poznávání 
Výchova k myšlení 
v  evropských a 
globálních souvislostech: 
TO: Evropa a svět nás 
zajímá 
Multikulturní výchova: 
TO: kulturní diference, 
lidské vztahy, etnický 
původ, multikulturalita, 
princip sociálního smíru 
a solidarity 
Mediální výchova: TO: 
kritické čtení a vnímání 
med. sdělení 

 

Hospodářská činnost lidstva zhodnotí přiměřeně strukturu, 
složky a funkce světového 
hospodářství, lokalizuje na 
mapách hlavní světové 
surovinové a energetické zdroje. 
Porovnává předpoklady a hlavní 
faktory pro územní rozmístění 
hospodářských aktivit Řeší 
praktické úkoly, prezentuje 
výsledky a jejich využití. 

Světové hospodářství – sektorová a 
odvětvová struktura, územní dělba práce, 
ukazatele hospodářského rozvoje a životní 
úrovně 

Osobnostní a sociální 
rozvoj: TO: SR – 
kooperace a kompetice 
Environmentální 
výchova: TO: lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 
Mediální výchova: TO: 
kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

 

Spolupráce zemí světa, cestovní 
ruch 

Aktivně se zapojuje do řešení 
problémů cestovního ruchu ve 
světě a zajímá se o spolupráci 
zemí ve světě. 
Vyjadřuje svůj názor, zapojuje se 
do diskuse, argumentuje.  

Cestovní ruch 
Spolupráce zemí světa 

Multikulturní výchova: 
TO: lidské vztahy, 
multikulturalita, princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
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Světové problémy lidstva Utvrzuje své postoje a názory na 
globální problémy lidstva. 
Vytváří si pozitivní vztah ke 
světu, vlastní názor. Zajímá se o 
spolupráci zemí ve světě.  
Lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v konkrétních 
světových regionech 

Ekologické problémy 
Národnostní problémy a konflikty 
Rasová nesnášenlivost 
Válečné konflikty 
Hospodářské problémy 

Multikulturní výchova: 
TO: princip sociálního 
smíru a solidarity 
Osobnostní a sociální 
výchova: TO: MR 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 

 

Politická mapa dnešního světa porovnává státy světa a zájmové 
integrace států světa na základě 
podobných a odlišných znaků. 
Seznamuje se s problémy dnešní 
politické mapy. 
Vytváří si pozitivní vztah ke 
světu, vlastní názor. Řeší 
praktické úkoly, prezentuje 
výsledky. 

Rozdělení světa na státní zřízení 
Upravení hranic do současné doby. 
Regionální společenské, politické a 
hospodářské útvary – porovnávací kritéria: 
národní a mnohonárodnostní státy, části 
států, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace; hlavní a periferní hospodářské 
oblasti světa; politická, bezpečnostní a 
hospodářská seskupení (integrace) států; 
geopolitické procesy, hlavní světová 
konfliktní ohniska 

  

Zeměpisná vycházka – terénní 
cvičení 

Prakticky užívá topografickou 
mapu, buzolu, umí se orientovat 
v terénu, určovat světové strany.  
Uplatňuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu a pobytu v 
krajině, uplatňuje v modelových 
situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při 
mimořádných událostech ovládá 
základy praktické topografie a 
orientace v terénu. Aplikuje v 
terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a 
hodnocení krajiny. 

Terénní cvičení v okolí školy 
cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze – orientační body, jevy, 
pomůcky a přístroje; stanoviště, určování 
hlavních a vedlejších světových stran, 
pohyb podle mapy a azimutu, odhad 
vzdáleností a výšek objektů v terénu; 
jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, 
situační plány, schematické náčrtky 
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů 
a ukazatelů. Ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života – živelní pohromy; opatření 
proti nim, chování a jednání při nebezpečí 
živelních pohrom v modelových situacích 

Osobnostní a sociální 
výchova: TO: SR – 
kooperace a kompetice 
Environmentální 
výchova: TO: vztah 
člověka k prostředí   
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INFORMATIKA 

Vzdělávací oblast: informatika, člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: informatika 

Obsahové vymezení předmětu: 

Na předmět navazuje dvouletý (pro studium od 7. ročníku studia) a jednoletý (pro studium v 8. ročníku studia) volitelný seminář Informatika a výpočetní technika. 
Maturitní zkoušku lze skládat z informatiky v profilové části tehdy, když si žák zvolí některý z nabízených volitelných seminářů.  

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 1 hodin 

• 2. ročník 1 hodin 

• 3. ročník 2 hodiny 

• 4. ročník 1 hodiny 

Pro výuku jsou k dispozici tři počítačové učebny propojené do internetu a do intranetové sítě školy. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Žák je veden k tomu, aby zejména: 

• vyhledával, sbíral a třídil informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu, uměl je používat kritickým a systematickým způsobem, 

• používal ICT k podpoře kritického myšlení, tvořivosti a inovacím, 

• zapojoval se do kolektivního řešení zadaných problémů, 

• aplikoval získané znalosti a dovednosti ve všech vzdělávacích předmětech, 

• získal znalosti a dovednosti nezbytné k využití digitálních technologií, 

• uměl pracovat v aplikacích kancelářských aplikací na uživatelské úrovni, 

• rozvíjel abstraktní, systémové myšlení, vhodně vyjadřoval své myšlenky, 

• pochopil podstatu a průběh informačních procesů, 

• naučil se algoritmickému přístupu k řešení úloh, 

• uměl propojit teoretické poznatky s praxí, 

• znal zásady bezpečnosti práce a prevenci zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky, 

• znal právní a etické zásady, jež je třeba dodržovat při interaktivním využívání ICT, 

• dodržoval legislativní předpisy, 
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• používal počítače k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu 

(kompetence k učení, kompetence komunikativní), 

• učitel podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů (kompetence k řešení problémů), 

• učitel předkládá skupinové aktivity, přiřazuje role a pravidla pro komunikaci (kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální), 

• v rámci dlouhodobých systémových prací (projektů) je kladen důraz na propojení teoretických poznatků s praxí, jde také o využívání poznatků z jiných 

vzdělávacích oblastí, o dodržení typografických pravidel při tvorbě dokumentů a využití mezipředmětových vazeb (kompetence k učení, kompetence 

pracovní, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence k podnikavosti). 

• Během všech ročníků jsou průběžně naplňovány digitální kompetence 

1. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Základy práce s počítačem a 
digitální technikou 

Žák: 
● využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 
● respektuje pravidla bezpečné 
práce s hardwarem i softwarem 
a zná postupy řešení v případě 
jejich závady 
● odpovědně chrání data před 
poškozením 
● ukládá a spravuje svá data  
● poradí si s typickými závadami 
a chybovými stavy počítače 
● dokáže usměrnit svoji činnost 
tak, aby minimalizoval riziko 
ztráty či zneužití dat;  

opakování a synchronizace učiva ze 
základní školy 
základní pojmy z informatiky, informace, 
informační zdroje, informační instituce 
ovládá základní programové vybavení 
počítače, operační systémy a jejich funkce, 
antivirové programy 
zná možnosti využití multimediálních 
počítačů 
ovládá jednoduchou údržbu počítače, zná 
řešení základních problémů jak 
technických, tak i programových 
ovládá zásady bezpečnosti práce a 
prevenci 

Předmět informatika 
má po celou dobu 
výuky vazbu na anglický 
jazyk (odborná 
terminologie, 
výslovnost, odborná 
literatura) 
„Využití digitálních 
technologií“ z oblasti 
Člověk a svět práce: 
ovládá základní funkce 
digitální techniky 
diagnostikuje a 
odstraňuje základní 
problémy při provozu 
digitální techniky 
propojuje jednotlivá 
zařízení 

 

Vyhledávání informací a komunikace ● vyhledává informace na 
internetu, na výukových 
portálech, v knihovnách atd. 

umí principy pro tok informací, jak vznikají, 
jak se přenášejí, transformují, zpracovávají 
a dále distribuují 
ovládá bezpečně základní způsoby 
komunikace on-line a off-line 

K. komunikativní 
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● bezpečně komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 
● orientuje se a pohybuje 
bezpečně v digitálním světě  

zná metody a nástroje pro vyhledávání 
informací 
zná základní vyhledávací atributy 

Zpracování a využití informací ● prezentuje informace jak na 
počítači, tak i za využití 
moderních technologií  
● vytváří interaktivní prezentace 

zná základní funkce prezentování 
informací za využití moderních technologií 
 

Vazba na jakoukoliv 
vzdělávací oblast 
formou rozsáhlejší 
projektové výchovy 
PT: Mediální výchova 

Powerpoint 

Informační systémy 
 

● popíše pomocí modelu 
informační systémy, s nimiž ve 
škole aktivně pracuje 
● pojmenuje role uživatelů a 
vymezí jejich činnosti a s tím 
související práva 

Ovládá práci s informačními systémy školy 
- orientuje se na webových stránkách 
školy, v systému Bakaláři a aktivně využívá 
aplikace v prostředí Cloudu 

K. komunikativní 
PT: Sociální 
komunikace, sociální a 
osobnostní rozvoj 

 

Práce s daty ● najde a opraví chyby u různých 
interpretací týchž dat (tabulka 
versus graf) 
● odpoví na otázky na základě 
dat v tabulce 
● popíše pravidla uspořádání 
v existující tabulce 
● doplní podle pravidel do 
tabulky prvky, záznamy 
● navrhne tabulku pro záznam 
dat 
● propojí data z více tabulek či 
grafů 

Data v grafu a tabulce 
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce 
Kontrola hodnot v tabulce 
Filtrování, řazení a třídění dat 
Porovnání dat v tabulce a grafu 
Řešení problémů s daty 
 

 Datík 

Digitální technologie popíše, jak funguje počítač po 
stránce hardwaru i operačního 
systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících 
trendy ve světě  

● Složení současného počítače a principy 
fungování jeho součástí  
● Operační systémy: funkce, typy, typické 
využití 
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2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Programování ● v blokově orientovaném 
prostředí sestaví program, dbá 
na jeho čitelnost a přehlednost  
● vysvětlí, co programu vykoná  
● ověří správnost programu, 
najde a opraví v něm chyby  
● používá cyklus s pevným 
počtem opakování  
● používá podmínky pro větvení 
programu a ukončení opakování  
● spouští program myší, 
klávesnicí, interakcí postav  
● vytvoří proměnnou, změní její 
hodnotu, přečte a použije ji  

Vytvoření programu 
Opakování  
Opakování s podmínkou  
Události, vstupy  
Objekty a komunikace mezi nimi 
Větvení programu, rozhodování  
 

K. k řešení problémů Scratch, 
mBlock, popř. 
jiný blokový 
editor 

Grafika  
ovládá základní funkce 
grafických bitmapových editorů 

zná funkce a práci v bitmapovém editoru 
vytváří a upravuje grafické dokumenty,  

MPV: Estetická výchova 
PT: Mediální výchova 

koláž 

Zpracování a využití informací 
● ovládá funkce textových 
editorů 
● uplatňuje při tvorbě základní 
estetická a typografická pravidla 
● pracuje s informacemi 
v souladu se zákony o duševním 
vlastnictví  

funkce a práce v textovém editoru 
vytváří a upravuje textové dokumenty,  
pravidla pro nastavení sdílení dokumentu,  
typografická pravidla, styly a formátování 
pravidla citování zdrojů 

PT: Mediální výchova  
MPV: Český jazyk 
 

MS Word 

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Digitální technologie ● ukládá a spravuje svá data ve 
vhodném formátu s ohledem na 
jejich další zpracování či přenos 

zná různé formáty souborů, komprese dat 

diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky 

„Využití digitálních 
technologií“ z oblasti 
Člověk a svět práce: 
K. komunikativní 
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● vybírá nejvhodnější způsob 
připojení digitálních zařízení do 
počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich 
charakteristické znaky 

● poradí si s typickými závadami 
a chybovými stavy počítače 

● dokáže usměrnit svoji činnost 
tak, aby minimalizoval riziko 
ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení 
zabezpečovacích řešení 

propojuje jednotlivá zařízení 
PT: Sociální rozvoj 

Grafika  ovládá základní funkce 
grafických vektorových editorů 
 

zná funkce a práci v bitmapovém a 
vektorovém editoru 

vytváří a upravuje grafické dokumenty 

MPV: Estetická výchova 
PT: Mediální výchova 

 

Hromadné zpracování dat 
● vymezí problém a určí, jak při 
jeho řešení využije evidenci dat; 
na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku 
pro evidenci dat a nastaví 
pravidla a postupy pro práci se 
záznamy v evidenci dat  

● nastavuje zobrazení, řazení a 
filtrování dat v tabulce, aby mohl 
odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci 
zpracování dat 

● ovládá funkce tabulkových 
procesorů 

Zná funkce v tabulkovém editoru 

Vytváří a upravuje tabulky a grafy 

Relativní a absolutní adresy buněk 

Použití vzorců u různých typů dat 

Funkce s číselnými vstupy  

Funkce s textovými vstupy  

Vkládání záznamu do databázové tabulky  

Řazení dat v tabulce  

Filtrování dat v tabulce  

Zpracování výstupů z velkých souborů dat 

MPV: Matematika, 
Zeměpis 
 
PT: Globální problémy 

Grafy funkcí 
Geografické 
údaje o 
státech světa 

Programování 
● používá souřadnice pro 
programování postav  
● vytváří vlastní bloky a používá 
je v dalších programech  

Grafický výstup, souřadnice  
Podprogramy  
Podprogramy s parametry 
Proměnné 

K. k řešení problémů  
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● používá parametry v blocích 
● diskutuje různé programy pro 
řešení problému  
● vybere z více možností 
vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní  
● hotový program upraví pro 
řešení příbuzného problému 

Kódování a šifrování dat a informací 
● rozpozná zakódované 
informace kolem sebe  
● zakóduje a dekóduje znaky 
pomocí znakové sady  
● zašifruje a dešifruje text 
pomocí několika šifer  
● zakóduje v obrázku barvy více 
způsoby  
● zakóduje obrázek pomocí 
základní geometrických tvarů 
● zjednoduší zápis textu a 
obrázku, pomocí kontrolního 
součtu ověří úplnost zápisu  
● ke kódování využívá i binární 
čísla 

Přenos informací 
Standardizované kódy  
Znakové sady 
Přenos dat 
Symetrická šifra  
Identifikace barev 
Barevný model  
Vektorová grafika  
Kontrolní součet, Binární kód, 
logické A a NEBO 

K. komunikativní 
PT: Sociální komunikace 

 

Modelování pomocí grafů a schémat 
● vysvětlí známé modely jevů, 
situací, činností  
● v mapě a dalších schématech 
najde odpověď na otázku  
● pomocí ohodnocených grafů 
řeší problémy  
● pomocí orientovaných grafů 
řeší problémy  
● vytvoří model, ve kterém 
znázorní více souběžných 
činností 

Standardizovaná schémata a modely 
Ohodnocené grafy 
Minimální cesta grafu 
Kostra grafu  
Orientované grafy 
Automaty a modely 
Paralelní činnost 

K. k řešení problémů  

Programovací projekty 
● rozdělí problém na jednotlivě 
řešitelné části a navrhne a 
popíše kroky k jejich řešení  

Programovací projekt a plán jeho realizace  
Popsání problému  
Testování, odladění, odstranění chyb 

K. k řešení problémů Projekty: 
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● vybere z více možností vhodný 
algoritmus pro řešený problém a 
svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, 
navrhne různé algoritmy pro 
řešení problému  
● v blokově orientovaném 
programovacím jazyce vytvoří 
přehledný program s ohledem 
na jeho možné důsledky a svou 
odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm 
případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, 
proměnné  
● ověří správnost postupu, najde 
a opraví v něm případnou chybu 

 Pohyb v souřadnicích  
Ovládání myší, posílání zpráv  
Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty 
prvků seznamu  
Nástroje zvuku, úpravy seznamu  
Import a editace kostýmů, podmínky 
Návrh postupu, klonování.  
Animace kostýmů postav, události 
Analýza a návrh hry, střídání pozadí, 
proměnné  
Výrazy s proměnnou  
Tvorba hry s ovládáním, více seznamů 

Souřadnice 
Kulička 
Nákupní 
seznam, Klavír, 
Světadíly, 
Ohňostroj, 
Interaktivní 
pohlednice, 
Ostrov 
pokladů, 
Hodiny, 
Bludiště 

4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Programování robotické 
stavebnice 

● podle návodu nebo vlastní 
tvořivostí sestaví robota  

● upraví konstrukci robota tak, 
aby plnil modifikovaný úkol  

● vytvoří program pro robota a 
otestuje jeho funkčnost  

● přečte program pro robota a 
najde v něm případné chyby  

● ovládá výstupní zařízení a 
senzory robota  

● vyřeší problém tím, že sestaví 
a naprogramuje robota 

Sestavení a oživení robota  

Sestavení programu s opakováním, s 
rozhodováním  

Používání výstupních zařízení robota 
(motory, displej, zvuk)  

Používání senzorů (tlačítka, vzdálenost, 
světlo/barva)  

Čtení programu  

 

K. k řešení problémů. 
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Programování hardwarové desky 
● sestaví program pro desku 
Micro:bit a otestuje jej  

● při programování používá 
cykly, rozhodování, proměnné  

● ovládá výstupní zařízení desky  

● používá vstupy ke spouštění a 
řízení běhu programu  

● připojí k desce další zařízení, 
které z desky ovládá  

Sestavení programu a oživení Micro:bitu  

Ovládání LED displeje  

Tlačítka a senzory náklonu  

Připojení sluchátek, tvorba hudby 

Orientace a pohyb Micro:bitu v prostoru 

Propojení dvou Micro:bitů pomocí kabelu i 
bezdrátově  

Připojení a ovládání externích zařízení z 
Micro:bit 

K. k řešení problémů  

Vlastní projekt 
 vývoj programu  

volba nástroje podle zadání projektu  
rozdělení problému na části  
návrh přehledného uživatelského rozhraní  
testování programu a jeho optimalizace –  
nápověda a dokumentace k programu 
autorství a licence k programu  
etika programátora 

K. k řešení problému 
K. komunikativní 
PT: Osobnostní rozvoj 
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MATEMATIKA 

Vzdělávací oblast: matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor: matematika 

Obsahové vymezení předmětu: 

Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, 
rozvíjí logické usuzování. Vzdělávací cíle odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a rozvíjí schopnost pracovat s informacemi, dovednost formulovat a 
argumentovat. Výuka matematiky zohledňuje současný rozvoj IT technologií.  
Během studia škola nabízí možnost žáků účastnit se celé řady soutěží, jako jsou Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Pangea atd., 
talentovaným žákům a žákům se zájmem o matematiku nabízí kroužek Matematického snění. 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 5 hodin 

• 2. ročník 5 hodin 
• 3. ročník 4 hodiny 

• 4. ročník 4 hodiny 
 

V 1. až 4. ročníku jsou třídy vždy minimálně na jednu hodinu děleny na dvě skupiny. Výuka probíhá v kmenových třídách, dle aktuální potřeby jsou některé hodiny 
vyučovány v počítačové učebně.  

