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1 Identifikační údaje 

1.1 Název ŠVP 

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia zpracovaný podle RVP ZV 

1.2 Vzdělávací program 

Osmileté a šestileté studium 

1.3 Studijní forma vzdělávání 

Denní forma vzdělávání 

1.4 Údaje o škole 

Název školy:  
Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Nár. mučedníků 347 

Adresa školy: 
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech 

Národních mučedníků 347 

339 01 KLATOVY 
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Mgr. Václav Vogeltanz 

Koordinátoři: 
Mgr. Iva Křišťanová 

Mgr. Karel Dvořák 

Kontakty: 
telefon: +420 376 310 847 

web: www.klatovynet.cz/gymkt 

e-mail: vvogeltanz@gym-kt.cz 

e-mail: rsalvetr@gym-kt.cz 

e-mail: vskrivan@gym-kt.cz 
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ŠVP byl schválen Radou školy dne 8. 10. 2020 a zapsán pod čj. 555/20 .........................................  

  ...................................................   

 Mgr. Václav Vogeltanz razítko školy 

 ředitel školy 
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2 Charakteristika školy 

2.1  Základní charakteristika a vybavení školy 

Gymnázium J. Vrchlického patří mezi nejstarší gymnázia v Čechách. Bylo založeno již v roce 

1812.  

V současnosti nabízíme všechny délky gymnaziálního studia (čtyřleté, šestileté, osmileté). Stan-

dardně máme v ročníku dvě třídy víceletého studia a dvě třídy čtyřletého studia. V současné době 

má škola 22 tříd (8 tříd čtyřletého, 8 tříd osmiletého a 6 tříd šestiletého studia). Kapacita školy je 675 

žáků. Po odchodu základní školy z objektu disponuje gymnázium celou původní budovou z r. 1959 

včetně renovovaných prostor pro tělesnou výchovu a přilehlých pozemků, dále pak přístavbou s pře-

vážně odbornými učebnami, která byla dostavěna v r. 1987. V objektu se nachází 22 kmenových tříd, 

odborné učebny pro výuku fyziky, biologie, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, informa-

tiky, zeměpisu aj. Zmodernizovány byly laboratoře biologie a chemie a dovybavena byla laboratoř 

fyziky. Škola disponuje venkovními stoly s lavičkami a altánem, které mohou být využity žáky i při 

volných hodinách. Všechny učebny jsou vybaveny multimediální technikou. Ve škole je zřízena 

klubovna pro žáky a studovna se školní knihovnou. V r. 2005 bylo vybudováno nové víceúčelové 

školní hřiště s umělým povrchem, které slouží jak výuce těl. výchovy, tak volnočasovým aktivitám 

žáků. Škola nemá vlastní jídelnu a ubytovací zařízení, tyto služby jsou však s dostatečnou kapacitou 

zajišťovány v zařízeních sousedních středních škol. V roce 2010 byly rozšířeny prostory pro výuku 

tělesné výchovy (posilovna, sauna, malý sál). Roku 2018 byly vybudovány 4 nové učebny v podkroví 

(elektrotechniky a robotiky, digitálních technologií, přírodovědná a jazyková). V souvislosti s tím byl 

také zajištěn bezbariérový přístup do budovy venkovním výtahem. 
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2.2 Charakteristika pedagogického sboru 

Gymnázium má více než padesátičlenný pedagogický sbor. Poměr mužů (40 %) a žen (60 %) ve 

sboru je příznivý. Mnozí učitelé jsou absolventy této školy. Předností sboru je téměř stoprocentní 

aprobovanost. Je zřízena funkce výchovného poradce, ale také metodika prevence, který zajišťuje i 

prevenci sociálně-patologických jevů. Na škole působí koordinátor ICT s vysokou odborností. Jeden 

z vyučujících biologie je koordinátorem environmentálního vzdělávání. Vedení školy se skládá z ře-

ditele a dvou zástupců. Na škole pracuje velmi funkčním způsobem 14 předmětových komisí. Jejich 

předsedové jsou součástí rozšířeného vedení školy jako poradního orgánu ředitele školy. Učitelé se 

aktivně zúčastňují akcí v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Všichni ab-

solvovali základní kurz počítačové gramotnosti, asi čtvrtina z nich pak kurz pro pokročilé uživatele, 

často se zaměřením na vyučované předměty. 

2.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

Naší partnerskou školou je Dominicus-von-Linprun-Gymnasium v bavorském Viechtachu. Styky 

našich škol byly zahájeny již v roce 1990 a realizují se jak společnými akcemi žáků, tak učitelů. 

Skupiny žáků se seznamují a spolupracují jednak při vzájemných jednodenních návštěvách v Klato-

vech a Viechtachu, dále při společných výletech a také v rámci účasti na různých projektech. Učitelé 

udržují vzájemné kontakty občasnými setkáními zájemců z obou sborů střídavě v Čechách a v Ně-

mecku. Výměna zkušeností při těchto příležitostech je vždy velmi vítaná a oceňovaná. Každoročně 

studuje několik našich žáků v zahraničí, především na gymnáziích v Bavorsku v rámci programu 

Gastschuljahr. Konají se také výměnné pobyty našich žáků studujících francouzský jazyk a žáků ly-

cea ve francouzském Poligny, což je družební město Klatov. Podle zájmu žáků jsou pořádány zájezdy 

do anglicky, německy, španělsky a francouzsky mluvících zemí. 

2.4 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty 

Na škole pracuje Sdružení rodičů (SR), spolupráce mezi výborem SR a vedením školy je na velmi 

dobré úrovni. SR se finančně podílí na odměňování nadaných žáků (úspěšných účastníků soutěží a 

olympiád), dovybavení moderními učebními pomůckami, zlepšování prostředí školy, sportovních ak-

cích a výjezdech do zahraničí. SR také přispívá na maturitní plesy a je jejich hlavním pořadatelem. 

V roce 2005 byla zřízena Školská rada. Jejími členy jsou zástupci zřizovatele, pedagogických pra-

covníků školy, zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Kompetence ŠR jsou vymezeny 

Školským zákonem. Rada se schází 2x ročně. Každé 3 roky se volbami obměňuje její složení. Zá-

konní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím elektronické 

klasifikace a zejména pak na plenárních rodičovských schůzkách a při individuálních návštěvách. 

Veřejnost může získat základní informace o škole z jejích webových stránek www.klatovy-

net.cz/gymkt. 

Škola spolupracuje s několika vysokými školami, zejména při organizování pedagogických praxí 

studentů. Odborníci z vysokých škol konají přímo na škole přednášky a besedy. V oblasti umístění 

absolventů spolupracujeme s Úřadem práce v Klatovech. 

V potřebných případech škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontaktní 

pracovnicí je výchovná poradkyně. 

2.5 Charakteristika žáků 

Spádová oblast uchazečů o studium na Gymnáziu v Klatovech je dostatečná pro získání kvalitních 

studentů do 4 tříd v ročníku. Zahrnuje totiž asi 2/3 klatovského okresu (zbytek vykrývá Gymnázium 

v Sušici). Narůstá i zájem z některých sousedních okresů. Uchazeči do osmiletého studia jsou větši-

nou z Klatov a jejich nejbližšího okolí. Pro žáky dojíždějící z větších vzdáleností je vhodnější studium 

šestileté (uchazeči ze 7. tříd). Tito žáci mohou být též ubytováni v internátech SZePŠ a OA v Klato-

vech. Pro uchazeče z 9. tříd otevíráme už řadu let dvě třídy čtyřletého studia. Problémem není početní 

http://www.klatovynet.cz/gymkt
http://www.klatovynet.cz/gymkt
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naplnění těchto tříd, ale získání kvalitních uchazečů, které může gymnázium nejlépe připravit na ná-

ročné vysokoškolské studium.  

Na naší škole funguje studentský parlament, zástupci jednotlivých tříd se scházejí s ředitelem 

školy obvykle 2krát ročně. 
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3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

3.1 Cíle ŠVP 

Základním cílem celého gymnaziálního vzdělávacího programu je efektivní příprava pro vysoko-

školská studia všech zaměření. Vzdělávání a výchova na nižším stupni gymnázia má pak zejména: 

 v rámci teoretické i praktické výuky pěstovat kompetence žáků 

 poskytovat solidní základy znalostí v jednotlivých oblastech pro studium vyššího stupně gym-

názia 

 vytvářet studijní návyky (důslednost, pečlivost, zodpovědnost) 

 naučit vyhledávat a zpracovávat informace (školní knihovna, internet) 

 poskytnout solidní znalost základů alespoň jednoho cizího jazyka 

 posilovat sebereflexi a sebehodnocení žáků 

 pracovat s moderní technikou a pomůckami v rámci praktické výuky v odborných učebnách a 

laboratořích 

 rozvíjet zájmy a mimovyučovací aktivity žáků (pěvecký sbor, kroužky, sportovní soutěže) 

 zvyšovat zájem o vybraný obor účastí žáků v soutěžích a olympiádách 

 vést k pozitivním vztahům mezi žáky (žáky a učiteli) a vytvářet příjemné prostředí pro studium 