Výchovně vzdělávací strategie 

Pro vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají převážně tyto metody, postupy a formy práce: 

Kompetence k učení: 

• učitel do výuky zařazuje různé metody práce – rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, řízená diskuse tak, aby žák pod jeho vedením dokázal řešení 
příkladu objasnit ostatním žákům 

• zadává problémové úkoly, které žák řeší z více hledisek, vyžaduje slovní komentář při řešení příkladů 

• zadává samostatné a skupinové práce, v nichž žáci sami, eventuálně ve skupince hledají případné chyby 

• při řešení příkladů vyžaduje zápis pomocí vhodné matematické symboliky 

• vyžaduje, aby geometrické úlohy žáci dle potřeby zakreslovali ve volném rovnoběžném promítání, využívali náčrtů a aby je dokázali slovně popsat 
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Kompetence k řešení problémů: 

• učitel při výkladu nového učiva a při řešení příkladů postupuje od jednoduššího problému ke složitějšímu tak, aby žáci sami mohli některé vztahy, vzorce a 
matematické věty vyvodit a zformulovat 

• pomocí vhodných úloh, přiměřených věku žáků, vyžaduje důkladnou matematickou analýzu problémové situace 

• požaduje odhad a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám při řešení vhodných příkladů 

• kladením problémových otázek žáci nalézají různé způsoby řešení příkladů 

Kompetence komunikativní: 

• učitel při řešení příkladů a slovních úloh vyžaduje přesnou formulaci, užívání vhodné terminologie a matematické symboliky 

• při řešení příkladů vyžaduje, aby žáci dokázali daný problém slovně přeformulovat do matematické terminologie, aby se naučili číst slovní úlohy 
s porozuměním a dokázali slovně interpretovat matematický výsledek 

Kompetence sociální a personální: 

• učitel zařazuje práci v týmu, kde žák uplatní své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti, učí se toleranci k jiným názorům, kriticky vyhodnocuje 
navržený postup a spolupracuje s ostatními při řešení příkladů 

• zadává úkoly z praxe, které vedou k aktivní diskusi, sebekritice a obhajobě svého stanoviska 

Kompetence občanské: 

• učitel hodnocením a povzbuzováním podporuje snahu žáků učit se, vzdělávat a zvládat problémy 

• vyžaduje plnění domácích úkolů, přehledné zápisy ve školních a domácích sešitech 

Kompetence pracovní: 

• učitel vede žáky při řešení otázek a úkolů, při přípravě na výuku, či při domácích úkolů k získávání návyků k systematické a pečlivé práci 

• učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat a navrhnout postup  

Kompetence digitální: 

• učitel vytváří situace, kdy využití digitálních technologií napomůže žákům k efektivnímu řešení matematického problému 

• učitel vede žáky k tomu, aby zapojovali do řešení úloh i problémů i digitální technologie a porovnávali využití tradičních a digitálních prostředků 

• učitel vede žáky k využívání digitálních technologií pro správu a vyhodnocení dat, prezentaci a interpretaci výsledků 
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1. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové 

kompetence) 
Učivo (strategie) Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

Poznámky 

Množiny Žák: 
graficky znázorňuje množiny, 

podmnožiny, sjednocení a 

průnik, využívá potřebnou 

symboliku 

Prvek, množina, podmnožina, průnik 

množin, sjednocení množin, prázdná 

množina, množinová hierarchie číselných 

oborů 

    

Přirozená čísla provádí početní operace 

sčítání, odčítání, násobení a 

dělení v oboru přirozených 

čísel,  
využívá potřebnou symboliku 

Přirozená čísla, komutativní, asociativní a 

distributivní zákon, jednoduché rovnice v 

množině přirozených čísel 

    

Dělitelnost přirozených čísel modeluje a řeší situace s 

využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel, 
řeší slovní úlohy pomocí 

nejmenšího společného 

násobku a největšího 

společného dělitele 

Násobek, dělitel, prvočísla a čísla složená, 

kritéria dělitelnosti, rozklad čísla na 

součin prvočinitelů, soudělná a 

nesoudělná čísla, dělitel, největší 

společný dělitel, násobek, nejmenší 

společný násobek čísel 

    

Celá čísla provádí operace v oboru 

celých čísel, 
zaokrouhluje a provádí 

odhady s danou přesností, 
zobrazí celá čísla na číselné 

ose 

Kladná čísla, nula, záporná čísla, čísla 

navzájem opačná, porovnávání a 

uspořádání celých čísel, číselná osa, 

absolutní hodnota 

    

Úhel určuje velikost úhlu měřením, 
provádí početně i graficky 

sčítání, odčítání úhlů, 
klasifikuje úhel podle 

velikosti 

Pojem úhlu, velikost úhlu (stupeň, 

minuta, vteřina), přímý, ostrý, pravý a 

tupý úhel, vedlejší a vrcholové úhly, osa 

úhlu 

Fyzika, informatika - 

šedesátková soustava, 

jiné číselné soustavy,  
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Trojúhelníky a čtyřúhelníky 
  

načrtne a sestrojí rovinné 

útvary 
charakterizuje a třídí rovinné 

útvary, 
využívá potřebnou 

matematickou symboliku, 
odhaduje a vypočítává obsah a 

obvod rovinných útvarů 
 

Vnitřní a vnější úhly, trojúhelník 

ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý, 

trojúhelníkové nerovnosti, shodnost 

trojúhelníků, výška, těžnice, těžiště, 

střední příčka 
Čtverec, obdélník a jejich vlastnosti, 

úhlopříčky 

  

  

   

  

Desetinná čísla provádí početní operace v 

množině desetinných čísel, 
zaokrouhluje a provádí 

odhady s danou přesností 

Desetinná čísla, rozvinutý zápis čísla v 

desítkové soustavě, porovnávání 

desetinných čísel 

    

Hranoly 
 

načrtne a sestrojí sítě krychle 

a kvádru, 
načrtne a sestrojí obraz 

jednoduchých těles v rovině, 
analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu 

Převody jednotek obsahu a objemu, 

hranoly, rozdělení hranolů, kvádr, krychle 
  

Shodná zobrazení načrtne a sestrojí obraz ve 

středové a osové souměrnosti, 
určí osově a středově 

souměrné útvary 

Shodnost geometrických útvarů, 

samodružné body, samodružné útvary, 

osová souměrnost, středová souměrnost 

Výtvarná výchova – 

středově a osově 

souměrné útvary 

(překládání papíru, 

obtisky) 

  

Nestandardní matematické úlohy a 

problémy 

užívá logickou úvahu při 

řešení problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných 

situací 

Číselné a obrázkové analogie, 

nestandardní geometrické úlohy 
    

Zlomky Sčítá a odčítá zlomky,  

znázorní zlomky na číselné 

ose 

  

Popis zlomku, základní tvar zlomku, 

rozšiřování a krácení zlomků, 

porovnávání zlomků, znázornění zlomků 

na číselné ose, sčítání a odčítání zlomků 
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2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové 

kompetence) 

Učivo (strategie) Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

Poznámky 

Racionální čísla provádí operace v oboru 

racionálních čísel, 

užívá různé způsoby 

kvantitativního vztahu celek – 

část (přirozeným číslem, 

zlomkem, desetinným číslem) 

znázorní racionální čísla na 

číselné ose, 

využívá náčrtku k řešení 

slovních úloh 

Operace se zlomky, převrácená čísla, 

smíšená čísla, desetinné zlomky, 

převádění zlomků na desetinná čísla a 

obráceně, jednoduché rovnice se zlomky, 

složený zlomek, slovní úlohy 

Racionální čísla kladná, záporná a nula, 

znázornění racionálních čísel, absolutní 

hodnota racionálního čísla, porovnávání 

racionálních čísel, jednoduché rovnice 

v množině racionálních čísel, slovní úlohy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úměrnost a poměr Určuje vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti,  

pracuje s měřítky map a plánů 

Přímá a nepřímá úměrnost, poměr. 

 
 

Zeměpis – vzdálenost 

na mapě, skutečná 

vzdálenost, určování 

měřítka map a plánů  

 

Procenta řeší aplikační úlohy na 

procenta, 

 

Základ, procento, procentová část, 

výpočet procenta, výpočet procentové 

části, výpočet základu, promile, slovní 

úlohy, úrok, jednoduché úrokování 

  

Trojúhelníky a čtyřúhelníky načrtne a sestrojí rovinné 

útvary 

charakterizuje a třídí rovinné 

útvary, 

využívá potřebnou 

matematickou symboliku, 

odhaduje a vypočítává obsah a 

obvod rovinných útvarů 

Shodnost trojúhelníků (věty sss, sus, usu, 

Ssu), výška a těžnice, těžiště, střední 

příčka, kružnice vepsaná a opsaná, slovní 

úlohy. 

Čtyřúhelníky a jejich vlastnosti, 

úhlopříčky, výšky, čtverec, obdélník, 

kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, 

slovní úlohy 

 

  

Mocniny a odmocniny užívá druhou mocninu a 

odmocninu ve výpočtech, 

odhaduje výsledky, 

Druhá mocnina, druhá odmocnina, 

Pythagorova věta, iracionální čísla, reálná 

čísla, mocniny s přirozeným mocnitelem, 
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pracuje s kalkulátorem, 

užívá Pythagorovu větu k 

výpočtům  

operace s mocninami a odmocninami, 

zápis čísel v desítkové soustavě pomocí 

mocnin deseti, určování třetích a vyšších 

mocnin pomocí kalkulátoru, slovní úlohy 

Výrazy matematizuje jednoduché 

reálné situace s využitím 

proměnných, 

určuje hodnotu výrazu, sčítá, 

odčítá, násobí mnohočleny 

Číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, 

výrazy s proměnnými, mnohočlen, sčítání, 

odčítání, násobení mnohočlenů. 

  

Hranoly načrtne a sestrojí sítě 

základních těles, 

zobrazí jednoduchá tělesa 

v rovině, 

analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu, 

řeší úlohy na povrch a objem 

hranolů 

Převody jednotek obsahu a objemu, 

hranoly, rozdělení hranolů, kvádr, krychle, 

objem a povrch kvádru a krychle, objem a 

povrch hranolů, slovní úlohy 

  

Nestandardní aplikační úlohy a 

problémy 

řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a 

kombinuje poznatky a 

dovednosti 

Logické a netradiční geometrické úlohy   

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové 

kompetence) 

Učivo (strategie) Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

Poznámky 

Rovnice a nerovnice, řeší rovnice a nerovnice 

v množině reálných čísel,  

formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic, 

vyjadřuje neznámou ze vzorce, 

 

Rovnost, rovnice, lineární rovnice s 

jednou neznámou, úpravy rovnic a 

zkouška, řešení slovních úloh pomocí 

rovnic, lineární nerovnice s jednou 

neznámou, nerovnosti a intervaly, 

ekvivalentní a důsledkové úpravy,  

Fyzika, chemie – 

vyjádření neznámé 

ze vzorce  
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úměrnosti matematizuje reálné situace 

závislosti dvou veličin, 

analyzuje závislost veličin, 

vyjádří přímou a nepřímou 

úměrnost tabulkou, rovnicí a 

grafem, 

řeší modelováním a výpočtem 

situace vyjádřené poměrem, 

Závislost dvou veličin (tabulka, rovnice, 

graf), přímá a nepřímá úměrnost, poměr, 

převrácený poměr, postupný poměr, zápis 

zlomkem, dělení celku na části v daném 

poměru, zvětšování a zmenšování 

v daném poměru, trojčlenka, slovní úlohy 

  

Geometrické konstrukce využívá pojmu množina všech 

bodů dané vlastnosti k 

charakteristice útvaru a k 

řešení konstrukčních úloh, 

využívá dostupnou 

matematickou symboliku, 

 

Množina všech bodů dané vlastnosti, 

základní konstrukční úlohy, konstrukce 

trojúhelníků a čtyřúhelníků, složitější 

geometrické úlohy, posunutí 

  

Výrazy 

 

matematizuje jednoduché 

reálné situace s využitím 

proměnných, 

určuje hodnotu výrazu, sčítá, 

odčítá, násobí a dělí 

mnohočleny, 

provádí rozklad pomocí vzorců 

a vytýkání, 

určuje definiční obor lomených 

výrazů, upravuje výrazy. 

Proměnná, výrazy s proměnnými, 

mnohočlen, sčítání, odčítání, násobení 

mnohočlenů, dělení mnohočlenů 

jednočlenem, rozklad výrazů na součin, 

výrazy s absolutní hodnotou 

Lomený výraz, podmínky při úpravách 

výrazů  

  

Kruh, kružnice, válec načrtne kružnici a válec, 

vypočítává obsah kruhu, délku 

kružnice, objem válce, 

zobrazuje válec v rovině, 

sestrojuje síť válce, 

užívá kalkulátoru k výpočtům 

Kružnice a kruh, vzájemná poloha přímky 

a kružnice, tětiva, vnější a vnitřní dotyk, 

středná, kruhový oblouk a jeho délka, 

kruhová výseč, válec, objem a povrch 

válce, slovní úlohy, Thaletova kružnice 

  

Lineární rovnice, lineární nerovnice 

Jednoduché kvadratické rovnice 

řeší rovnice a nerovnice 

v množině reálných čísel, 

Lineární rovnice s jednou neznámou, 

lineární rovnice s neznámou ve 

jmenovateli, lineární nerovnice s jednou 
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formuluje a řeší reálné situace 

pomocí rovnic, 

analyzuje a řeší problémy ve 

slovních úlohách, 

modeluje konkrétní situace, v 

nichž využívá matematický 

aparát v oboru reálných čísel 

neznámou, slovní úlohy, jednoduché 

kvadratické rovnice 

4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

Poznámky 

Soustavy dvou lineárních rovnic o 

dvou neznámých 

řeší soustavy rovnic v množině 

reálných čísel, 

formuluje a řeší reálné situace 

pomocí rovnic a jejich soustav, 

analyzuje a řeší problémy ve 

slovních úlohách, 

modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát v 

oboru reálných čísel 

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou 

neznámých, slovní úlohy 

  

Kvadratické rovnice řeší kvadratické rovnice typy kvadratických rovnic, diskriminant, 

vzorec pro výpočet kořenů kvadratické 

rovnice 

  

Funkce vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí, grafem, 

matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů, 

 

Pravoúhlá soustava souřadnic, definice 

funkce, definiční obor a obor hodnot, 

závislá a nezávislá proměnná, graf 

funkce, vlastnosti funkce, přímá 

úměrnost – vlastnosti funkce, lineární 

funkce – vlastnosti funkce, nepřímá 

úměrnost – vlastnosti funkce, grafické 

řešení lineárních rovnic a soustavy dvou 

rovnic o dvou neznámých, kvadratická 

funkce, kvadratické rovnice,  

Fyzika – závislost veličin 

ve fyzikálním pojetí 

(grafy rychlosti a, dráhy, 

pracovní diagramy atd.) 

Informatika - tvorba 

grafu funkcí 
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slovní úlohy, funkce s absolutní 

hodnotou 

Závislosti a práce s daty, základy 

statistiky a finanční matematiky 

řeší jednoduché situace finanční 

matematiky, 

užívá pojmů finanční matematiky, 

vyhledává, vyhodnocuje a 

zpracovává data, 

porovnává soubory dat 

  

Úrok, jistina, kapitál, úrokovací období, 

jednoduché úrokování, statistický 

soubor, znak, četnost, aritmetický 

průměr, medián, modus, diagramy, 

odchylka 

Informatika - zpracování 

dat a využívání 

statistických funkcí 

v tabulkových 

procesorech 

 

Podobnost 

Goniometrické funkce v pravoúhlém 

trojúhelníku 

analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu, 

užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o podobnosti trojúhelníků 

používá kalkulačku při výpočtech 

goniometrických funkcí  

Podobnost, poměr podobnosti, 

podobnost trojúhelníků, věty o 

podobnosti, dělení úsečky v daném 

poměru, výkresy, plány, mapy, funkce 

sinus, kosinus, tangens. 

Výtvarná výchova – 

využití podobnosti, 

zvětšování, resp. 

zmenšování kreseb dle 

předlohy 

 

Tělesa – jehlan, kužel, koule načrtne a sestrojí obraz tělesa 

v rovině, 

načrtne sítě těles v rovině, 

odhaduje a vypočítá objem a 

povrch těles 

 

Jehlan, kužel, koule, 

objemy a povrchy těles, slovní úlohy 

komolý jehlan a komolý kužel, slovní 

úlohy, aplikace goniometrických funkcí 

při řešení objemů a povrchů těchto těles 

Aplikace ve fyzice, např. 

výpočet průměrné 

hustoty planet 

 

 

Nestandardní matematické úlohy a 

problémy 

užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek 

při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo 

zkoumaných situací, 

řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých 

oblastí matematiky 

Logické a netradiční úlohy z oblasti 

geometrie a algebry 
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FYZIKA 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda. 
Vzdělávací obor: fyzika. 