na škole, posilovat mezilidské vztahy, smysl pro vzájemnou spolupráci 

 vést žáky ke zdravému způsobu života 

3.2 Zaměření školy 

Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech poskytuje všeobecné vzdělání, snaží se poskyt-

nout široký rozhled, který je podmínkou pro účinnou flexibilitu absolventů v průběhu jejich zaměst-

nání a zvyšuje možnosti jejich uplatnění. Na škole nejsou zřizovány studijní "větve" a škola jako 

celek nemá speciální zaměření, základním cílem celého gymnaziálního vzdělávacího programu je 

efektivní příprava pro vysokoškolská studia všech typů. 

Diferenciace vzdělávání podle zaměření studenta je dosahováno širokou nabídkou volitelných 

předmětů v ročnících vyššího stupně gymnázia, které jsou bohatě hodinově dotovány zejména v po-

sledním ročníku vyššího gymnázia. To se ukazuje mnohem efektivnější než časná specializace od 1. 

ročníku vyššího gymnázia. 

3.3 Profil absolventa 

Absolvent gymnázia je osobnost dosahující vysokého stupně všeobecného vzdělání, a navíc velmi 

nadprůměrnými znalostmi disponuje v oblasti svého budoucího studia. Na velmi dobré úrovni ovládá 

aktivně jeden cizí jazyk a bez větších problémů komunikuje v jazyce druhém. Má vytvořené efektivní 

studijní návyky, dokáže získávat informace klasickými způsoby i pomocí moderních technologií 

(ICT), zpracovávat je a třídit. Orientuje se v občanských hodnotách demokratické společnosti, zná 

zásady zdravého životního stylu. Umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce i své názory. 

Absolvent naší školy by se měl vyznačovat také tolerancí, úctou, zodpovědností a slušným vystupo-

váním. 

3.4 Organizace přijímacího řízení 

Na škole bude i nadále zřizováno studium čtyřleté, šestileté a osmileté. V každém ročníku se před-

pokládají dvě třídy čtyřletého studia a dvě víceletého (jedna šestiletá a jedna osmiletá). Rozsáhlá 

sběrná oblast je zárukou zachování přiměřené kvality uchazečů. 

Zájemci o všechny typy studia skládají povinnou přijímací zkoušku, jejíž váha činí 90 % u osmi-

letého studia, 70 % u šestiletého a 67 % u studia čtyřletého. Dále se hodnotí také prospěch na základ-

ních školách za poslední tři pololetí. Konkrétní kritéria pro přijetí se mohou v jednotlivých létech 

mírně lišit. Budou vždy včas zveřejněna v zákonném termínu, stejně jako počet volných míst v jed-

notlivých typech studia.  
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3.5 Organizace maturitní zkoušky 

Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) a profilové (školní) části. Žák získá střední vzdě-

lání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě součásti zkoušky. Společná část se skládá ze 

dvou zkoušek, které se konají formou didaktického testu. Povinnými předměty jsou český jazyk a 

literatura, dále pak cizí jazyk nebo matematika dle výběru každého žáka. Ve společné části si lze 

zvolit až 2 nepovinné předměty včetně rozšiřující matematiky. 

Profilovou část maturitní zkoušky skládají maturanti ze tří až čtyř předmětů. Povinnou součástí je 

písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák zvolil ve společné části cizí 

jazyk, skládá v profilové části také písemnou a ústní zkoušku z tohoto jazyka. Dále jsou její součástí 

ústní zkoušky ze dvou povinně volitelných předmětů, u nichž součet týdenních vyučovacích dob v 

jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí po dobu 

vzdělání nejméně průměrně 4 vyučovací hodiny týdně. Profilovou část je možno rozšířit o další dvě 

nepovinné zkoušky z dalších předmětů ze stejné nabídky. Konkrétní nabídka volitelných a nepovin-

ných předmětů pro daný rok je včas zveřejňována ve škole a také na webových stránkách. 

Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající 

jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle SERR pro jazyky. 

3.6 Výchovné a vzdělávací strategie 

Škola buduje a rozvíjí klíčové kompetence žáků těmito strategiemi: 

a) Kompetence k učení 

Žák efektivně organizuje svůj učební proces a přebírá za něj odpovědnost. Za podpory učitele 

vybírá a využívá vhodné způsoby a metody učení daného oboru. Využívá vhodné dostupné infor-

mační zdroje, informace kriticky třídí a zapracovává do systému poznatků získaných ve škole i z 

jiných pramenů. 

Škola rozvíjí tuto kompetenci individuálním způsobem u každého žáka. Do vyučování jsou zařa-

zovány činnosti, které podporují zvídavost, aktivitu a tvořivost (samostatné a seminární práce 

žáků, účast žáků v soutěžích). 

b) Kompetence k řešení problémů 

Do výuky jsou v maximální možné míře zařazovány problémové úlohy a úlohy aplikační. Fron-

tální výuka je stále více nahrazována aktivizujícími metodami. Žák je veden k vnímání věcí v sou-

vislostech. K poznatkům zaujímá fundovaně kritický postoj. Vytváří si komplexnější pohled na pří-

rodní a společenské jevy. Při řešení problémů využívá žák informací získaných moderními technolo-

giemi (ICT). 

c) Kompetence občanské 

Jsou rozvíjeny hlavně metodami sociálního učení, sebepoznáváním a seznamováním žáků s jejich 

právy, odpovědnostmi a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k respektování národních a kulturních tradic. 

Spolupráce a styky se školami v zahraničí přispívají k chápání života v nadnárodním prostředí. Žáci 

jsou vedeni k aktivní účasti na školním životě. Volí své zástupce do školního parlamentu, který úzce 

spolupracuje s vedením školy. Názory žáků na školní klima jsou zjišťovány prostřednictvím setkání 

vedení se studentskou radou a dotazníkovými šetřeními. 

d) Kompetence komunikativní 

Žáci dostávají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů při hodinách, na školních akcích 

a ve studentském parlamentu. Prezentací samostatných prací žáků se rozvíjí jejich komunikativní 

dovednosti. Spolupráce ve skupinách a řízená diskuze žáků při hodinách přispívá k respektování 

názorů druhých a k pěstování zdravého sebevědomí jedince. 

e) Kompetence sociální a personální 

Školním řádem jsou vymezena základní pravidla pro soužití žáků a učitelů na škole. V rámci těchto 

pravidel je na škole vytvářena atmosféra demokracie, spolupráce a přátelství. Učitel je chápán 

jako spolupracovník a rádce žáka. Sociální kompetence jsou utužovány styky se žáky zahraničních 
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družebních škol (Gymmnázium Viechtach, lyceum v Poligny). Žáci společně chrání životní a pra-

covní prostředí ve škole. Chrání zdraví své i ostatních spolužáků. Kladné interpersonální vztahy jsou 

vytvářeny a upevňovány účastí žáků ve sportovních soutěžích, hlavně pak při kolektivních sportech. 

f) Kompetence pracovní 

Jsou rozvíjeny hlavně formou praktických činností při laboratorních cvičeních, zacházením s po-

můckami, počítači a multimediální (audiovizuální) technikou. Při výuce jsou realizovány exkurze 

do výrobních podniků, vzdělávacích a výzkumných zařízení (vysokých škol – FAV, ZČU Plzeň, ar-

chivy, knihovny). Styk s praxí je podporován i zajišťováním podkladových materiálů pro práce Stře-

doškolské odborné činnosti. Při všech činnostech ve škole i mimo ni jsou žáci vedeni k ochraně 

zdraví a životního prostředí. 

3.7 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním posti-

žením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vývojovými poruchami učení 

nebo chování), zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení dlouhodobým onemocněním, leh-

čími  

zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení) nebo sociálním znevýhodněním (z rodin-

ného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, žáci 

v postavení azylantů). 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zá-

konných zástupců a školského poradenského zařízení (PPP). Žáci se speciálními vzdělávacími po-

třebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím po-

třebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na pora-

denskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

Škola zabezpečuje vzdělávání těchto žáků ve spolupráci s odborníky v oblasti pedagogiky a psy-

chologie (PPP), kontakty zajišťuje výchovný poradce školy. Gymnázium vychází vstříc žákům s 

diagnostikovanou dyslexií a dysgrafií, kterým může být na základě odborného doporučení vypraco-

ván individuální vzdělávací plán. Při písemných zkouškách je u těchto žáků upravena doba jejich 

vypracování.  

Škola je připravena na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

3.7.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

V současné době škola nemá žádné žáky se zdravotním postižením. Pokud by na školu takoví 

žáci nastoupili, bude pro ně připraven bezbariérový přístup alespoň do části budovy. Již je vybu-

dováno bezbariérové WC. Pokud by postižení žáka vyžadovalo pomoc asistenta, škola by žádala 

o jeho přidělení. Další opatření by se řídila charakterem konkrétního druhu postižení. 