Obsahové vymezení předmětu: 

Předmět fyzika se vyučuje na gymnáziu po celou dobu studia. Výuka v některém z vyšších ročníků vyššího gymnázia může být doplněna volitelným předmětem 
Fyzikální seminář a cvičení. Tento předmět rozvíjí schopnost pracovat s informacemi, dovednost formulovat závěry a argumentovat. 
Ve vyučování fyzice mají žáci získat představu o zákonitostech a podstatě přírodních jevů, o souvislostech s ostatními přírodovědnými obory a získat základy pro 
případné další studium přírodovědného zaměření. 
Charakteristickým rysem předmětu jsou jeho významné souvislosti se všemi přírodovědnými předměty. 
Žák je tímto předmětem veden k tomu, aby zejména: 

• chápal, že přírodní jevy mají fyzikální příčiny, 

• rozuměl různým typům fyzikálních dějů, uměl tyto znalosti aplikovat, 

• využíval matematický aparát pro odvození jednoduchých fyzikálních vztahů, 

• aplikoval své znalosti při provádění praktických měření. 
Učební osnovy jsou zpracovány podle dostupných učebnic fyziky pro 6. až 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 2 hodiny 

• 2. ročník 2 hodiny 

• 3. ročník 2 hodiny 

• 4. ročník 2 hodiny 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• pracujeme s žáky tak, aby si osvojili důležité poznatky z vybraných tematických okruhů a na jejich základě poznávali význam a přínos fyziky pro život a činnosti 
člověka, pro rozvoj moderních technologií a ochranu životního prostředí, 

• zadáním samostatné práce a referátů vedeme žáky k vyhledávání (tisk, internet, encyklopedie) a využívání informací a na základě jejich pochopení k efektivnímu 
využívání v procesu učení, soutěžích, v praktickém životě a celoživotním studiu, 

• vedeme žáky, aby operovali s obecně užívanými fyzikálními termíny, znaky a symboly, aby uváděli věci do souvislostí, propojovali do širších celků poznatky 
z různých vzdělávacích oblastí, 
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• učíme žáky samostatně pozorovat, experimentovat a měřit, získané výsledky porovnávat, zpracovávat, vyhodnocovat a vyvozovat z nich závěry pro využití 
v budoucnosti. 

Kompetence k řešení problémů: 

• demonstrací fyzikálního jevu nebo děje vedeme žáky k tomu, aby na základě pozorování a dosavadních vědomostí a zkušeností vyslovili hypotézu, vymezili 
pravidla pro její ověření, v laboratorních pracích sestavili experiment, zpracovali získané údaje a vyvodili závěry, 

• samostatnou formou práce či ve skupinách vštěpujeme žákům nabyté poznatky a učíme je dovednosti využívat při řešení fyzikálních problémů a úloh, nacházet 
různé způsoby řešení, 

• pomocí orientačního zkoušení a testů ověřujeme, zda žáci osvědčené postupy aplikují při řešení podobných problémových situací, 

• při výkladu nového učiva a řešení problémových úloh postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu, aby žáci sami mohli některé fyzikální vztahy odvodit 
a formulovat závěry. 

Kompetence komunikativní: 

• podněcujeme a řídíme diskuse nad řešeními úloh, vedeme je k prezentacím vlastních postupů řešení, 

• vedeme k porozumění různým typům textů, grafů, obrazových materiálů, které využívají obrazovou komunikaci a zviditelnění závislostí mezi veličinami, 

• ústním prověřováním nabytých vědomostí zjišťujeme, zda se žáci vyjadřují pomocí zavedené fyzikální terminologie. 

Kompetence sociální a personální: 

• zařazováním práce ve skupinách vedeme žáky k uplatnění jejich individuálních schopností a dovedností, 

• zadáním skupinového úkolu vedeme žáky k respektování zájmů skupiny a  k toleranci jiných názorů členů skupiny, k pochopení potřeby efektivní spolupráce 
pro úspěšné zvládnutí úkolu, 

• zhodnocením výsledků práce skupiny vedeme žáky k tomu, aby si vážili výsledků práce skupiny i své vlastní. 

Kompetence občanské: 

• formou referátů zjišťujeme, zda žáci sledují aktuální dění nejen ve vědě a technice, ale i v celém světě, 

• vedeme žáky k chápání potřeby využití vědeckých poznatků ku prospěchu jedince i celé společnosti se současnou ochranou životního prostředí, 

• dbáme na bezpečnost práce v laboratoři, vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních, zdůrazňujeme zásady 1. pomoci v případě úrazu. 

Kompetence pracovní: 

• vedeme žáky při řešení otázek a úkolů, při přípravě na výuku, či při domácích úkolů k získávání návyků k systematické a pečlivé práci, 

• zařazujeme do výuky exkurze, přednášky, besedy a referáty a tím ukazujeme žákům přínos fyziky pro člověka, pomáháme jim získávat představu o uplatnění 
fyziky v různých oborech lidské činnosti. 

Kompetence digitální: 

• žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své 
práce. 
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1. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Látky a tělesa Žák: 
dokáže rozlišit látku pevnou, 
kapalnou a plynnou 
experimentálním zkoušením 
dokáže určit, že různé látky mají 
různé vlastnosti 
rozlišuje pojmy látka, těleso, 
atom, molekula, prvek, 
sloučenina 
uvede konkrétní příklady jevů 
dokazujících, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemně 
na sebe působí 

Tělesa a látky 

• vlastnosti pevných, kapalných a 
plynných látek 

• vzájemné působení těles, síla 

• pohyb částic v látkách, difuze, 
Brownův pohyb 

• skupenství látek – souvislost 
skupenství látek s jejich částicovou 
stavbou 

• atomy, molekuly, prvky, sloučenina 
 

Ch: atomární struktura 
látek 
Př: úloha difúze při 
látkové výměně 
v organismech 

 

Elektrické vlastnosti látek určí druhy elektrického náboje, 
pochopí a umí předvést 
vzájemné silové působení mezi 
různě zelektrovanými tělesy 
pochopí, že mnoho jevů 
z běžného života souvisí se 
zelektrováním těles 
 

Elektrování těles, druhy elektrického náboje 
Elektrická síla, elektrické pole 
Model atomu 
Vysvětlení elektrování těles 

Ov: odlučovače kouře 
v tepelných 
elektrárnách, výroba 
papíru 

 

Magnetické vlastnosti látek prakticky využívá poznatky 
o působení magnetického pole 
na magnet 
rozliší části magnetu 
navrhne, jak experimentem 
rozliší látky magnetické 
a nemagnetické 
pochopí, že Země se chová jako 
velký magnet  

Magnety a jejich působení na tělesa 
z různých látek 
Magnetická síla, magnetické pole 
Feromagnetické látky, magnetování těles 
Magnetické indukční čáry 
Magnetické pole Země 
 

Z: magnetické pole 
Země 
Př: chování živočichů 
v magnetickém poli 
Země 

 

Veličiny a jejich měření změří vhodně zvolenými 
měřidly některé důležité 

Porovnávání a měření 
Fyzikální veličina a její jednotka 

M: aritmetický průměr, 
zaokrouhlování, 
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fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa 
využívá s porozuměním vztah 
mezi hustotou, hmotností 
a objemem při řešení 
praktických problémů 
změří velikost působící síly 
předpoví, jak se změní délka či 
objem tělesa při dané změně 
jeho teploty 

Měřené veličiny 

• délka, měření délky 

• objem, měření objemu 

• hmotnost, měření hmotnosti 

• hustota, výpočet hustoty 

• čas, měření času 

• teplota a její změna, teplotní 
roztažnost 

• měření teploty, teplotní stupnice 

• síla, účinky síly a její měření 

• gravitační síla, gravitační pole 

šedesátková soustava 
u času a úhlu 
Z: tvar Země, rozměry 
ve sluneční soustavě 

Elektrický obvod sestaví správně podle 
schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma 
reálného obvodu 
změří elektrický proud a napětí 
rozliší vodič a izolant na základě 
analýzy jejich vlastností 

Sestavení elektrického obvodu – zdroj 
napětí, spotřebič, spínač 
Nerozvětvený a rozvětvený elektrický 
obvod 
Elektrický proud a elektrické napětí 
Elektrické vodiče a izolanty  
Tepelné účinky elektrického proudu 
Pojistky 
Magnetické pole elektrického proudu 

• magnetické pole cívky 

• elektromagnet a jeho užití 

• elektrický zvonek 
Bezpečnost při práci s elektřinou 

Př: ekologie: využívání 
elektřiny místo 
spalování uhlí 
a dřeva 

PT – Enviromentální 
výchova – vztah 
člověka k prostředí 

 

2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Pohyb těles Žák: 
rozhodne, jaký druh pohybu 
těleso koná vzhledem k jinému 
tělesu 
zařadí podle kritérií pohyb do 
dané kategorie 

Pohyby těles 

• klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha 

• pohyb přímočarý a křivočarý 

• posuvný a otáčivý pohyb 

• pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný 

• rychlost rovnoměrného pohybu 

• dráha při rovnoměrném pohybu 

Ov: dopravní značky, 
povolená rychlost v ČR 
Z: pohyb astronomických 
objektů 
M: grafy, obsah 
rovinných obrazců, úlohy 
o pohybu 
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využívá s porozuměním při 
řešení problémů a úloh vztah 
mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného pohybu těles 

• průměrná a okamžitá rychlost 

Síly změří velikost působící síly 
určí v konkrétní jednoduché 
situaci druhy sil působících na 
těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 
využívá Newtonovy zákony pro 
objasňování či předvídání změn 
pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých 
situacích 
aplikuje poznatky o otáčivých 
účincích síly při řešení 
praktických problémů 
zná souvislost mezi gravitační 
silou a hmotností tělesa 
umí nalézt experimentálně 
těžiště plochých těles 

Síla, gravitační pole a gravitační síla, 
skládání sil 

• znázornění síly 

• přímá úměrnost mezi gravitační silou 
a hmotností tělesa 

• výslednice dvou sil stejných a 
opačných směrů 

• rovnováha dvou sil 

• těžiště tělesa 
Posuvné účinky síly, pohybové zákony 

• setrvačnost, zákon setrvačnosti 

• síla a změna pohybu 

• zákon akce a reakce 
Otáčivé účinky síly 

• moment síly 

• rovnováha na páce, užití páky 

• kladky a kladkostroje 
Deformační účinky síly, tření 

• tlaková síla a tlak – vztah mezi 
tlakovou silou, tlakem a obsahem 
plochy, na niž síla působí 

• tlak v praxi 

• třecí síla – smykové tření, ovlivňování 
velikosti třecí síly v praxi 

Z: pohyby Země a Měsíce  

Kapaliny a plyny vyžívá poznatky o zákonitostech 
tlaku v klidných tekutinách pro 
řešení konkrétních praktických 
problémů 
dokáže předpovědět z analýzy 
působících sil na těleso v klidné 
tekutině chování tělesa v ní 

Vlastnosti kapalin 

• Pascalův zákon – hydraulická zařízení 

• hydrostatický tlak – souvislost mezi 
hydrostatickým tlakem, hloubkou a 
hustotou kapaliny 

• Vztlaková síla 

Př: hmyz žijící na povrchu 
kapaliny 
Tv: sportovní potápění 
Z: Mariánský příkop, 
atmosféra Země, vzduch 
a jeho složení 
D: Archimédes a Řecko 

 



 124 

vypočítá hydrostatický tlak 
v dané hloubce 
chápe základní princip mnoha 
činností, které jsou založeny na 
vytvoření přetlaku a podtlaku 

• Archimédův zákon – vztlaková síla; 
potápění, vznášení se a plování těles 
v klidných tekutinách 

Vlastnosti plynů 

• Atmosféra Země 

• Atmosférický tlak – souvislost 
atmosférického tlaku s některými 
procesy v atmosféře, měření 
atmosférického tlaku 

• Archimédův zákon pro plyny 

• Přetlak a podtlak 

Ov: význam mýdla při 
mytí a hygieně, negativní 
zásahy civilizace do 
přírodních dějů 

Světelné jevy dokáže charakterizovat rozdíl 
mezi bodovým a plošným 
zdrojem světla 
využívá zákon o přímočarém 
šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí 
a zákon odrazu světla při řešení 
problémů a úloh 
správně vyhodnotí reálný chod 
světelného paprsku daným 
prostředím, graficky jej zobrazí 
a určí vlastnosti obrazu 
dokáže uvést příklady 
praktického užití zrcadel 
v běžném životě 
umí vysvětlit vznik duhy 

Vlastnosti světla 

• zdroje světla 

• rychlost světla ve vakuu a v různých 
prostředích 

• přímočaré šíření světla 

• stín a polostín 

• měsíční fáze 

• zatmění Slunce a Měsíce 
Odraz a lom světla 

• zákon odrazu 

• zobrazení odrazem na rovinném, 
dutém a vypuklém zrcadle 
(kvalitativně) 

• lom světla – popis jevu, druhy lomu 

• rozklad bílého světla hranolem, duha 

Z: duha, střídání ročních 
období 
Ov: bezpečnost 
silničního provozu – užití 
kulových zrcadel 

 

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové 
kompetence) 

Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Práce a energie Žák: 
dokáže určit, kdy těleso koná 
práci 

Mechanická práce, výkon, účinnost 
Pohybová a polohová energie, přeměny 
energie 

Ov: ochrana přírody, 
bezpečnost v silniční 
dopravě 
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využívá s porozuměním vztah 
mezi výkonem, vykonanou 
prací a časem  
je schopen uvést příklady těles, 
která mají kinetickou nebo 
potenciální energii, rozumí 
přeměnám těchto energií 

D: užití jednoduchých 
strojů při stavbách ve 
starověku 

Tepelné jevy vysvětlí změnu vnitřní energie 
tělesa při konání práce 
a tepelné výměně 
využívá s porozuměním vztah 
pro výpočet tepla i při řešení 
praktických problémů 
vyhledá měrnou tepelnou 
kapacitu v MFChT 
rozumí činnosti čtyřtaktního a 
dvoutaktního motoru  
rozumí přeměnám skupenství 
z hlediska vnitřní energie 

Vnitřní energie tělesa 
Změna vnitřní energie konáním práce – 
zahřívání těles při tření  
Změna vnitřní energie tepelnou výměnou 

• teplo 

• měrná tepelná kapacita 

• měření tepla, kalorimetr  

• tepelná výměna prouděním 

• tepelné záření 
Přeměny skupenství 

• tání a tuhnutí 

• vypařování, var a kapalnění – hlavní 
faktory ovlivňující vypařování a 
teplotu varu kapaliny 

• sublimace a desublimace 
Tepelné motory 

M: vyjádření neznámé 
ze vztahu 
Ov: alternativní paliva 
v dopravě, úspora 
energie tepelnou izolací 
Z: tání ledovců a změna 
klimatu 
PT: Environmentální 
výchova – lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 

 

Elektrické děje vysvětlí podstatu měření 
elektrického náboje 
elektroskopem 
experimentálně ověří, za jakých 
podmínek prochází el. 
obvodem el. proud 
na základě praktických měření 
odvodí závislost velikosti 
proudu na napětí a řeší 
jednoduché úlohy 
rozumí základním pravidlům 
pro určování výsledného 

Elektrický náboj, elektrické pole 

• elektroskop 

• jednotka elektrického náboje 

• vodič a izolant v elektrickém poli 

• siločáry elektrického pole 
Elektrický proud 

• co je elektrický proud 

• měření elektrického proudu 
a elektrického napětí 

• Ohmův zákon, elektrický odpor 

• závislost odporu na vlastnostech 
vodiče 

M: vyjádření neznámé 
ze vzorce, přímá 
a nepřímá úměrnost 
Z: přečerpávací 
a sluneční elektrárny 
Ov: ochrana životního 
prostředí, úspora 
elektrické energie, 
sluneční energie 
PT: Environmentální 
výchova – lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 
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odporu při sériovém 
a paralelním zapojení rezistorů 
 

• rezistor, sériové a paralelní zapojení 
rezistorů 

• reostat, potenciometr 

• elektrická práce, elektrická energie, 
elektrický výkon 

Zvukové děje rozpozná ve svém okolí zdroje 
zvuku a kvalitativně analyzuje 
příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 
zdůvodní nutnost látkového 
prostředí pro šíření zvuku 
posoudí možnosti zmenšování 
vlivu nadměrného hluku na 
životní prostředí 
rozumí pojmům odraz, 
pohlcování zvuku, ozvěna 
a dozvuk 

Vznik zvuku 
Šíření zvuku – látkové prostředí jako 
podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost 
šíření zvuku v různých prostředích 
Tón, výška tónu 
Ucho 
Ultrazvuk a infrazvuk 
Hlasitost zvuku, pohlcování zvuku, ochrana 
před nadměrným hlukem 
Barva zvuku 
Odraz zvuku na překážce – ozvěna a 
dozvuk 
 

Př: hlasivky, hrtan, 
fyziologie sluchu, zvuk 
a živočichové 
Hv: tóny, hudební 
nástroje 
 

 

4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové 
kompetence) 

Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Elektromagnetické děje Žák: 
dokáže popsat magnetické pole 
cívky s proudem a porovnat 
s permanentním magnetem 
využívá prakticky poznatky 
o působení magnetického pole 
na magnet a cívku s proudem a 
o vlivu změny magnetického 
pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 
rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého a změří elektrický 
proud a napětí 

Elektromagnetické jevy 

• magnetické pole cívky s proudem 

• elektromagnet a jeho užití 

• působení magnetického pole na cívku 
s proudem 

• stejnosměrný elektromotor 

• elektromagnetická indukce 
Střídavý proud 

• vznik a vlastnosti střídavého proudu 

• měření střídavého proudu a napětí, 
efektivní hodnoty 

• transformátory 

• výroba elektrické energie 

Z: atmosféra Země 
a magnet. pole Země 
Ov: radary a ochrana 
našeho státu 
M: sinusový 
a kosinusový průběh 
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rozumí grafu závislosti 
střídavého proudu či napětí na 
čase 
popíše stavu a funkci 
alternátoru, stejnosměrného 
elektromotoru, transformátoru 
dokáže počítat úlohy na 
transformační poměr 
vyjmenuje způsoby získávání 
elektrické energie v různých 
typech elektráren 
vysvětlí význam transformace 
při přenosu elektrické energie 
rozumí souvislosti elektrického 
a magnetického pole a jejich 
změn pro vznik pole 
elektromagnetického 
vnímá význam 
elektromagnetického vlnění 
a jeho šíření v prostoru 