3.7.2 Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

Žáci, kteří jsou zdravotně oslabeni, po dlouhodobé nemoci nebo mají lehčí zdravotní poruchy 

vedoucí k poruchám učení a chování, jsou zohledněni při vzdělávání. Mají možnost po individuální 

domluvě navštěvovat konzultační hodiny u vyučujících těch předmětů, ve kterých mají závažnější 

problémy. Současně je uplatňován i individuální přístup k těmto žákům. 

3.7.3 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Do okruhu žáků se sociálním znevýhodněním se řadí žáci z prostředí sociálně nebo kulturně 

a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to 

žáci z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace, především azylanti. 

Hlavním problémem je u těchto žáků zejména nedostatečná znalost českého jazyka, je tedy třeba 

jeho osvojení věnovat největší pozornost. Vedení školy sleduje materiální i sociální stránku života 

těchto žáků a hledá možnosti kvalitativního posunu jejich vzdělávání. 
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V případě jakýchkoliv problémů souvisejících se žákem se sociálním znevýhodněním (časté ab-

sence, problémy v kontaktu s rodiči, chování apod.) škola úzce spolupracuje s pracovníky péče o 

mládež a okamžitě tyto problémy řeší. 

3.8 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Mimořádně nadaným žákům je možno povolit studium dle individuálního studijního plánu, což 

platí i o vynikajících sportovcích. Velmi efektivní diferenciace podle zájmu a zaměření studenta je 

dosahováno širokou nabídkou volitelných předmětů s vysokými hodinovými dotacemi. V jazykových 

seminářích dochází k rozdělení do skupin podle výchozí úrovně žáků. Nadaní žáci jsou systematicky 

vedeni a připravováni k účasti v olympiádách a předmětových soutěžích (SOČ). V případě výjimečně 

nadaného žáka bude prováděna úprava jeho zaměstnání v některých vyučovacích hodinách (vnitřní 

diferenciace ve třídě). 

3.9 Začlenění průřezových témat 

Začlenění průřezových témat je patrné z přiložených tabulek. Tematické okruhy průřezových té-

mat jsou integrované v jednotlivých vyučovacích předmětech, pokud není uvedeno jinak. 

Komentář k tabulce: 
P – praktikum  

PRO – projekt  

B – beseda 

E – exkurze 

LK – lyžařský kurz 

Čj – Český jazyk a komunikace 

Aj – Anglický jazyk 

M – Matematika 

Inf – Informatika 

D – Dějepis 

Ov – Občanská výchova 

F – Fyzika 

Ch – Chemie 

Bi – Biologie a geologie 

Z – Zeměpis 

Hv – Hudební výchova  

Vv – Výtvarná výchova  

Tv – Tělesná výchova  

Nj – Německý jazyk 

Fj – Francouzský jazyk 

Rj – Ruský jazyk 

Šj – Španělský jazyk 

Předměty bez specifikace integrují průřezová témata do vyučovacích hodin. 
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Osobnostní a sociální výchova 

Název tematického okruhu 

OSV/ročník 

prima sekunda tercie kvarta 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání Čj, Aj, D, M, F, Bi, Hv, Tv 

P/Bi 

Čj, D, M, F, Bi, Hv, Tv P/F Čj, Fj, Rj, M, F, Bi, Tv, Šj 

P/Bi 

Čj, Ov, M, F, Bi, Tv P/F, Bi 

Sebepoznání a sebepojetí Čj, Ov, M, F, Vv, Tv Čj, Ov, M, F, Tv LK/Tv Ov, Fj, M, F, Bi, Tv, Rj P/Bi Čj, Ov, M, F, Tv 

Seberegulace a sebeorganizace Ov, M, F, Tv Ov, M, F, Tv LK/Tv Čj, Ov, Fj, M, F, Bi, Tv Čj, Ov, M, F, Tv 

Psychohygiena Ov, M, F M, F, Vv M, F, Bi Čj, M, F 

Kreativita D, M, F, Bi, Hv, Vv, Tv Ov, M, F, Bi, Hv, Tv E/D Čj, Aj, Fj, M, F, Bi, Vv, Tv, 

Šj 

Čj, Fj, M, F, Bi, Vv, Tv, Šj 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí Ov, Tv Ov, Tv LK/Tv Čj, Fj, Tv, Rj, Šj Čj, Fj, Ov, Tv, Šj 

Mezilidské vztahy Ov, Bi, Hv, Vv, Tv Tv P/F LK/Tv Čj, Hv, Tv, Rj P/Bi Čj, Aj, Fj, Ov, Hv, Vv, Tv 

P/F, Bi 

Komunikace Čj, M, F, Bi, Hv, Vv, Tv Čj, M, F, Bi, Hv, Vv, Tv 

LK/Tv 

Čj, Aj, Fj, Nj, M, F, Bi, Hv, 

Tv, Rj, Šj 

Čj, Fj, Rj, Nj, D, M, F, Bi, 

Hv, Tv, Šj 

Kooperace a kompetice Ov, Bi, Tv P/Bi F, Bi, Tv LK/Tv Čj, Fj, Bi, Tv P/Bi Čj, Ov, F, Bi, Tv P/Bi 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Ov, M, F, Bi M, F, Bi, Tv LK/Tv Čj, M, F, Bi, Tv Čj, Ov, M, F, Bi, Tv 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Ov, F Čj, Ov, F F Čj, Aj, Fj, Ov, F, Vv 
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Výchova demokratického občana 

Název tematického okruhu 

DEM/ročník 
prima sekunda tercie kvarta 

Občanská společnost a škola Čj, Hv Čj Ov Čj, Aj, Hv 

Občan, občanská společnost 

a stát 

Ov, Bi, Vv Aj, D, Bi Ov, F Ov, F, Bi, Šj 

Formy participace občanů v 

politickém životě 

Aj D, Vv Ov, F Ov, D, F 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

Aj  Ov, D Fj, Ov, D, F 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Název tematického okruhu 

SOU/ročník 
prima sekunda tercie kvarta 

Evropa a svět nás zajímá Čj, Aj, D, F, Bi, Hv Nj, F, Bi, Z, Hv Fj, Rj, Ov, Bi, Hv, Šj Aj, Fj, Nj, Ov, F, Bi, Hv, Rj 

Šj 

Objevujeme Evropu a svět Čj, Ov, Bi Ov, Aj, Bi, Z Aj, Fj, F, Bi, Vv, Šj Ov, F, Bi E/D 

Jsme Evropané Čj, D, Hv, Vv Ov, Z, Vv Fj, Vv, Rj, Šj Rj, D, Ov, Z, Rj E/D 
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Multikulturní výchova 

Název tematického okruhu 

MUL/ročník 
prima sekunda tercie kvarta 

Kulturní diference Čj, Ov Aj, Ov, Z, Vv Čj, Rj, Bi, Z Ov, F, Hv 

Lidské vztahy Ov Čj, Aj Ov, Hv Ov, Vv, Hv, Rj 

Etnický původ D, Ov, F, Bi Aj, Ov, F, Z, Hv Čj, F, Bi, Z, Hv Čj, Ov, F 

Multikulturalita Ov Aj, Ov, Z Čj, Fj, Z, Šj Čj, Nj, Fj, Ov, Rj, Šj B/Rj 

Princip sociálního smíru a 

solidarity 

 Ov Ov Ov 
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Environmentální výchova 

Název tematického okruhu 

ENV/ročník 
prima sekunda tercie kvarta 

Ekosystémy Bi, Vv P/Bi E/Bi Bi E/Bi Bi E/Bi Bi 

Základní podmínky života D, Bi, Vv Bi Bi F, Bi 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

D, Ov, Bi, Z E/Z Čj, D, Bi, Vv Aj, Nj, Bi Aj, F, Bi, Z E/Z 

Vztah člověka k prostředí D, Ov, F, Bi, Z, Vv, Tv E/Z Bi, Hv, Vv LK/Tv Aj, Fj, Ov, F, Bi, Vv, Tv, Šj Aj, Nj, Rj, Fj, F, Bi, Z, Hv, 

Tv, Šj E/Z 
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Mediální výchova 

Název tematického okruhu 

MED/ročník 
prima sekunda tercie kvarta 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

F, Bi F, Bi Čj, Aj, F, Bi Čj, Rj, M, F, Bi 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

F, Bi F, Bi Čj, F, Bi Čj, M, F, Bi 

Stavba mediálních sdělení   Čj, Čj 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

 Čj  D 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Čj Ov Aj, Čj, Vv 

Tvorba mediálního sdělení Čj  Čj, Ov Čj, Rj 

Práce v realizačním týmu   Čj/PRO – třídní časopis  
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4 Učební plán 

Vzdělávací 

oblast 
Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 

celkem 

1. - 4. 

min. dle 

RVP 
povinné 

Svět 

práce 

Výchova 

ke zdraví 

disponib. 

bez VOL 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 17 15 15 0 0 2 

Cizí jazyk Anglický jazyk 4 4 3 4 15 12 12 0 0 3 

Další cizí jazyk 
Německý/Franc./Ruský/ 

Španělský jazyk 
0 0 3 3 6 6 6 0 0 0 

Matematika a její aplikace Matematika 5 4 4 4 17 15 15 0 0 2 

Informační a komunikační technologie Informatika 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 