• přenos elektrické energie 
Bezpečné chování při práci s elektrickými 
přístroji a zařízeními  
Elektromagnetické vlny a záření, zdroje 
záření 
 
 

Elektrický proud v kapalinách, 
plynech a polovodičích 

vysvětlí podstatu vedení 
elektrického proudu v pevných 
látkách, kapalinách a plynech 
pochopí podstatu blesku, 
elektrického výboje 
naučí se pravidla ochrany před 
bleskem a zásady první pomoci 
rozliší vodič, izolant a polovodič 
na základě analýzy jejich 
vlastností 
dokáže popsat funkci diody ve 
směru propustném a závěrném 
chápe význam polovodičových 
součástek a polovodičů 
v dnešní technické praxi 

Vedení elektrického proudu v kapalinách 
Vedení elektrického proudu v plynech 
Vedení elektrického proudu v polovodičích 

• jak lze měnit odpor polovodičů 

• vliv příměsí v polovodičích 

• PN přechod 

• polovodičová dioda a její funkce 

• další součástky s jedním PN 
přechodem 

 

Ov: sluneční baterie 
a životní prostření 
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Světelné děje rozhodne ze znalosti rychlostí 
světla ve dvou různých 
prostředích, zda se světlo bude 
lámat ke kolmici, či od kolmice, 
a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla 
čočkami 
dokáže uvést příklady 
praktického užití čoček 
v běžném životě 

Lom světla, úplný odraz 
Zobrazení lomem tenkou spojkou a 
rozptylkou (kvalitativně)  
Optické vlastnosti oka, vady oka 
Lupa a mikroskop 
Dalekohledy 

Př: lidské smysly – zrak, 
stavba a funkce 
lidského oka 

 

Jaderná energie rozliší druhy jaderného záření, 
jejich podstatu 
chápe nebezpečnost záření pro 
živé organismy 
dokáže popsat princip jaderné 
elektrárny 
zhodnotí pozitivní i negativní 
dopady jaderné energetiky na 
životní prostředí 
zhodnotí výhody a nevýhody 
využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí 

Atom a jeho struktura, jaderné síly 
Atomová jádra 
Radioaktivita a její užití 
Ochrana před škodlivým zářením 
Jaderné reakce – štěpná reakce, 
termonukleární reakce 
Jaderná energie a její uvolňování 
Jaderný reaktor, jaderná elektrárna 
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie 
Ochrana lidí před radioaktivním zářením 

Ov: jaderné elektrárny 
a životní prostředí 
D: historický vývoj 
jaderné bomby 
PT: Environmentální 
výchova – lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 

 

Astronomie popíše základní tělesa, která 
jsou součástí Sluneční soustavy 
objasní (kvalitativně) pomocí 
poznatků o gravitačních silách 
pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 
odliší hvězdu od planety na 
základě jejich vlastností 

Sluneční soustava – její hlavní složky 
Hvězdy a souhvězdí 
Naše Galaxie 
Kosmonautika 

PT: Environmentální 
výchova – základní 
podmínky života 
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CHEMIE 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda  
Vzdělávací obor: chemie. 

Obsahové vymezení předmětu: 

Předmět chemie se vyučuje na gymnáziu od 2. do 7. ročníku. Výuka v některém z vyšších ročníků vyššího gymnázia může být doplněna volitelným předmětem 
Seminář a cvičení z chemie. 
Studium chemie na gymnáziu zahrnuje obecnou, anorganickou, organickou chemii a základy biochemie. V semináři si studenti rozšiřují znalosti získané v hodinách 
o poznatky z fyzikální a analytické chemie. 
Žáci mají získat představu o vlastnostech a složení látek, o vlivu vnitřní struktury na vlastnosti látek a o podstatě a průběhu chemických dějů a faktorech, které tyto 
děje ovlivňují. Žáci dovedou pracovat s chemickými látkami z hlediska bezpečnosti a hygieny práce, správně interpretovat chemické informace v prostředí kolem 
nás a dodržují zásady ochrany životního prostředí a zdraví člověka. 
Chemie spolupracuje s ostatními přírodovědnými obory a dává základy pro případné další studium přírodovědného zaměření. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 0 hodin 

• 2. ročník 2 hodiny 

• 3. ročník 2 hodiny 

• 4. ročník 3 hodiny 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• pracujeme s žáky tak, aby si vědomě osvojili znalosti a dovednosti z oblasti chemie, které pak využijí při dalším učení a pracovních činnostech, 

• vedeme žáky tak, aby si při studiu chemie vytvářeli časový plán, maximálně využili své znalosti a dovednosti a přijímali zodpovědnost za své učení a práci, 

• zadáním samostatné práce, referátů vedeme žáky k vyhledávání (tisk, internet, encyklopedie) a využívání informací a na základě jejich pochopení k efektivnímu 
využívání v procesu učení i v praktickém životě, 

• vedeme žáky, aby identifikovali a správně používali chemické značky, názvy, vzorce a zápisy chemických rovnic, 

• učíme žáky samostatně pozorovat, experimentovat a měřit, získané výsledky porovnávat, zpracovávat, vyhodnocovat a vyvozovat z nich závěry pro využití 
v budoucnosti. 



 130 

Kompetence k řešení problémů: 

• demonstrací chemických pokusů vedeme žáky k tomu, aby dovedli na základě pozorování a dosavadních vědomostí řešit chemické problémy, poznávat a 
porovnávat chemické látky a jejich vlastnosti, 

• vedeme žáky k tomu, aby samostatně vytvářeli hypotézy, navrhovali postupné kroky a zvažovali využití různých postupů při řešení chemických problémů, aby 
dokázali svá tvrzení obhájit a formulovat podložené závěry, 

• pomocí zkoušení a testů ověřujeme, zda žáci dovedou osvědčené postupy aplikovat při řešení podobných problémů. 

Kompetence komunikativní: 

• vedeme žáky k tomu, aby se v mluvených i psaných projevech vyjadřovali jasně a srozumitelně a využívali správnou chemickou terminologii a symbolická i 
grafická vyjádření informací, 

• vedeme žáky k tomu, aby efektivně využívali moderní informační technologie, 

• vedeme k porozumění různým typům textů, grafů, obrazových materiálů, které využívají obrazovou komunikaci a zviditelnění závislostí mezi veličinami. 

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k tomu, aby posuzovali reálně své možnosti a byli schopni sebereflexe, 

• zařazováním práce ve skupinách vedeme žáky k aktivní spolupráci při dosahování společných cílů a k toleranci jiných názorů členů skupiny, 

• zhodnocením výsledků práce skupiny vedeme žáky k tomu, aby si vážili výsledků práce skupiny i své vlastní. 

Kompetence občanské: 

• dbáme na bezpečnost práce v laboratoři, vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních, zdůrazňujeme zásady 1. pomoci v případě úrazu, 

• vedeme žáky k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením 
jednotlivých mimořádných událostí 

• formou referátů a následných diskuzí vedeme žáky k tomu, aby respektovali různorodost hodnot názorů, postojů a schopností ostatních lidí, 

• formou projektů a referátů zjišťujeme, zda žáci sledují nové vědecké poznatky a aktuální dění ve světě. 

Kompetence pracovní: 

• zadáním domácích úkolů a samostatných prací vedeme žáky k získávání návyků k systematické práci, podporujeme jejich iniciativu a tvořivost, motivujeme je 
k dosažení úspěchů, 

• zařazujeme do výuky chemie exkurze, přednášky, besedy a tím pomáháme žákům získat představu o uplatnění chemie v různých oborech lidské činnosti. 

Kompetence digitální: 

• ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života, digitální technologie a způsob jejich 
použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřebyꓼ 

• získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech, k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které 
odpovídají konkrétní situaci a účeluꓼ 

• vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech, vyjadřuje se za pomocí digitálních prostředkůꓼ 
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• navrhuje prostřednictvím digitálních technologie taková řešení, která mu pomohou vylepšit postupy či technologie, dokáže poradit s technickými problémyꓼ 

• vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, 
zvažuje rizika a přínosyꓼ 

• předchází situacím, které ohrožují bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím tělesné a dušení zdraví, při spolupráci, komunikaci a sdílení informací 
v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým. 

Průřezová témata: 
Při naplňování vyučovacího obsahu jsou realizovány také části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, 
Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Tyto jsou integrovány do jednotlivých částí učiva. 

2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Úvod do studia chemie Žák: 
uvede příklady chemického děje, a 
čím se zabývá chemie, rozliší 
chemický a fyzikální děj, určí 
společné a rozdílné vlastnosti látek, 
pracuje bezpečně s vybranými 
dostupnými a běžně používanými 
látkami a hodnotí jejich rizikovost, 
posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím 
pracovat nesmí, rozpozná přeměny 
skupenství látek, uplatňuje 
adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí, 

úvod, charakteristika chemie, látky a 
tělesa, pozorování, měření, pokus 

Fyzika  

bezpečnost při práci s chemickými 
látkami, nebezpečné látky a přípravky, H-
věty, P-věty, piktogramy a jejich význam 

Osobnostní a sociální 
výchova 

 

základní vlastnosti látek, skupenství, 
rozpustnost, hustota 

Fyzika 
Výchova ke zdraví 
 

 

Směsi rozlišuje směsi a chemické látky,  směsi, různorodé a stejnorodé roztoky   
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vypočítá složení roztoků, připraví 
prakticky roztok daného složení, 
umí vypočítat hmotnostní zlomek 
složek směsí a procentuální 
koncentraci, rozezná druhy roztoků 
a jejich využití v běžném životě, 

složení roztoků, různorodé, stejnorodé 
roztoky, hmotnostní zlomek, koncentrace 
roztoku, nasycený a nenasycený roztok 

Matematika  

navrhne postupy a prakticky 
provede oddělování složek směsí o 
známém složení, uvede příklady 
oddělování složek směsi v praxi,  

metody oddělování složek směsí, 
usazování, filtrace, destilace, krystalizace, 
sublimace 

Enviromentální výchova - 
likvidace úniku ropných a 
jiných škodlivých látek 

 

Voda a vzduch rozliší různé druhy vod a uvede 
příklady jejich výskytu a použití, 
uvede příklady znečišťování vody a 
vzduchu, uvede zdroje znečišťování 
vody ve svém nejbližším okolí, 

voda v přírodě, využití vody, destilovaná, 
pitná, odpadní voda, výroba pitné vody, 
čistota vody 

Enviromentální výchova - 
význam vody, vzduchu 
jako základní podmínky 
života; čistota vody a 
vzduchu jako globální 
problém lidstva,  
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech - dotace 
EU na projekty ochrany a 
čištění vody a ovzduší 

 

zná procentuální obsah hlavních 
složek vzduchu, uvede zdroje 
znečišťování vzduchu ve svém 
nejbližším okolí, uvede význam 
ozonové vrstvy a dokáže vysvětlit 
vznik ozonu, 

vzduch -  složení, čistota ovzduší, ozonová 
vrstva 

Přírodopis 
Zeměpis 
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Složení látek zná pojmy atom a molekula, prvek 
a sloučenina ve správných 
souvislostech, 

částicové složení látek -  molekuly, atomy, 
atomové jádro, protony, neutrony, 
elektronový obal a jeho změny v 
chemických reakcích, elektrony 
 
 

Fyzika 
Mediální výchova - 
sledování a vyhledávání 
informací o nových 
objevech v mikrosvětě 
(nanotechnologie) 

 

orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná 
vybrané kovy a nekovy a usuzuje 
na jejich možné vlastnosti, uvede 
nejobvyklejší chemické prvky a 
jednoduché chemické sloučeniny a 
jejich značky, 

periodická soustava prvků, názvy a značky 
vybraných prvků, vlastnosti a použití 
vybraných prvků, skupiny a periody v 
periodické tabulce chemických prvků, 
protonové číslo 

  

umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a 
sloučeninou, určí počet atomů ve 
vzorci, zná pojem elektronegativita, 
umí vyhledat elektronegativitu 
prvku v PSP, určí charakter vazby 
podle polarity, 

chemické sloučeniny chemická vazba, 
polarita vazby 

  

Vodík a kyslík zná vlastnosti a využití vodíku, umí 
vysvětlit pojem izotop, zná 
vlastnosti a využití kyslíku, 

vodík a jeho vlastnosti, izotopie, kyslík   

Chemická reakce rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky 
a produkty chemických reakcí, 

změny chemických látek, chemická reakce    

Kovy a nekovy zná pojmy kovy, nekovy, polokovy, 
těžké kovy, zná rozdíly mezi 
vlastnostmi kovů a nekovů, dovede 
popsat princip výroby kovů z rud, 
zná významné kovy, polokovy a 
nekovy a jejich praktické využití, 

srovnání vlastností kovů a nekovů, 
umístění v PSP, přehled nejvýznamnějších 
kovů, vlastnosti a využití, významné 
nekovy a polokovy 
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Základ názvosloví binárních 
sloučenin 

zná pravidla tvorby vzorců 
binárních sloučenin. 

názvosloví binárních sloučenin    

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Binární sloučeniny Žák 
porovná vlastnosti a použití 
vybraných prakticky významných 
oxidů, sulfidů a halogenidů a 
posoudí vliv významných 
zástupců těchto látek na životní 
prostředí, 

Názvosloví binárních sloučenin, názvosloví 
oxidů, sulfidů, halogenidů a  použití  

 

Enviromentální výchova 
- solení silnic 
Mediální výchova - 
informace a názory v 
médiích k problematice 
solení vozovek 
Enviromentální výchova 
- globální oteplování 
planety 
Osobnostní a sociální 
výchova - 
zodpovědnost jedince 
za své zdraví 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech - kamiony 
x železnice, 
projekty a dotace EU na 
snížení emisí 
Enviromentální výchova 
- reakce 
kyselinotvorných  
oxidů v atmosféře 
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Průběh chemické reakce rozliší a zapíše pomocí chemické 
rovnice výchozí látky a produkty 
a uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a 
zhodnotí jejich využívání, 
 

Zákon zachování hmotnosti, chemické 
rovnice, látkové množství, molární hmotnost 
 

Matematika  

aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemických 
reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu, 
pojmenuje výchozí látky a 
produkty nejjednodušších 
chemických reakcí, 

Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce, 
teplota, plošný obsah povrchu výchozích 
látek, katalýza 

Matematika  

Kyseliny a zásady porovná vlastnosti a použití 
prakticky významných kyselin a 
hydroxidů a posoudí vliv 
významných zástupců těchto 
látek na životní prostředí, 
poskytne první pomoc při 
zasažení pokožky kyselinou nebo 
hydroxidem, 

Vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných 
významných kyselin a hydroxidů 

Matematika 
Osobnostní a sociální 
výchova - 
zodpovědnost při práci 
s žíravými kyselinami a 
zásadami, 
poskytnutí 1. pomoci 
při poleptání, 
zabezpečení lékařské 
pomoci zraněnému 
Enviromentální výchova 
- nebezpečí havárií při 
výrobě, přepravě a 
skladování kyselin a 
hydroxidů 

 



 136 

Soli umí vysvětlit pojem sůl, 
porovná vlastnosti významných 
solí a posoudí jejich vliv na 
životní prostředí, 
zná reaktanty a produkty 
neutralizace, 
uvede příklady neutralizace v 
praxi, 

Soli 
Názvosloví solí kyslíkatých kyselin 
Neutralizace 
Srážecí reakce 

  

umí posoudit využití významných 
solí v praxi, 

Významné soli Osobnostní a sociální 
výchova  - osobní 
zodpovědnost při 
užívání chem. látek 
(hnojiva) 
Enviromentální výchova 
- nebezpečí 
nadměrného hnojení 
umělými hnojivy 

 

umí vysvětlit pojem hydrogensůl, 
zná pravidla názvosloví 
hydrogensoli a využití těchto 
látek v praxi, 
 

Hydrogensoli 
Názvosloví hydrogensolí 

  

pH roztoků orientuje se na stupnici pH, 
změří pH roztoku univerzálním 
indikátorovým papírkem, 

Kyselost a zásaditost 
pH 
Určování pH pomocí indikátorů 

Enviromentální výchova 
- vliv pH na život ve 
vodě (mrtvá jezera v 
Kanadě, řeky u nás) 

 

Redoxní reakce orientuje se v pojmech oxidace a 
redukce, 
umí určit oxidační číslo prvků ve 
sloučenině, 
pozná redoxní reakci, 
umí vyčíslit redoxní rovnici. 

Redoxní reakce 
oxidace, redukce 

  

Úprava redoxních rovnic Matematika  

4. ročník 
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Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Uhlovodíky  Žák: 
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití, zhodnotí využívání 
fosilních paliv a vyráběných paliv 
jako zdrojů energie a uvede 
příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy, 

Příklady v praxi významných alkanů, 
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a 
aromatických uhlovodíků, paliva, ropa, uhlí, 
zemní plyn a průmyslově vyráběná paliva 

Přírodopis - složení živých 
soustav 
Enviromentální výchova - 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 

Deriváty uhlovodíků rozliší vybrané deriváty 
uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití, 
dává do souvislosti zdravotní a 
psychosociální rizika spojena se 
zneužíváním návykových látek, 

Příklady v praxi významných alkoholů, 
karboxylových kyselin, případně dalších 
derivátů 

Enviromentální výchova - 
člověk a životní prostředí, 
výchova ke zdraví, projekt 
alkohol 

 

Biologicky významné látky uvede příklady zdrojů bílkovin, 
tuků, sacharidů a vitaminů, uvede 
příklady bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů v potravě, 
usiluje v rámci svých možností a 
zkušeností o podporu zdraví, 

Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, 
tuků, sacharidů a vitaminů 

Přírodopis - výchova ke 
zdravému způsobu života, 
výchova ke zdraví  

 

Chemie a společnost zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje na 
Zemi, aplikuje znalosti o 
principech hašení požárů na 
řešení modelových situací z praxe, 
orientuje se v přípravě a využívání 
různých látek v praxi a jejich 
vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka. 

Chemický průmysl v ČR, výrobky, rizika v 
souvislosti s životním prostředním recyklace 
surovin, koroze, průmyslová hnojiva, tepelně 
zpracovávané materiály, plasty, detergenty, 
pesticidy, insekticidy, hořlaviny, léčiva a 
návykové látky 

Výchova k myšlení 
v evropských globálních 
souvislostech: životní 
prostředí České republiky, 
problematika vztahů 
organismu a prostředí, 
exkurze - čistička 
odpadních vod, 
Enviromentální výchova - 
vztahy organismy a 
prostředí 
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PŘÍRODOPIS 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda (1., 2. a 3. ročník), člověk a zdraví (4. ročník). 
Vzdělávací obor: přírodopis. 

Obsahové vymezení předmětu: 

Přírodopis se vyučuje ve všech ročnících nižšího gymnázia, ve vyšším gymnáziu na něj navazuje předmět biologie. Tento předmět úzce souvisí s ostatními 
předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

Vzdělávání v předmětu přírodopis: 

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

• poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

• umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se 

• podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

• učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

• vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích 

• seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

• dotýká se vlivů prostředí na zdraví člověka a zdravý životní styl 

• umožní rozpoznat pozitivní a negativní vlivy, působící na zdravý vývoj jedince 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 2 hodiny 

• 2. ročník 2 hodiny 

• 3. ročník 2 hodiny 

• 4. ročník 2 hodiny 

Na nižším gymnáziu je jedna z těchto hodin věnována výuce v laboratoři. Během studia škola nabízí další následující aktivity: Biologická olympiáda, Velká cena ZOO 
Ostrava, Geologické kladívko, případně další soutěže pořádané SVČ. 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

• žák umí vyhledávat, třídit a propojovat informace 
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• správně používá odbornou terminologii 

• dovede samostatně pozorovat a porovnávat získané informace 

• nalézá souvislosti 

Kompetence k řešení problémů 

• žák řeší úkoly různými způsoby, používá nejvhodnější postupy 

• žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta 

Kompetence komunikativní 

• žáci pracují ve skupinách, kde je výsledek práce založen na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi 

• dovede formulovat své myšlenky v mluvené i v písemné formě 

• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

Kompetence sociální a personální 

• využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

• učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

Kompetence občanské 

• učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

• učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

Kompetence pracovní 

• učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami 

• učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh 

Kompetence digitální 

• žák vhodně volí digitální technologie k získávání informací a dat o pozorovaných organismech a přírodních jevech 

• žák získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech, k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které 
odpovídají konkrétní situaci a účelu  

• žák účelně využívá vhodné digitální technologie při plánování, realizaci a vyhodnocování v terénu prováděných pozorování a badatelských činností 

• žák předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím tělesné a duševní zdraví 

• žák při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým 

• žák zaznamenává a sdílí průběh a výsledky vlastního či skupinového bádání (výzkumu) se spolužáky a efektivně komunikuje pomocí dostupných aplikací a 
dalších platforem 
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1. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Obecná biologie Žák: 
rozliší základní projevy a podmínky 
života, orientuje se v daném 
přehledu vývoje organismů 
popíše základní rozdíly mezi buňkou 
rostlin, živočichů a bakterií a objasní 
funkci základních organel 

Buňka Ev – způsoby výživy 
buněk,  
OSV – spolupráce při 
mikroskopování,  
VDO – dodržování 
pravidel chování 
v laboratoři 
Z – výskyt organismů na 
Zemi 
VV – kresba v biologii 

 

Přehled soustavy organismů orientuje se v přehledu vývoje 
organismů, 
rozliší základní projevy a podmínky 
života 
 

Projevy a podmínky života  EV – význam 
jednotlivých skupin 
organismů pro udržení 
rovnováhy  

Přehled 
soustavy 
organismů 

Viry a Prokaryota popíše význam bakterií v přírodě a 
pro člověka, význam antibiotik v boji 
s bakteriálními nákazami, 
popíše základní fakta o virech a jejich 
významu pro člověka, uvede hlavní 
původce chorob u člověka a způsoby 
boje s nimi, upevní si zásady hygieny 

Bakterie, sinice, viry EV – postavení 
prokaryot v potravní 
pyramidě, význam sinic 
v tvorbě kyslíkaté 
atmosféry 
VkMvEGS – závažné 
choroby a jejich šíření 
MV – tvorba referátů o 
původcích závažných 
chorob a jejich prevenci 
ON – význam hygieny 
člověka 
Z – rozšíření organismů 
v ekosystémech, v okolí, 
v ČR, na světě 

 



 141 

Houby rozpozná naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s plodnicemi a 
porovná je podle charakteristických 
znaků 

Houby bez plodnic, houby 
s plodnicemi 
Lišejníky 

EV – podíl hub na 
mineralizaci v přírodě, 
parazitismus, symbióza, 
ekologický význam hub 

 

Rostliny odvodí na základě pozorování 
uspořádání rostlinného těla od buňky 
přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům, 
vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických procesů a 
jejich využití při pěstování rostlin, 
rozlišuje základní systematické 
skupiny rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce, 
rozlišuje základní rostlinné 
fyziologické procesy a jejich využití, 
uvede význam hospodářsky 
významných rostlin a způsoby jejich 
pěstování, 
aplikuje a využívá praktické metody 
poznávání přírody osvojované 
v přírodopisu. 

Anatomie a morfologie rostlin 
Fyziologie rostlin 
Systém rostlin 
Význam rostlin a jejich ochrana 

EV – producenti 
organické hmoty a 
kyslíku na Zemi a 
postavení producentů 
v přírodě, 
ochrana vzácných druhů 
rostlin 
OSV – skupinová práce 
Ch – chemické prvky 
v rostlinném těle a 
jejich význam 
Z – geografické rozšíření 
významných zástupců 

Vycházka do 
terénu, 
poznávání 
základních 
zástupců rostlin 

2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Živočichové Žák: 
porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů, 
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních taxonomických 
skupin, 
odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na 

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých 
částí těla 
Vývoj, vývin a systém živočichů 
Rozšíření, význam a ochrana živočichů 
Projevy chování živočichů 

EV – postavení a 
význam živočichů 
v ekosystémech 
MV – tvorba referátů 
VkMvEGS – znalost 
výskytu závažných 
parazitů na Zemi 
ON – zásady hygieny 
člověka, význam 
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příkladech objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí, 
zhodnotí význam živočichů v přírodě i 
pro člověka, uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve styku se 
živočichy, 
aplikuje a využívá praktické metody 
poznávání přírody osvojované 
v přírodopisu. 

Z – geografické 
rozšíření významných 
zástupců živočichů 
CH – chemické prvky 
v těle živočichů 
 
 

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Neživá příroda Žák: 
Rozpozná podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty a horniny, 
s použitím určovacích pomůcek 
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně 
geologického oběhu hornin i oběhu 
vody, 
uvede význam vlivu podnebí a počasí 
na rozvoj různých ekosystémů a 
charakterizuje mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a dalšími 
přírodními jevy, jejich doprovodné 
jevy a možné dopady i ochranu před 
nimi, 
pozná podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty a horniny, 
rozliší důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů 
na příkladech uvede význam vlivu 
podnebí a počasí na rozvoj a udržení 
života na Zemi 

Země – vznik a stavba Země 
Nerosty, horniny 
Vnější a vnitřní geologické procesy 
Půdy 
Vývoj zemské kůry a organismů na 
Zemi 
Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
Mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy 

Z, MV – vyhledává v 
literatuře a na internetu 
informace a vytvoří 
referát  
Z – klimatické změny 
Ch – chemické složení 
zemských sfér  
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Základy ekologie uvede příklady výskytu organismů 
v určitém prostředí a vztahy mezi 
nimi, 
na příkladu objasní základní princip 
existence živých a neživých složek 
ekosystému, 
vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam, 
uvede příklady kladných i záporných 
vlivů člověka na životní prostředí, 
uvede příklady výskytu organismů 
v určitém prostředí a vztahy mezi 
nimi, 
objasní základní princip některého 
ekosystému, 
vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech, 
popíše změny v přírodě vyvolané 
člověkem a objasní jejich důsledky, 
pozná kladný a záporný vliv člověka 
na životní prostředí, 
aplikuje a využívá praktické metody 
poznávání přírody osvojované 
v přírodopisu. 

Organismy a prostředí 
Vztahy mezi organismy 
Ochrana přírody a životní prostředí 

EV – utváření životního 
prostředí 
MkMvEGS – globální 
problémy života na 
Zemi 
Z, On – učí se 
porozumět globálním 
problémům 
způsobených člověkem 
v biosféře 

 

4. ročník 

 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Člověk určí polohu a objasní stavbu a funkci 
orgánů a orgánových soustav 
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy, 

Fylogeneze a ontogeneze člověka 
Anatomie a fyziologie 
Nemoci, úrazy a prevence 
Výživa a zdraví 

EV – postavení člověka 
v přírodě, jeho podíl na 
ničení a ochraně přírody 

Realizace VO: 
Výchova ke 
zdraví 
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orientuje se v základních vývojových 
stupních fylogeneze člověka, 
rozlišuje příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby, usiluje 
v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví, 
popíše stavbu orgánů a orgánových 
soustav lidského těla a jejich funkce, 
charakterizuje hlavní etapy vývoje 
člověka, 
popíše vznik a vývin jedince, 
rozliší příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby, 
aplikuje a využívá praktické metody 
poznávání přírody osvojované 
v přírodopisu, 
dává do souvislostí složení stravy a 
způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé stravovací 
návyky, 
uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými civilizačními a jinými 
chorobami, svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc, respektuje 
změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje, kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví, 
respektuje význam sexuality 
v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními životními cíli, 
chápe význam zdrženlivosti 

Dětství, puberta, dospívání 
Sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví 
Tělesná a duševní hygiena 
Ochrana před přenosnými chorobami 
Ochrana před chronickými, 
nepřenosnými chorobami a před úrazy 
Dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
Ochrana obyvatelstva za mimořádných 
událostí 
 
 

MV – dokáže vyhledat 
relevantní informace na 
vybrané téma z biologie 
člověka 
Tv – fyziologie lidského 
těla při pohybové 
činnosti 
F – smysly  
Z – problémy 
rozvojových zemí  
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v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování, 
aktivně předchází situacím ohrožení 
zdraví a osobního bezpečí, 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc, 
uplatňuje adekvátní způsoby chování 
a ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 
 

Genetika vysvětlí podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování a jeho 
význam z hlediska dědičnosti, 
uvede příklady dědičnosti v 
praktickém životě  

Dědičnost a proměnlivost 
Význam genetiky 

EV – genetika a 
prostředí 
D – význam osobnosti 
G.J. Mendela 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Vzdělávací oblast: umění a kultura  
Vzdělávací obor: hudební výchova  
 

Obsahové vymezení předmětu:  
Vyučovací předmět vychází z RVP ZV, ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, ze vzdělávacího oboru Hudební výchova.  
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa, odráží součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu jako proces 
i výsledky duchovní činnosti, umění jako proces specifického poznání a dorozumění. Vzdělávání v této oblasti přináší osvojování s estetickým účinkem  
 
Cílem předmětu je vést žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, 
k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Hudební činnosti doplňují a ovlivňují celkový rozvoj osobnosti žáka, 

především však vedou k rozvoji hudebnosti.  
 

Časové a organizační vymezení předmětu:  
Týdenní časová dotace:  

• 1. ročník 1 hodina  
• 2. ročník 1 hodina  
• 3. ročník 1 hodina  
• 4. ročník 1 hodina  
 

Hodiny hudební výchovy se vyučují ve specializované učebně HV disponující příslušnou audiovizuální technikou a klavírem. Nedílnou součástí výchovných a 
vzdělávacích strategií, které se realizují v rámci předmětu hudební kultury, jsou i mimoškolní akce: výstavy, veřejná vystoupení, zkoušky, koncerty, exkurze.  
 

Výchovné a vzdělávací strategie:  
Výuka probíhá v kombinaci receptivních aktivit a tvořivých činností. Klade důraz na rozvoj komunikace s využitím specifických možností hudebního jazyka.  
Vede k aktivnímu pěstování hudby (realizuje se formou skupinových aktivit), hlubšímu zájmu o obor, zdravému sebevědomí a odpovědnosti, přispívá k socializaci 
jedince ve skupině (kompetence personální a sociální, kompetence komunikativní, kompetence občanské). Nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření 

názorů, postojů a estetických soudů (kompetence personální a sociální, kompetence komunikativní, kompetence občanské). Vybírá a využívá pro efektivní 
učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 
(kompetence k učení). Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

(kompetence k řešení problémů). Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského 
významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot (pracovní 
kompetence). Žák vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků (kompetence digitální).   
Očekávané výstupy:  

• využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách;  

• získané pěvecké dovednosti a návyky uplatňuje při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě;  
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• zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase;  

• reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché  

• doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace;  

• rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě;  

• orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku;  

• na základě individuálních schopností a získaných vědomostí zařadí slyšenou hudbu do stylového období;  

• vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění;  
  

1.ročník  
Téma  Školní výstup (klíčové kompetence)  Učivo (strategie)  Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy  

Poznámky  

Pěvecké činnosti   Žák:  
dokáže podle svých 
individuálních dispozic 
intonačně čistě a rytmicky 
přesně zpívat v jednohlase  

Základní pěvecké návyky, nasazení tónu, 
dýchání, frázování, rozšiřování hlasového 
rozsahu, hlasová hygiena  

PT: Osobnostní a soc. 
výchova   
TO: Poznání a rozvoj 
vlastní osobnosti     
TO: Sociální komunikace  
TO: Seberegulace, 
organizační dovednosti  

  

orientuje se v jednoduchém 
notovém zápise  

Pojem nota, notová osnova, houslový klíč  
noty v houslovém a basovém klíči, zápis 
not  

PR: skupinová práce – 
vytvoření rytmické 
partitury, popř. výroba 
rytmických nástrojů, 
interpretace vlastní 
rytmické skladby  

  

Instrumentální činnosti  zapojuje se aktivně v rámci 
skupinové hry  
vytváří si rytmickou paměť a 
rytmické cítění  

Hra na tělo, hra na hudební nástroje 
Nástrojová reprodukce jednoduchých 
motivů, témat, písní  
Hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 
Orffova instrumentáře  

    

Hudebně pohybové činnosti  aktivně se zapojuje do 
pohybových činností,   
pohybem vyjadřuje pochodový, 
polkový a valčíkový rytmus   
dokáže pohybem vyjádřit obsah 
písně  

Pohybový doprovod znějící hudby – 
taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 
ztvárnění  
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Poslechové činnosti  vnímá a rozlišuje různé typy 
hudby,   
svůj dojem dokáže vyjádřit i 
mimohudebními prostředky  
seznamuje se se skladatelskými 
osobnostmi různých období 
charakterizuje emoční vliv 
hudby na osobnost  

Orientace v hudebním prostoru a analýza 
hudební skladby –   
posuzování hudebně výrazových 
prostředků, Významné sémantické prvky 
užité ve skladbě (zvukomalba, pohyb 
melodie, pravidelnost a nepravidelnost 
hudební formy) a jejich význam pro 
pochopení hudebního díla  
  

PR: Vánoce na Valašsku 
– vánoční lidové zvyky 
na Opavsku  
vyhledávání vánočních 
tradic  

  

  rozliší skladbu vokální a 
instrumentální  
seznámí se s jednotlivými 
nástroji symfonického 
orchestru  
rozliší zvuk jednotlivých 
nástrojů  

Hudba a mytologie –   
skladatelé vyprávějí příběhy  
Jaro a jarní lidové zvyky jako inspirační 
zdroj umělců  
Formy: koncert  
Pojmy: symfonický orchestr, nástrojové 
skupiny, partitura  
  

    

2.ročník  
Téma  Školní výstup (klíčové 

kompetence)  
Učivo (strategie)  Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy  

Poznámky  

Vokální činnosti  Žák:  
zvládá dle svých individuálních 
možností zpěv lidového 
dvojhlasu  
odhaluje vzájemnou souvislost 
rytmu a řeči  
vyhledává určené rytmy a takty 
v zápisu písně  

Intonace a vokální improvizace –   
diatonické postupy v durových a mollových 
tóninách  
Hudební rytmus –  
využívání rytmických zákonitostí při 
vokálním projevu  

PT: Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  
TO: Žijeme v Evropě  

  

Instrumentální činnosti  tvoří a obměňuje jednoduché 
doprovody  
chápe význam předehry, 
mezihry a dohry pro konečné 
estetické vyznění skladby  

Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje  
  

.    
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pokouší se vyjadřovat hudební i 
nehudební představy pomocí 
hudebního nástroje  

Hudebně pohybové činnosti  zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k 
poslouchané hudbě  
na základě individuálních 
pohybových schopností 
předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu  

Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na 
sémantiku hudebního díla –  
pantomima, improvizace  

    

Poslechové činnosti  orientuje se v proudu znějící 
hudby  
chápe lidovou píseň jako 
východisko pro tvorbu 
skladatelů české národní školy  
postihuje hudebně výrazové 
prostředky hudby  

Hudební dílo a jeho autor –   
hudební skladba v kontextu s jinými 
hudebními i nehudebními díly, dobou 
vzniku, životem autora, vlastními 
zkušenostmi  
Lidová píseň jako součást ústní lidové 
slovesnosti  
Lidové tance  

  
  

Velikonoce na Valašsku, 
lidové zvyky   

  

  
3.ročník  
Téma  Školní výstup (klíčové kompetence)  Učivo (strategie)  Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy  

Poznámky  

Pěvecké činnosti  Žák:  
vědomě kultivuje svůj pěvecký 
projev po stránce intonační i 
výrazové  
vědomě rozvíjí svůj hudební 
sluch a hudební představivost  
orientuje se v jednoduchém 
notovém zápise moderní písně  

Orientace v notovém záznamu vokální 
skladby –   
Notový zápis jako opora při realizaci písně 
či složitější vokální nebo vokálně 
instrumentální skladby  
  

    

Instrumentální činnosti  využívá své individuální 
schopnosti a nabyté vědomosti 

Záznam hudby –   
akordové a kytarové značky  
hlavní harmonické funkce –   
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při hudebně-instrumentálních 
aktivitách  
vytváří jednoduchá rytmická i 
melodická aranžmá   

tónika, dominanta, subdominanta  
  
  