Člověk a 

společnost 

Dějepis Dějepis 2 2 2 2 8 
11 

8 0 0 0 

Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 4 3 0 0 1 

Člověk a příroda 

Fyzika  Fyzika 2,5 2,5 2 2,5 9,5 

21 

6 1 0 2,5 

Chemie Chemie 0 1,5 2,5 2 6 4 0,5 0 1,5 

Přírodopis Biologie a geologie 2,5 2 2,5 2,5 9,5 5 0,5 2 2 

Zeměpis Zeměpis 2 2 2 2 8 6 0 0 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 

10 
4 0 0 0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 6 0 0 0 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 2 hod. v Bi 0 0 1 1 2 

10 
    

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 8 0 0 0 

Člověk a svět práce (povinné téma v rámci Ov)  0 1 1 1 3 3     

Volitelné 

předměty 

Další volitelné 

předměty 

Práce s počítačem 0 1 0 0 1 
2 0 0 0 2 

Konverzace v Aj 0 0 1 0 1 

CELKEM 29 29 32 32 122 101 101 3 2 18 
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Poznámky k učebnímu plánu 

Průřezová témata nemají vlastní hodinovou dotaci, jsou zařazena do dotací předmětů. Barevná pole 

vodorovná se nezapočítávají do součtů. 

Biologie a geologie 

Integrace celých vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů a části vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru 

Obor X – plná časová 

dotace 

Obor Y – plná časová 

dotace 

Obor Z – část časové 

dotace 

Název a výsledná 

časová dotace 

integrovaného předmětu 

v ŠVP 

Přírodopis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Biologie a geologie 

 

5 hodin 2 hodiny 0,5 hodiny 7,5 hodiny 

Fyzika 
 

Integrace celého vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru a části vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru 

Obor X – plná časová dotace Obor Y – část časové dotace Název a výsledná časová dotace 

integrovaného předmětu v ŠVP 

Fyzika Člověk a svět práce (tematický 

okruh Práce s laboratorní 

technikou) 

Fyzika 

6 hodin 1 hodiny 7 hodin 

Informatika 
 

Integrace celého vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru a části vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru 

Obor X – plná časová dotace Obor Y – část časové dotace Název a výsledná časová dotace 

integrovaného předmětu v ŠVP 

Informační a komunikační 

technologie 

Člověk a svět práce (tematický 

okruh Využití digitálních 

technologií) 

Informatika 

1 hodina 1 hodina 2 hodiny 

Občanská výchova 

Integrace celého vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru a části vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru 

Obor X – plná časová dotace Obor Y – část časové dotace Název a výsledná časová dotace 

integrovaného předmětu v ŠVP 

Výchova k občanství Člověk a svět práce (tematický 

okruh Svět práce) 

Občanská výchova 

3 hodiny 0 hodin 3 hodiny 
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Chemie 
 

Integrace celého vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru a části vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru 

Obor X – plná časová dotace Obor Y – část časové dotace Název a výsledná časová dotace 

integrovaného předmětu v ŠVP 

Chemie Člověk a svět práce (tematický 

okruh Svět práce) 

Chemie 

4 hodiny 0,5 hodiny 4,5 hodiny 

Do časové dotace integrovaných předmětů nejsou zahrnuty disponibilní hodiny. 



 

23 

5 Učební osnovy
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5.1 Český jazyk a literatura (osmileté a šestileté studium 

5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia. Jeho vzdělá-

vací obsah vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, který je 

součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Český jazyk a literatura má mezi vyučujícími předměty stěžejní postavení, neboť dovednosti, které 

si v jeho rámci žáci osvojují, jsou velice důležité nejen pro vlastní vzdělávání v oblasti literatury a 

jazyka samého, ale zároveň vytvářejí průpravu pro získávání poznatků v řadě oborů jiných. 

Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena výuka grama-

tiky. V rámci programu výuky literatury musí být žáci seznámeni s nástinem literárního vývoje, avšak 

důraz bude položen hlavně na práci s uměleckým textem, žánrovou rozmanitost, kompoziční prove-

dení, a i specifické jazykové ztvárnění. 

V rámci uskutečnění výuky českého jazyka a literatury jsou realizována některá průřezová témata, 

jejichž posláním je u studentů vytvořit širší poznávací zázemí, ale i větší morální a sociální vyspělost 

mladé osobnosti.  