Hudebně pohybové činnosti  rozpozná některé tance různých 
stylových období  
volí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k 
poslouchané hudbě  

Pohybové reakce na změny v proudu 
znějící hudby –   
tempové, dynamické, rytmicko-metrické 
pohybové etudy  
  

    

Poslechové činnosti  orientuje se ve vývoji světové 
hudby  
zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do 
stylového období  
učí se vytvářet si k jednotlivým 
směrům vlastní postoj  
orientuje se v jednotlivých 
žánrech populární hudby  
hudby, chápe vztahy mezi nimi   
vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění  

Hudební styly a žánry –   
chápání jejich funkce vzhledem k životu 
jedince i společnosti, kulturním tradicím a 
zvykům  
Hudba artificiální a nonartificiální, základní 
rozdíly mezi nimi  
Základní členění hudebních žánrů a jejich 
charakteristika (folk, jazz, blues, rock, další 
proudy popmusic, hudební divadlo, 
hudební film)  
Hudební dílo a jeho autor  
Hudební skladba v kontextu s jinými 
hudebními a nehudebními díly, dobou 
vzniku, životem autora   

PT: Mediální výchova  
TO: Mediální produkty a 
jejich význam  
 PR: Multimediální 
prezentace vybraného 
tématu  

  

  
4.ročník  
Téma  Školní výstup (klíčové kompetence)  Učivo (strategie)  Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy  

Poznámky  

Pěvecké činnosti  Žák  
interpretuje, dle svých možností 
správně, jednohlasé i vícehlasé 
písně  
dokáže ocenit kvalitní vokální 
projev druhého   

Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti –   
reprodukce tónů a melodií  
Zaznamenání rytmu, popřípadě i melodie 
pomocí notového záznamu   
Reflexe vokálního projevu –   
vlastní vokální projev a vokální projev 
ostatních  
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uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu i 
při mluvním projevu  

Transpozice písně   

Instrumentální činnosti  využívá své individuální 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách  

Hra a tvorba instrumentálních doprovodů  PT: Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  
TO :Žijeme v Evropě  

  

Hudebně pohybové činnosti  pohybem vyjadřuje rytmus, 
náladu a emoce skryté v hudbě  

Reprodukce pohybů prováděných při tanci 
či pohybových hrách  
vlastní pohybové ztvárnění hudby  

    

Poslechové činnosti  orientuje se ve vývoji české 
hudby  
zařadí slyšenou hudbu do 
příslušného období   
uvede jména hudebních 
skladatelů a název některého 
z jejich děl  
pozná souvislost mezi hudbou a 
jinými druhy umění  
slovně charakterizuje hudební 
dílo a vyjádří svůj názor na ně  
posuzuje estetické kvality 
hudebního díla   
orientuje se ve vývoji dějin 
hudby  
  

Vývoj české hudby od pravěku po 
současnost, rozdělení na hudbu artificiální 
a nonartifciální  
Vývoj české artificiální hudby dle stylových 
a historických období  
Vývoj české nonartificiální hudby  
  

PR: multimediální 
prezentace na zadané 
téma z oblasti artificiální 
hudby a nonartificiální 
hudby  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Vzdělávací oblast: umění a kultura 
Vzdělávací obor: výtvarná výchova 

Obsahové vymezení předmětu: 

Vyučovací předmět výtvarná výchova dále systematicky doplňuje a rozšiřuje předchozí znalosti získané na prvním stupni ZŠ s ohledem i na případy již získaných 
výtvarných dovedností studiem některých žáků na ZUŠ – výtvarný obor. 
Teoretickou částí cíle předmětu je průběžné osvojování si vybraných poznatků z dějin výtvarného umění se zaměřením hlavně na architekturu, sochařství a malířství 
a ze základů obecné teorie umění se souvisejícím přesahem do oblasti vědy, filozofie a náboženství. Praktická část je zaměřena na výtvarnou komunikaci 
prostřednictvím vybraných výtvarných technik a materiálů. 
Tento předmět je zaměřen na rozvíjení senzibility, emocionality, imaginace i intelektuální složky osobnosti. Dále na vytváření kritérií hodnocení a kvality, bariér proti 
nevkusu, kýči, lhostejnosti, v kladném ovlivňování využití volného času, uplatňování získaných vědomostí v praktickém životě. Důraz je kladen na vlastní tvořivost, 
experiment, schopnost se vyjádřit a komunikovat výtvarnými prostředky. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 2 hodiny 

• 2. ročník 2 hodiny 

• 3. ročník 1 hodina 

• 4. ročník 1 hodina 

Výuka předmětu se uskutečňuje ve speciální učebně – výtvarné dílně. 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení: 

• návyk k přípravě na vyučovací proces; přípravné koncepty, motivační domácí úkoly; orientace v nabídce informačních zdrojů (tisk, časopisy, odborná literatura, 
rozhlas, televize, internet, výstavy); samostatnost při vyhledávání, třídění a zpracování potřebných informací; aplikace v praxi (referáty, diskuse, projekty, 
soutěže, prezentace výtvarných úkolů – výstavy) 

Kompetence k řešení problémů: 

• praktické problémové úlohy a situace s využitím osvojených znalostí a dovedností s individuálním řešením nebo řešením ve skupině; propojování znalostí z více 
vyučovacích předmětů; využívání praktických dovedností; hledání různých variant přístupu k tématu; zvažování vhodnosti uplatněných prostředků a 
porovnávání různých možností řešení 
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Kompetence komunikativní: 

• jazyk umění jako specifický a nezastupitelný způsob komunikace; vliv nových technologií a nových uměleckých disciplín na proměnu komunikace; prostor pro 
formulaci a vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a postojů; diskuse, argumentace, výstavy 

Kompetence sociální a personální: 

• pravidla týmové spolupráce, společné dosažení vytyčených cílů, vzájemné obohacení se, respektování jednotlivce ve skupině, uvědomování si osobní role a 
zodpovědnosti za svou práci v kolektivu; podpora sebedůvěry; diskuse a hodnocení ve skupině s respektováním různých hledisek a názorů; realizace 
skupinových pracovně-poznávacích zájezdů, kurzů 

Kompetence občanské: 

• schopnost pochopení, respektování a tolerování skupiny s etnickými, kulturními, jazykovými, náboženskými a jinými odlišnostmi; ocenění, respektování a 
ochrana duchovních hodnot, společenských tradic, přírodního, kulturního a historického dědictví lidstva; zájem o poznávání různých regionů světa se svými 
tradicemi, odlišnostmi a zvyky jejich obyvatel  

Kompetence pracovní: 

• proaktivní přístup; netradiční postupy v řešení problému; řešení úkolu formou soutěže 

Kompetence digitální: 

• ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci ve výtvarné výchově i při zapojení do veřejného života; digitální 
technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby vzhledem k náplni výuky  

1. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Teoretická část: 

Charakteristika výtvarného projevu 
nejstarších vývojových etap 

Žák: 
ovládá periodizaci; porozumí 
vztahu vývoje životních 
podmínek, společnosti, 
náboženských představ a umění; 
lokalizuje významná kulturní 
centra; rozezná charakteristické 
znaky daných epoch; orientuje se 
v námětech, v materiálech a 
technikách;  

- Pravěké umění 
- Umění starého Egypta 
- Umění antického Řecka 
- Římské umění 
 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- Osobnostní rozvoj 
- Sociální  rozvoj 
- Morální rozvoj 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních souvislostech 
- Evropa z hlediska 
nejstarších vývojových 
etap výtvarného umění 

 



 154 

Multikulturní výchova 
- Vývoj životních 
podmínek společnosti, 
náboženských představ a 
umění 
Environmentální výchova 
- Studium přírodních 
materiálů výtvarnými 
prostředky 

Praktická část: 

Linie 
Plocha 
Objem, prostor, hmota, světlo, stín 
Proporce 
Kontrast 
Symetrie a asymetrie 
Barva 
Techniky 

Uvědomuje si a získává základy 
gramatiky výtvarné komunikace 
a snaží se ji používat; nalézá, 
vybírá a uplatňuje odpovídající 
prostředky k řešení daných 
úkolů; samostatně 
experimentuje s různými 
vizuálně obraznými prostředky; 
při vlastní tvorbě uplatňuje 
umělecké vyjadřovací prostředky 
současného výtvarného umění; 
vytváří si postupně kritéria 
hodnocení a kvality; seznamuje 
se se základními principy 
tvořivosti, získává schopnost 
vyjádřit se a komunikovat 
výtvarnými prostředky; 
samostatně zpracovává 
potřebné informace; propojuje 
znalosti z více vyučovacích 
předmětů; získává prostor pro 
formulaci a vyjadřování vlastních 
myšlenek, názorů, představ a 
postojů. 

- Linie (druhy, lineární struktury, tvarové 
studie, ornament) 
- Plocha (struktura, stylizace, reliéf) 
- Objem, prostor, hmota, světlo, stín 
(stínová studie, prostorové útvary) 
- Proporce (vztahy, kompozice) 
- Kontrast (velký – malý, kulatý – hranatý, 
tmavý – světlý...) 
- Symetrie a asymetrie 
- Barva (barevná perspektiva, teplé a 
studené barvy, vztah barvy k materiálu a 
technikám) 
- Techniky (kresba tužkou, frotáž,  
perokresba, malba temperou, koláž...) 
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2. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Teoretická část: 

České umění jednotlivých dob 
v kontextu umění evropského 
(kulturní prostředí, architektura, 
malířství, sochařství) 

Žák: 
orientuje se v časovém i lokálním 
vymezení daných slohů, 
v historických událostech a jejich 
souvislostech; lokalizuje 
významná kulturní centra; 
identifikuje a rozezná 
charakteristické znaky daných 
epoch; orientuje se v námětech, 
v materiálech a technikách; 
posoudí dílo a přínos 
významných osobností 

- Doba románská 
- Doba gotická 
- Doba barokní  

Osobnostní a sociální 
výchova 
- Osobnostní rozvoj 
- Sociální  rozvoj 
- Morální rozvoj 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních souvislostech 

- České země v kontextu 
umění evropského 
Multikulturní výchova 
- Vývoj životních 
podmínek společnosti, 
náboženských představ a 
umění 
Environmentální výchova 
- Studium přírodních 
materiálů výtvarnými 
prostředky 
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Praktická část: 

Linie 
Plocha 
Objem, prostor, hmota, světlo, stín 
Proporce 
Kontrast  
Asymetrie 
Barva 
Techniky 

Prohlubuje základy gramatiky 
výtvarné komunikace; nalézá, 
vybírá a uplatňuje odpovídající 
prostředky k řešení daných 
úkolů; samostatně 
experimentuje s vybranými 
vizuálně obraznými prostředky; 
vytváří si kritéria hodnocení a 
kvality; seznamuje se se 
základními principy tvořivosti, 
získává schopnost vyjádřit se a 
komunikovat výtvarnými 
prostředky; samostatně 
zpracovává potřebné informace; 
propojuje znalosti z více 
vyučovacích předmětů; získává 
prostor pro formulaci a 
vyjadřování vlastních myšlenek, 
názorů, představ a postojů. 

- Linie (druhy, techniky, podkladový 
materiál, struktury, tvarové studie, 
dekorace) 
- Plocha (výrazová účinnost, závislost na 
struktuře, skladebný řád, stylizace) 
- Objem, prostor, hmota, světlo, stín 
(objem, prostor, hmota v užitém umění, 
prostorové útvary s ohledem na vlastnosti 
použitého materiálu) 
- Proporce (harmonické, kompozice lineární, 
zlatý řez) 
- Kontrast (široký – úzký, drsný – hladký...) 
- Asymetrie (uměleckost, bohatost, 
neschematičnost) 
- Barva (odstín, sytost, světlost, barevná 
studie, barevná perspektiva) 
- Techniky (kresba tužkou, perokresba, 
akvarel, tempera, pastel, fixy, grafika) 

  



 157 

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Teoretická část: 

České umění jednotlivých dob 
v kontextu umění evropského 
(kulturní prostředí, architektura, 
malířství, sochařství) - pokračování 

Žák: 
Orientuje se v časovém i 
lokálním vymezení daných slohů, 
v historických událostech a jejich 
souvislostech; lokalizuje 
významná kulturní centra; 
identifikuje a rozezná 
charakteristické znaky daných 
epoch; orientuje se v námětech, 
v materiálech a technikách; 
posoudí dílo a přínos 
významných osobností 

- Doba klasicistní a romantická 
- Doba realismu a secese 
 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- Osobnostní rozvoj 
- Sociální rozvoj 
- Morální rozvoj 
Výchova k myšlení 

v evropských  
a globálních 
souvislostech 
- České země v kontextu 
umění evropského 
Multikulturní výchova 
- Vývoj životních 
podmínek společnosti, 
náboženských představ a 
umění 
Environmentální výchova 
- Studium přírodních 
materiálů  výtvarnými 
prostředky 
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Praktická část: 

Bod 
Linie  
Plocha  
Objem, prostor, hmota, světlo, stín 
Proporce  
Kontrast  
Asymetrie 
Rytmus 
Barva 
Techniky 

Prohlubuje způsoby výtvarné 
komunikace; samostatně 
experimentuje s různými 
vizuálně obraznými prostředky; 
doplňuje si kritéria hodnocení a 
kvality; seznamuje se základními 
principy tvořivosti, získává 
schopnost samostatně se 
vyjádřit a komunikovat 
výtvarnými prostředky; 
individuálně zpracovává zadané 
informace; propojuje znalosti 
z více vyučovacích předmětů; 
formuluje a vyjadřuje vlastní 
myšlenky, názory, představy a 
postoje. 

- Bod (psychické účinky, rytmické řazení) 
- Linie (druhy, lineární struktury, rytmické 
řazení linie, proporcionalita, stylizace)  
- Plocha (skladebný řád, plošná studie, 
stylizace, reliéf) 
- Objem, prostor, hmota, světlo, stín 
(stínová studie, prostorové útvary, 
architektura města) 
- Proporce (vztahy, kompozice) 
- Kontrast (základy výstavby uměleckého 
díla) 
- Asymetrie (bohatost, neschematičnost) 
- Rytmus (rytmická řada) 
- Barva (odstín, sytost, světlost, barevná 
studie, barevná perspektiva, barva ve 
vztazích k různým materiálům, technikám) 
- Techniky (kresba tužkou, perokresba,  
malba temperou, koláž...) 
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4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Teoretická část: 

Základní proměny barvy, tvaru a 
prostoru ve světovém malířství (od 
impresionismu po současnost) 

Žák: 
Orientuje se v časovém vymezení 
daných výtvarných směrů; 
identifikuje a rozezná 
charakteristické znaky daných 
směrů; orientuje se v námětech 
a technikách; posoudí dílo a 
přínos významných osobností; 
jmenuje významné umělecké a 
muzejní sbírky. 

Výběr uměleckých směrů 19. stol. po 
současnost 

Osobnostní a sociální výchova 
- Osobnostní rozvoj 
- Sociální  rozvoj 
- Morální rozvoj 
Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 
souvislostech 

- Evropa z hlediska moderních 
vývojových etap výtvarného 
umění 
Multikulturní výchova 
- Vývoj životních podmínek 
společnosti, náboženských 
představ a umění 

 

Praktická část: 

Linie  
Plocha 
Objem, prostor, hmota, světlo, stín 
Proporce  
Kontrast  
Asymetrie 
Barva 
Techniky 

Prohlubuje způsoby výtvarné 
komunikace, zvláště v oblasti 
malířství a sochařství; 
samostatně experimentuje 
s různými vizuálně obraznými 
prostředky; doplňuje si kritéria 
hodnocení a kvality; 
charakterizuje jednotlivé 
výtvarné směry na základě jejich 
cílů, metod a účinků, získává 
schopnost samostatně se 
vyjádřit a komunikovat 
výtvarnými prostředky; 
seznamuje se s různými zdroji 
informací; propojuje znalosti z 
více vyučovacích předmětů; 

- Linie (vyjádření pocitů, netradiční 
kresebný materiál, struktury přírodnin, 
tvarové studie, rytmické řazení linie v 
ploše a prostoru, dekorativní 
uplatnění linie) 
- Plocha (tvarová studie, stylizace, 
plošné geometrické elementy) 
- Objem, prostor, hmota, světlo, stín 
(kompozice, zobrazování objemu, 
prostorové útvary, urbanismus, 
krajina) 
- Proporce (vztahy, kompozice, zlatý 
řez) 
- Kontrast (základy výstavby 
uměleckého díla) 
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formuluje a vyjadřuje vlastní 
myšlenky, názory, představy a 
postoje. 

- Asymetrie (bohatost, 
neschematičnost) 
- Barva (odstín, sytost, světlost, druhy 
barev, zákon o simultánním kontrastu, 
barevná  studie, barva ve vztazích 
k různým materiálům, techniky 
barevné  reprodukce) 
- Techniky (kresba tužkou, perokresba,  
malba temperou, kombinované 
techniky...) 



 161 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Vzdělávací oblast: člověk a zdraví. 
Vzdělávací obor: tělesná výchova. 

Obsahové vymezení předmětu: 

Předmět tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání na víceletých i čtyřletých gymnáziích a představuje nejdůležitější formu pohybového učení žáků. Je 
hlavním zdrojem poznatků, organizačních návyků, pohybových činností a dalších námětů pro zdravotně zaměřené, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu 
školy i mimo školu. 
V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí (využívání) různého sportovního náčiní (nářadí), k seznámení s 
návody pro pohybovou prevenci, korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení i pro rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí 
se využívat pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na různé sociální role, které vyžadují spolupráci a odpovědnost za zdraví své i 
spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví, hudební výchova, estetika, ekologie, etická a 
právní výchova, dopravní výchova, mediální výchova, práce s informačními a výpočetními technologiemi atd. 
Především však tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové možnosti (předpoklady) i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je 
u sebe i jiných a aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat. Takto chápaný vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, spolupráce a radostného 
prožitku z pohybového výkonu, který vychází z aktuální pohybové úrovně jednotlivců, z konkrétních splnitelných cílů, ze změny každého žáka a z hodnocení vzhledem 
k těmto změnám. 
V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučující úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k těmto cílům: 

- osvojit si nové pohybové dovednosti 
- kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla 
- usilovat o optimální rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti v pravidelně prováděných pohybových aktivitách 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Týdenní časová dotace: 

• 1. ročník 2 hodiny 

• 2. ročník 2 hodiny 

• 3. ročník 2 hodiny 

• 4. ročník 2 hodiny 

Na výuku tělesné výchovy se třídy dělí do skupin na chlapce a dívky. Výuka probíhá ve dvou tělocvičnách nebo na hřištích na školním dvoře. 

Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

• dodržováním zásad bezpečnosti, nutností přípravy organismu pro určitou pohybovou aktivitu (rozcvičení, průpravná cvičení apod.) správným poskytováním 
dopomoci při cvičení vedeme žáky k pochopení nezbytnosti péče o vlastní zdraví 
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• vhodně zvolenou zátěží při cvičeních pěstujeme u žáků poznání zdraví prospěšné i zdraví ohrožující tělesné aktivity 

• hodnotíme žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok (individuální vedení a evaluace vlastních výkonů apod.) 

Kompetence k řešení problémů 

• navozujeme problémové situace, které motivují žáky k týmové spolupráci (sestavením družstev z rozdílně technicky a fyzicky vyspělých žáků, úprava pravidel 
podle výkonnosti žáků apod.) 

• přidělujeme funkci rozhodčího žákům a tím je učíme jednat přiměřeně i ve vypjatých situacích, zvládat emoce, hájit svá stanoviska a nebát se vyjádřit svůj 
názor 

Kompetence komunikativní 

• dbáme na slušné a kulturní vyjadřování v hodinách tělesné výchovy 

• učíme žáky vyjadřovat se přesně, jednoznačně a srozumitelně používáním povelů a tělocvičného názvosloví 

• organizováním mezitřídních a celoškolních soutěží a turnajů podporujeme vzájemnou komunikaci mezi věkově rozdílnými žáky 

• důrazem kladeným na dodržování pravidel při hrách a soutěžích vedeme žáky k čestnému jednání v duchu „fair-play“ 

• účastí na turnajích pořádaných mimo školu vedeme žáky k slušnému vystupování na veřejnosti, sebeovládání a ke snaze podat co nejlepší výkon 

Kompetence sociální a personální 

• svým optimismem navozujeme příznivou motivující atmosféru v kolektivu třídy, která povede žáky ke vzájemné toleranci a úctě, k ocenění sportovních 
výkonů ostatními žáky, k radosti ze svých dosažených sportovních úspěchů 

• vhodnou organizací a motivací podporujeme sportovní činnosti ve skupinách nebo týmech, kde je nutná spolupráce celé skupiny na dosaženém výsledku 

• zařazujeme v hodinách TV takové cviky, které povedou žáka k vzájemné pomoci (dopomoc a záchrana) 

• obměňováním vedoucích žáků v družstvech ovlivňujeme zapojení i neprůbojných a málo iniciativních žáků a rozvíjíme jejich schopnost zastávat různé role 

Kompetence občanské 

• netolerujeme ve vyučování sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže apod.) 

• vedeme žáky k zájmu a respektu názorů ostatních 

• navozováním modelových situací učíme žáky chování v krizových nebo zdraví a život ohrožujících situacích 

• praktickými ukázkami modelových situací seznamujeme žáky s technikou první pomoci 

Kompetence k podnikavosti 

• nabízíme studentům aktivity, které podněcují jejich schopnost samostatně se rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat 

• vybízí žáky k hodnocení výsledků jejich práce 
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Kompetence digitální 

• motivujeme žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování pohybové zdatnosti pomocí dlouhodobého sledování a vyhodnocování pohybových výkonů za pomoci 
pestré škály digitálních technologií 

• vedeme žáky k rozpoznání a využívání pouze důvěryhodných zdrojů s problematikou pohybových aktivit a sportu 

• využíváme různé moderní technologie pro zvýšení zájmu o pohybovou aktivitu  

1. ročník 

Téma Školní výstupy (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Celospolečenský a mezinárodní 
význam sportu 

Žák: 
chápe sport jako významného 
činitele ve sféře mezinárodního 
porozumění, míru, politické a 
náboženské snášenlivosti a 
společenské tolerance a pomoci 
(hendikepovaní spoluobčané) 

význam sportu v mezinárodním měřítku, 
významné sportovní události (OH, MS, 
paralympijské sporty) 

Multikulturní výchova - 
pochopení sportu jako 
významného činitele ve 
sféře mezinárodního 
porozumění 

 

Význam pohybu pro zdraví a 
bezpečnost 

projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech, 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní pomoc 

Výživa a zdraví Osobnostní a sociální 
výchova - prospěšnost 
pohybu, biologická 
podstata pohybu, 
předvídání možných 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobení se jim 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

Hygiena ve sportu a TV projevuje odpovědný vztah 
k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání pravidlům zdravého 
životního stylu, dobrovolně se 
podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

Tělesná i duševní hygiena 
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým onemocněním a 
úrazy 

Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

Zdravá strava dává do souvislosti složení stravy 
a způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

Režim dne Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 
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Význam pohybu pro zdraví a 
bezpečnost 

samostatně se připravuje před 
pohybovou činností a jejím 
ukončením 
odmítá drogy a jiné škodliviny 
neslučitelné se sportovní etikou 
a zdravím 
upravuje pohybové aktivity 
vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

individuální rozcvičení, strečink celého těla 
před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny 
uvolnění nejzatíženějších partií těla 
drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky 
zvyšující fyzickou kondici a podporující růst 
svalové hmoty) 

Osobnostní a sociální 
výchova - odmítání drog 
a jiných škodlivin 
neslučitelných se 
sportovní etikou a 
zdravím 

 

Prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí 

usiluje o zlepšení tělesné 
zdatnosti 
volí vhodný program z nabídky 

průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení 
celkové posilování svalového aparátu 

Osobnostní a sociální 
výchova - nauka o 
kosterně-svalovém 
aparátu, vztah k 
protahování 

 

Atletika tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

speciální běžecká cvičení (lifting, skipping, 
zakopávání, předkopávání…) 

  

  rychlé běhy na krátkou trať (50m, 60m), 
štafety 

  

  vytrvalostní běh (1500 m)   

  skok daleký, technika skoku závěsným 
stylem 

  

  hod kriketovým míčkem, technika hodu   

Pohybové hry tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

závody družstev i jednotlivců s různým 
zaměřením 

Výchova demokratického 
občana - férové chování 
při tělesné zátěži a 
zvýšené tepové frekvenci 
a vyšší hladině 
adrenalinu 
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Gymnastika tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoj na 
lopatkách, stoj na hlavě, stoj na rukou s 
dopomocí, přemet stranou, kotoul letmo 

Zdravotní pojetí 
gymnastiky 

 

  přeskok - roznožka a skrčka přes kozu   

  hrazda - výmyk nášvihem, přešvihy (pravou, 
levou) 

  

  kruhy - houpání, rotace kolem své osy   

  kladina - chůze po kladině, jednoduché 
poskoky, obraty a seskok z kladiny 

  

Rytmická gymnastika  tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

cvičení se švihadlem, rovnovážné polohy, 
taneční kroky, cvičení na hudbu 

Osobnostní a sociální 
výchova - souhra 
tělesného pohybu a 
rytmu (hudby) 

 

Úpoly tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

význam úpolových sportů pro sebeobranu a 
brannost, pády a základní chvaty 

Výchova demokratického 
občana - tělesná i 
duševní příprava na 
odpor proti jiné lidské 
síle  

 

Sportovní hry tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

vybíjená - pohotovost, rozhodnost, taktika Výchova demokratického 
občana - spolupráce se 
spoluhráči a interakce 
s protihráči, fair play 

 

  přehazovaná - přehození míče přes síť, 
rychlá a přesná přihrávka, prudké odehrání 
míče do soupeřova pole ve výskoku (smeč) 
jednoruč, obouruč 

Multikulturní výchova - 
pochopení sportu jako 
významného činitele ve 
sféře mezinárodního 
porozumění 

 

  volejbal - odbití obouruč vrchem, odbití 
obouruč spodem, útočný úder (lob, smeč), 
podání spodní, postavení na hřišti 

Osobnostní a sociální 
výchova - prospěšnost 
pohybu, biologická 
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podstata pohybu, 
předvídání možných 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobení se jim 

  basketbal - správný postoj při přihrávce, 
driblinková abeceda, driblink pravou, levou 
rukou, střelba na koš, dvojtakt 

Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

 

  florbal - vedení míčku, nahrávka vzduchem, 
po zemi, střelba, hra na brankáře 

Osobnostní a sociální 
výchova - odmítání drog 
a jiných škodlivin 
neslučitelných se 
sportovní etikou a 
zdravím 

 

  fotbal - vedení míče, přihrávka, střelba na 
bránu, uvolňování se, standardní situace 

Osobnostní a sociální 
výchova - nauka o 
kosterně-svalovém 
aparátu, vztah k 
protahování 

 

  doplňkové sportovní a míčové hry - ringo, 
brännball, "touch ragby", "krabí fotbal", 
minikopaná 

  

Komunikace v TV osvojuje si tělocvičné názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu 

tělocvičné názvosloví osvojovaných činností   

Pravidla pohybových činností dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a její 
dodržování 

týmová hra dle platných či dohodnutých 
pravidel 

  

 rozliší a uplatní práva a 
povinností vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora - základní pravidlo 
sportu: FAIR PLAY 

pravidla osvojovaných pohybových činností 
a jejich aplikace při hře v poli 
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2. ročník 

Téma Školní výstupy (klíčové kompetence Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Celospolečenský a mezinárodní 
význam sportu 

Žák: 
chápe sport jako významného 
činitele ve sféře mezinárodního 
porozumění, míru, politické a 
náboženské snášenlivosti a 
společenské tolerance a pomoci 
(hendikepovaní spoluobčané) 

význam sportu v mezinárodním měřítku, 
významné sportovní události (OH, MS, 
paralympijské sporty) 

Multikulturní výchova - 
pochopení sportu jako 
významného činitele ve 
sféře mezinárodního 
porozumění 

 

Význam pohybu pro zdraví a 
bezpečnost 

projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech, 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní pomoc, 
zvládá orientaci v přírodě, má 
základní vědomosti o chování 
v extrémních situacích (nouzové 
přespání, zajištění potravin, vody 
a tepla) 

Výživa a zdraví 
Extrémní situace v přírodě (či při 
katastrofách) a možnosti jejich zvládání 
(součást přednášek na LVK) 

Osobnostní a sociální 
výchova - prospěšnost 
pohybu, biologická 
podstata pohybu, 
předvídání možných 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobení se jim 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

  zásady bezpečného používání konkrétních 
sportovních potřeb a nářadí 

  

Hygiena ve sportu a TV projevuje odpovědný vztah 
k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání pravidlům zdravého 
životního stylu, dobrovolně se 
podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

Tělesná i duševní hygiena 
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým onemocněním a 
úrazy 

Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

Zdravá strava dává do souvislosti složení stravy 
a způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

Režim dne Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 
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Význam pohybu pro zdraví a 
bezpečnost 

aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, 
zařazení některých pohybových 
činností pravidelně a s 
konkrétním účelem 

správné držení těla, zvyšování rozsahu 
kloubní pohyblivosti, preventivní pohybová 
činnost, správné zapojení dechu 

Osobnostní a sociální 
výchova - odmítání drog 
a jiných škodlivin 
neslučitelných se 
sportovní etikou a 
zdravím 

 

 samostatně se připravuje před 
pohybovou činností a jejím 
ukončením 

individuálního rozcvičení, strečink celého 
těla před a po ukončení hodiny, na závěr 
hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla 

  

 odmítá drogy a jiné škodliviny 
neslučitelné se sportovní etikou 
a zdravím 
upravuje pohybové aktivity 
vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky 
zvyšující fyzickou kondici a podporující růst 
svalové hmoty) 

  

Prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí 

usiluje o zlepšení tělesné 
zdatnosti; volí vhodný program z 
nabídky, zvládá zásady 
správného držení těla, jeho 
zdravotní a estetický význam 

průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

Osobnostní a sociální 
výchova - nauka o 
kosterně-svalovém 
aparátu, vztah k 
protahování 

 

Kondiční cvičení usiluje o zlepšení tělesné 
zdatnosti; volí vhodný program z 
nabídky 

cvičení bez náčiní, s náčiním (plné míče, 
švihadla, švédská lavička žebřiny), šplh (tyč, 
lano), člunkové běhy, překážková dráha  

Biologická podstata 
svalového stahu, 
protažení 

 

Pořadová příprava zvládá nástupové a pochodové 
tvary družstva, obraty na místě a 
příslušné povelové techniky 

nástupové a pochodové tvary družstva, 
postoje, obraty na místě, pochod, pochod 
se zpěvem 

  

Atletika tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

speciální běžecká cvičení (lifting, skipping, 
zakopávání, předkopávání…) 
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  nízký start, rychlé běhy na krátkou trať 
(50m, 60m), štafety 

  

  vytrvalostní běh (1500 m)   

  skok daleký(zvládnutí techniky závěsného 
stylu) 

  

  hod kriketovým míčkem(technika hodu) Výchova demokratického 
občana - spolupráce se 
spoluhráči a interakce 
s protihráči, fair play 

 

Pohybové hry tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady), 
disciplinovanost a 
spoluodpovědnost vzhledem k 
cílům svým i kolektivu 

závody družstev i jednotlivců s různým 
zaměřením 

Osobnostní a sociální 
výchova - zdravotní 
pojetí gymnastiky, nauka 
dopomoci spolužákům 

 

Sportovní gymnastika tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoj na 
lopatkách, stoj na hlavě, stoj na rukou s 
dopomocí, přemet stranou, kotoul letmo 

  

  přeskok - roznožka a skrčka přes kozu   

  hrazda - výmyk nášvihem, přešvihy (pravou, 
levou) 

  

  kruhy - houpání, rotace kolem své osy   

  kladina - chůze po kladině, jednoduché 
poskoky, obraty a seskok z kladiny 

  

Rytmická gymnastika  tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

cvičení se švihadlem, rovnovážné polohy, 
taneční kroky, cvičení na hudbu 
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Úpoly tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

význam úpolových sportů pro sebeobranu a 
brannost 
pády a základní chvaty 

Výchova demokratického 
občana - disciplinovanost 
a spoluodpovědnost 
vzhledem k cílům svým i 
kolektivu 

 

Sportovní hry tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady), 
disciplinovanost a 
spoluodpovědnost vzhledem k 
cílům svým i kolektivu 

vybíjená - pohotovost, rozhodnost, taktika   

  přehazovaná - cílené přehození míče přes 
síť, chytání a přihrávání 

  

  volejbal - odbití obouruč vrchem, odbití 
obouruč spodem, útočný úder (lob, smeč), 
podání spodní, postavení na hřišti 

  

  basketbal - správný postoj při přihrávce, 
driblinková abeceda, driblink pravou, levou 
rukou, střelba na koš, dvojtakt 

  

  florbal - vedení míčku, nahrávka vzduchem, 
po zemi, střelba, hra na brankáře 

  

  fotbal - vedení míče, přihrávka, střelba    

  doplňkové sportovní a míčové hry - ringo, 
brännball, "touch ragby", "krabí fotbal", 
minikopaná 

Základy jízdy vpřed, 
zatáčení, brzděni 

 

In-line bruslení tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

(v případě zájmu žáků bude zařazeno do 
výuky TV) 
základy in-line bruslení: brzděni (grass stop, 
wall stop, brzdou, pluhem), jízda vpřed 
(odšlapováním, vajíčkem), slalom 

Osobnostní a sociální 
výchova - pohybové hry 
založené na komunikaci 
v návaznosti na TV 
terminologii 
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Komunikace v TV osvojuje si tělocvičné názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu 

tělocvičné názvosloví osvojovaných činností Výchova demokratického 
občana - respektování 
pravidel a soudce 

 

Pravidla pohybových činností dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a její 
dodržování 

týmová hra dle platných či dohodnutých 
pravidel 

Osobnostní a sociální 
výchova  - samostatná i 
týmová organizace 
jednoduchého turnaje, 
závodu 

 

Pravidla pohybových činností rozliší a uplatní práva a 
povinností vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora - základní pravidlo 
sportu: FAIR PLAY 

pravidla osvojovaných pohybových činností 
a jejich aplikace při hře v poli 

  

Organizace prostoru a pohybových 
činností 

samostatně i týmově organizuje 
jednoduchý turnaj, závod, 
turistické akce na úrovni školy; 
spolurozhoduje v osvojovaných 
hrách a soutěžích 

organizace turnajů, soutěží   

3. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Celospolečenský a mezinárodní 
význam sportu 

Žák: 
chápe sport jako významný 
činitel ve sféře mezinárodního 
porozumění, míru, politické a 
náboženské snášenlivosti a 
společenské tolerance a pomoci 
(hendikepovaní spoluobčané) 

význam sportu v mezinárodním měřítku, 
významné sportovní události(OH, MS, 
paralympijské sporty) 
sportovní tradice školy, města 

Multikulturní výchova - 
pochopení sportu jako 
významného činitele ve 
sféře mezinárodního 
porozumění 
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Význam pohybu pro zdraví a 
bezpečnost 

chápe význam fyzické zdatnosti 
k rozvoji psychické odolnosti 
v běžných i psychicky vypjatých 
situacích 

Příklady praktického uplatnění fyzické 
zdatnosti v civilním životě 

Osobnostní a sociální 
výchova - prospěšnost 
pohybu, biologická 
podstata pohybu, 
předvídání možných 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobení se jim, 
vztah k vlastnímu tělu a 
jeho interakce s okolím 

 

 aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, 
zařazení některých pohybových 
činností pravidelně a s 
konkrétním účelem 

správné držení těla, zvyšování rozsahu 
kloubní pohyblivosti, preventivní pohybová 
činnost, správné zapojení dechu, pravidelná 
pohybová aktivita v dostatečné míře 

Zaznamenává v určitém 
období počet denních 
kroků či nachozenou 
vzdálenost 

 

Hygiena ve sportu a TV projevuje odpovědný vztah 
k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání pravidlům zdravého 
životního stylu, dobrovolně se 
podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

Tělesná i duševní hygiena 
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým onemocněním a 
úrazy 

Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

Zdravá strava dává do souvislosti složení stravy 
a způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

Režim dne Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

Význam pohybu pro zdraví a 
bezpečnost 

projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech, 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní pomoc 

Výživa a zdraví Osobnostní a sociální 
výchova - prospěšnost 
pohybu, biologická 
podstata pohybu, 
předvídání možných 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobení se jim 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 
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Zdravý životní styl odmítá drogy a jiné škodliviny 
neslučitelné se sportovní etikou 
a zdravím 
upravuje pohybové aktivity 
vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky 
zvyšující fyzickou kondici a podporující růst 
svalové hmoty) 

Osobnostní a sociální 
výchova - základní 
principy posilování 

 

Kondiční cvičení zvyšuje sílu hlavních svalových 
skupin těla 

posilování bez náčiní: 
kompenzační cvičení a cvičení zaměřená na 
správné držení těla 
s náčiním: 
s malými činkami, gumovými síliči 
se švihadlem, švédskou lavičkou, na 
žebřinách, šplh na tyči 

Osobnostní a sociální 
výchova - technická 
průprava 

 

Atletika tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 

běhy 
Technika běhu a startu (nízký, polovysoký), 
štafetový běh, 
Vytrvalostní běh (1500 m) 
Zvyšování běžecké vytrvalosti (intervalový 
běh) 

Digitální komp.: žák 
změří svůj výkon, který 
zaznamenává do 
sdílených tabulek, kde 
posuzuje svůj progres 
v čase a porovnává se 
spolužáky 

 

  skoky 
skok daleký (závěsný styl) 
skok vysoký (zádový styl) 

  

  hody 
hod kriketovým míčkem (technika) 

  

  závody jednotlivců i družstev různým 
zaměřením 

  

 touží po dosažení vyšší 
výkonnosti 
touží překonávat sám sebe 

kontrolní cvičení: 
hod míčkem (150 g), skok daleký, 
běh na 60 m a na 1500 m 

Osobnostní a sociální 
výchova - zdravotní 
aspekty gymnastiky, 
strečink 

 

Gymnastika zvládá základní motorické 
dovednosti charakteristické pro 
sportovní gymnastiku 

akrobacie 
kotoul vpřed a vzad 
stoj na hlavě a na rukou (se záchranou) 
skoky a rovnovážné polohy 
přemet stranou 
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  přeskok 
nácvik a zdokonalování zvládnutých prvků 
roznožka přes kozu našíř i nadél 
skrčka přes kozu našíř 
odbočka na bedně našíř 

  

  hrazda 
přešvihy únožmo 
výmyk odrazem 
sešin vpřed, podmet ze stoje 
seskok s půlobratem 

  

  kruhy 
svis vznesmo a střemhlav 
překot vzad 
komíhání ve svisu 

  

  kladina : 
chůze a její obměny s doprovodnými 
pohyby paží, s obraty 
seskoky, náskoky 
poskok, skok – dálkový, jelení, nůžkový 
jednoduché vazby a sestavy 

 převážně 
děvčata 

 touží po dosažení vyšší 
výkonnosti 
touží překonávat sám sebe 

kontrolní cvičení 
jednoduché sestavy z osvojených prvků 

  

Moderní gymnastika rozvíjí estetický pohyb těla Cvičení: 
s obručí 
se stuhou 

 pouze dívky 

Rychlostně obratnostní cvičení 
(koordinace pohybu) 

zvládne tělo v koordinačně 
náročnějších pohybech 

Koordinační cvičení pro: 
Horní končetiny: tenisové míčky, ringo 
kroužky, tyče, volejbalové míče 
Dolní končetiny : tenisové a volejbalové 
míče, díly šv. beden, švihadla 
Celé tělo: překážkové dráhy, spojení 
koordinačně náročných prvků 

Výchova demokratického 
občana - tělesná i 
duševní příprava na 
odpor proti jiné lidské 
síle 
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Úpoly zvyšuje sílu hlavních svalových 
skupin těla 

přetahy a přetlaky 
pád vzad z pohybu 
pád vpřed pře překážku 
kombinace pádů 

 přednostně u 
chlapců 

Rytmická gymnastika rozvíjí schopnost rytmického 
pohybu a vnímání hudby 

cvičení se švihadlem, rovnovážné polohy, 
taneční kroky, cvičení na hudbu 

Výchova demokratického 
občana - týmová 
spolupráce, strategie, fair 
play 

přednostně u 
dívek 

Sportovní hry tvořivě aplikuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích, rekreačních 
činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady), 
disciplinovanost a 
spoluodpovědnost vzhledem k 
cílům svým i kolektivu 

Odbíjená: 
vrchní a spodní odbití 
spodní podání 
útočný úder 

  

  Doplňkově: 
Ringo, přehazovaná, malá kopaná, 
basketbal, florbal 

  

Pořadová příprava rozvíjí schopnost respektovat 
povel 
respektuje potřeby celku 

zdokonalování povelové techniky 
nástupové a pochodové tvaru družstva a 
čety 
obraty na místě, pochod ve tvaru 

Multikulturní výchova - 
pochopení sportu jako 
významného činitele ve 
sféře mezinárodního 
porozumění 

 

4. ročník 

Téma Školní výstup (klíčové kompetence) Učivo (strategie) Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty, kurzy 

Poznámky 

Celospolečenský a mezinárodní 
význam sportu 

Žák: 
chápe sport jako významný činitel ve 
sféře mezinárodního porozumění, 
míru, politické a náboženské 
snášenlivosti a společenské tolerance 
a pomoci (hendikepovaní 
spoluobčané) 

význam sportu v mezinárodním měřítku, 
významné sportovní události (OH, MS, 
paralympijské sporty) 
sportovní tradice školy, města 

Multikulturní výchova - 
pochopení sportu jako 
významného činitele ve 
sféře mezinárodního 
porozumění 
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Význam pohybu pro zdraví a 
bezpečnost 

chápe význam fyzické zdatnosti 
k rozvoji psychické odolnosti 
v běžných i psychicky vypjatých 
situacích 

příklady praktického uplatnění fyzické 
zdatnosti v civilním životě 

Osobnostní a sociální 
výchova - prospěšnost 
pohybu, biologická 
podstata pohybu, 
předvídání možných 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobení se jim, 
vztah k vlastnímu tělu a 
jeho interakce s okolím 

 

 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, zařazení 
některých pohybových činností 
pravidelně a s konkrétním účelem 

správné držení těla, zvyšování rozsahu 
kloubní pohyblivosti, preventivní pohybová 
činnost, správné zapojení dechu, pravidelná 
pohybová aktivita v dostatečné míře 

Zaznamenává v určitém 
období počet denních 
kroků či nachozenou 
vzdálenost 

 

Hygiena ve sportu a TV projevuje odpovědný vztah k sobě 
samému, k vlastnímu dospívání 
pravidlům zdravého životního stylu, 
dobrovolně se podílí na programech 
podpory zdraví v rámci školy a obce 

Tělesná i duševní hygiena 
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými 
chorobami, chronickým onemocněním a 
úrazy 

Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

Zdravá strava dává do souvislosti složení stravy a 
způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé stravovací 
návyky 

Režim dne Osobnostní a sociální 
výchova - vztah 
k vlastnímu tělu a jeho 
interakce s okolím 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

Význam pohybu pro zdraví a 
bezpečnost 

projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, osobního 
bezpečí, při mimořádných událostech, 
v případě potřeby poskytne adekvátní 
pomoc 

Výživa a zdraví Osobnostní a sociální 
výchova - prospěšnost 
pohybu, biologická 
podstata pohybu, 
předvídání možných 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobení se jim 

Týká se VO: 
Zdravý způsob 
života a péče o 
zdraví 

Zdravý životní styl odmítá drogy a jiné škodliviny 
neslučitelné se sportovní etikou a 
zdravím 
upravuje pohybové aktivity vzhledem 
k údajům o znečištění ovzduší 

drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky 
zvyšující fyzickou kondici a podporující růst 
svalové hmoty) 
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Kondiční cvičení zvyšuje sílu hlavních svalových skupin 
těla 

posilování bez náčiní : 
kompenzační cvičení a cvičení zaměřená na 
správné držení těla 
s náčiním : 
s malými činkami, gumovými síliči 
se švihadlem, švédskou lavičkou,   
šplh na tyči a na laně 
cvičení na žebřinách 
člunkové běhy 

Osobnostní a sociální 
výchova - principy 
posilování a následného 
odpočinku, 
sportovní výživa 

 

Atletika tvořivě aplikuje osvojené pohybové 
dovednosti ve hrách, soutěžích, 
rekreačních činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 
zdokonaluje techniky běžeckých 
disciplín 

běhy 
Technika běhu a startu (nízký, polovysoký), 
štafetový běh, 
Vytrvalostní běh (1500 m) 
Zvyšování běžecké vytrvalosti (intervalový 
běh) 

Digitální komp.: žák 
změří svůj výkon, který 
zaznamenává do 
sdílených tabulek, kde 
posuzuje svůj progres 
v čase a porovnává se 
spolužáky 

 

 tvořivě aplikuje osvojené pohybové 
dovednosti ve hrách, soutěžích, 
rekreačních činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 
zdokonaluje techniky skoků 

skoky 
skok daleký (závěsný styl) 
skok vysoký (zádový styl) 

Osobnostní a sociální 
výchova - další 
zdokonalování techniky 
běžeckých disciplín 

 

 tvořivě aplikuje osvojené pohybové 
dovednosti ve hrách, soutěžích, 
rekreačních činnostech (v souladu s 
individuálními předpoklady) 
zdokonaluje techniky hodu 

hody 
hod kriketovým míčkem (technika) 
(doplňkově – technika hodu koulí) 

  

  závody jednotlivců i družstev různým 
zaměřením 

  

 touží po dosažení vyšší výkonnosti 
touží překonávat sám sebe 

kontrolní cvičení: 
hod míčkem (150 g), skok daleký, 
běh na 60 m a na 1500 m 
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Gymnastika zvládne základní motorické 
dovednosti charakteristické pro 
sportovní gymnastiku a jejich rozvinutí 

akrobacie 
kotoul vpřed a vzad a letmo 
kotouly do zášvihu a stoje na rukou 
stoj na hlavě a na rukou 
skoky a rovnovážné polohy (skok dálkový, 
jelení, nůžkový, čertík 
přemet stranou 
krátké sestavy 

Osobnostní a sociální 
výchova - základní 
gymnastické prvky, 
zdravotní aspekt 

 

 rozvíjí odvahu přeskok 
nácvik a zdokonalování zvládnutých prvků 
roznožka přes kozu našíř i nadél 
skrčka přes kozu i bednu našíř 
odbočka na bedně našíř 
skoky na trampolíně 
kotoul pře bednu nadél 

 též 
s oddáleným 
odrazem 

  hrazda 
přešvihy únožmo 
výmyk odrazem 
sešin vpřed, podmet ze stoje 
seskok ze sedu s půlobratem 

 u chlapců i 
snožmo 

  kruhy 
svis vznesmo a střemhlav 
překot vzad 
komíhání ve svisu 
houpání ve svisu, obraty při předhupu a 
záhupu 

  

  kladina : 
chůze a její obměny s doprovodnými pohyby 
paží, s obraty 
seskoky, náskoky 
poskok, skok – dálkový, jelení, nůžkový 
jednoduché vazby a sestavy 

 převážně 
děvčata 

 touží po dosažení vyšší výkonnosti 
touží překonávat sám sebe 

kontrolní cvičení 
jednoduché sestavy z osvojených prvků 
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Moderní gymnastika rozvíjí estetický pohyb těla Cvičení: 
s obručí 
se stuhou 

Osobnostní a sociální 
výchova - důraz na 
estetiku 

pouze dívky 

Rychlostně obratnostní cvičení 
(koordinace pohybu) 

zvládne tělo v koordinačně 
náročnějších pohybech 

Koordinační cvičení pro: 
Horní končetiny : tenisové míčky, ringo 
kroužky, tyče, volejbalové míče 
Dolní končetiny : tenisové a volejbalové 
míče, díly šv. beden, švihadla 
Celé tělo : překážkové dráhy, spojení 
koordinačně náročných prvků 
skoky na trampolíně  

Osobnostní a sociální 
výchova - koordinace 
vlastního pohybu 
v různých 
diskomfortních 
situacích 

 

Úpoly zvyšuje sílu hlavních svalových skupin 
těla, 
rozvíjí obratnost 

přetahy a přetlaky 
pád vzad z pohybu 
pád vpřed přes překážku 
kombinace pádů 

Výchova 
demokratického občana 
- tělesná i duševní 
příprava na odpor proti 
jiné lidské síle 

přednostně u 
chlapců 

Rytmická gymnastika rozvíjí schopnost rytmického pohybu a 
vnímání hudby 

cvičení se švihadlem, rovnovážné polohy, 
taneční kroky, cvičení na hudbu 
aerobik 

 přednostně u 
dívek 

Sportovní hry rozvíjí osvojené pohybové dovedností 
a tvořivě je aplikuje ve hrách, 
soutěžích, rekreačních činnostech (v 
souladu s individuálními předpoklady 
a zájmem kolektivu – družstva) 
rozvíjí kolektivní zodpovědnosti 

Odbíjená : 
vrchní a spodní odbití 
spodní podání 
útočný úder 
nahrávka 
vrchní podání 

Výchova 
demokratického občana 
- týmová spolupráce, 
strategie, fair play 

 

  Doplňkově: 
ringo, přehazovaná, malá kopaná, basketbal, 
florbal 

  

Pořadová příprava rozvíjí schopnost respektovat povel 
respektuje potřeby celku 

zdokonalování povelové techniky 
nástupové a pochodové tvaru družstva a čety 
obraty na místě, pochod ve tvaru 

Multikulturní výchova - 
pochopení sportu jako 
významného činitele ve 
sféře mezinárodního 
porozumění 
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 Příloha č. 2 

Začlenění průřezových témat 
 

Nižší gymnázium 

Průřezové téma Tematický okruh ČJ ČJ  ČJ  ČJ  CJ CJ CJ CJ M M M M F F F F P P P P CH CH CH CH 

    1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 

Osobnostní a sociální 
výchova 

osobnostní rozvoj 
v v   v v v v          v    v v v 

sociální rozvoj 
v v v  v v v v         v     v   

morální rozvoj 
v v  v                     

Vých. dem. občana 

občanská společn. 
a škola 

  v                      

občan, občan. 
společ. a stát 

  v                      

formy participace 
občanů v polit. 
životě 

   v                     

principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

                v        

Vých. k myšlení 
v evropských a 

globál. souvislostech 

Evropa a svět… 
  v    v          v v v   v   

objevujeme 
Evropu.. 

  v  v v v v                 

jsme Evropané 
  v                    v v 

  



 181 

Průřezové téma Tematický okruh ČJ ČJ  ČJ  ČJ  CJ CJ CJ CJ M M M M F F F F P P P P CH CH CH CH 

  1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 

Multikultur. v. 

kultur. diference 
v  v                v      

lidské vztahy v                        

etnický původ  v                       

multikulturalita 
v                  v      

princip sociálního 
smíru… 

 v                       

EVVO 

ekosystémy                 v v v      

základ. podmínky 
života 

               v v   v     

lidské aktivity a 
problémy… 

              v v v   v  v v v 

vztah člověka k 
prostředí 

            v    v v v v  v v v 

Mediální výchova 

kritické čtení… 
v v v               v v v     

interpretace 
vztahu… 

v   v                   v v 

stavba mediál. 
sdělení 

v   v             v  v      

vnímání autora 
mediál. sdělení 

   v                     

fungování a vliv… 
                     v   

tvorba med. 
sdělení 

   v                     

práce v real. týmu 
                v        
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Průřezové 
téma 

Tematický 
okruh Z Z Z Z D D D D ZSV ZSV ZSV ZSV HV/VV HV/VV HV/VV HV/VV IVT IVT IVT IVT TV TV TV TV 

   1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 

Osobnostní a 
sociální 
výchova 

osobnostní 
rozvoj 

v v v v       v v v v v v v   v v v v v 

sociální rozvoj 
v v v v  v   v  v  v v v v v  v  v v v v 

morální rozvoj 
v   v   v    v  v v v v   v      

Vých. dem. 
občana 

občanská 
společn. a 
škola 

v        v                

občan, občan. 
společ. a stát 

        v   v             

formy 
participace 
občanů v 
polit. životě 

  v         v             

principy 
demokracie 
jako formy 
vlády a 
způsobu 
rozhodování 

         v v          v v v v 

Vých. k 
myšlení v 

evropských a 
globál. 

souvislostech 

Evropa a 
svět… 

v v v v   v     v  v     v      

objevujeme 
Evropu.. 

 v v         v             

jsme 
Evropané 

 v v   v v v  v  v v v v v         
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Průřezové 
téma 

Tematický 
okruh Z Z Z Z D D D D ZSV ZSV ZSV ZSV HV/VV HV/VV HV/VV HV/VV IVT IVT IVT IVT TV TV TV TV 

 
 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 1. r 2. r 3. r 4. r 

Multikultur. v. 

kultur. 
diference 

  v v  v  v  v v  v v v v         

lidské vztahy    v  v    v     v v         

etnický původ v v v v      v     v v         

multikulturalita 
  v v  v  v   v  v v v v         

princip 
sociálního 
smíru… 

   v        v   v v     v v v v 

EVVO 

ekosystémy v v v             v         

základ. 
podmínky 
života 

v                        

lidské aktivity 
a problémy… 

   v   v   v  v             

vztah člověka 
k prostředí 

v v v v  v   v          v      

Mediální 
výchova 

kritické 
čtení… 

v v v v   v v           v      

interpretace 
vztahu… 

       v   v    v    v      

stavba 
mediál. 
sdělení 

      v                  

vnímání 
autora mediál. 
sdělení 

       v                 

fungování a 
vliv… 

        v  v      v  v      

tvorba med. 
sdělení 

      v          v v v      

práce v real. 
týmu 

v                   v     

 

 