Jsou to především:  

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

Časové vymezení předmětu 

prima 5 hod./týden 

sekunda 4 hod./týden 

tercie 4 hod./týden 

kvarta 4 hod./týden  

Z důvodu přehlednosti a systematičnosti je předmět realizován v jednotlivých blocích: jazyková 

výchova, komunikační a slohová výchova, výchova literární. Školní výuka bude doplňována pravi-

delnými návštěvami divadelních a filmových představení, a i jiných kulturních akcí.  

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

 vést žáka k vyhledávání a třídění informací z Čj na základě jejich pochopení, k tvůrčí práci 

s nimi 

 seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem 

 vést studenty k systematickému ukládání si jazykových a literárních informací 

Kompetence k řešení problémů 

 zásadně žáka zaměřovat na kritické myšlení, na uvážlivá rozhodnutí i vědomí odpovědnosti za 

své činy 

 vytvořit u žáka dovednosti používat znalosti z jazykového vzdělávání i v jiných oblastech 

Kompetence komunikativní 

 vést k vyjadřování myšlenek v logickém sledu, výstižně a jazykově čistě 

 zajišťovat u žáka porozumění různých typů textů a jiných komunikačních prostředků jako vý-

chodiska pro zapojení do společenského 

 vytvořit systematicky příležitosti k zapojení žáků do diskuse v jakémkoli společenském kon-

textu 
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Kompetence sociální a personální 

 naučit žáky spolupráci ve skupině a při vytváření kooperativních přístupů v týmové činnosti, a 

to zejména při analýze literárních textů 

 přispívat u studentů prostřednictvím poznání jazykových i literárních materiálů k rozvoji jeho 

mladické osobnosti 

Kompetence občanské  

 formovat u žáků kladné občanské postoje v souvislosti s humanitním i kulturotvorným odka-

zem našeho slovesného dědictví 

 chápat ze strany žáků přínos literatury a jazyka jako širší součást společenských hodnot 

 vytvářet u studentů trvalý smysl pro tvořivost, kulturu i kladný vztah k uměleckým dílům 

Kompetence pracovní 

 využívat získaných poznatků z jazyka i literatury v zájmu vlastní přípravy pro budoucnost, činit 

rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

Péče o nadané žáky  
 zadávat mimořádné a specializované úkoly 

 zapojovat je do předmětových soutěží z literatury i jazyka 

 zajišťovat jejich účast na přiměřených odborných projektech 

 vést je k prvotní tvorbě



 

26 

5.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: český jazyk a literatura 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Žák: 

 Spisovně vyslovuje česká a 

běžně užívaná cizí slova 

 Samostatně pracuje s Pravidly 

českého pravopisu, se Slovní-

kem spisovné češtiny a s dal-

šími slovníky a příručkami 

 Správně třídí slovní druhy, 

tvoří spisovné tvary slov a vě-

domě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

 Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě 

a v souvětí 

 Rozlišuje spisovný jazyk, ná-

řečí a obecnou češtinu a zdů-

vodní jejich užití 

 V písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální, slovo-

tvorný, morfologický i syntak-

tický ve větě jednoduché i 

souvětí 

Žák: 

 Rozpozná samohlásky a souhlásky 

 Seznamuje se se základními zásadami 

spisovné výslovnosti 

 Vyslovuje samohlásky s náležitou dél-

kou 

 Chápe a aktivně zvládá výslovnost 

souhláskových skupin 

 Určí slovní a větný přízvuk 

 Využívá větnou melodii, důraz, tempo 

a pauzy při tvorbě mluveného komuni-

kátu 

 Seznamuje se se základními jazyko-

vými příručkami 

 Vysvětlí ustálená spojení a rčení podle 

jazykových příruček 

 Vyhledá spisovné tvary slov v jazyko-

vých příručkách a využije je při tvorbě 

komunikátu 

 Rozeznává druhy slov a třídí je 

 Určuje mluvnické významy u oheb-

ných slovních druhů 

 Rozeznává správné tvary ohebných 

slovních druhů 

 Používá správné tvary v komunikač-

ních situacích 

 Seznamuje se s odchylkami pravidel-

ného skloňování, rozpozná je a umí 

Zvuková stránka jazyka 

Jazykové příručky 

(Pravidla, SSČ, SSJČ) 

Tvarosloví  

(slovní druhy, mluvnické vý-

znamy, tvary slov) 

Skladba 

(stavba věty, rozvíjející větné 

členy, souvětí) 

Obecné poučení o jazyce 

(národní a mateřský jazyk, 

rozvrstvení slovní zásoby) 

Pravopis lexikální, mor-

fologický a syntaktický 

(vyjmenovaná slova, pravo-

pis podstatných a přídavných 

jmen, zájmen, číslovek, shoda 

přísudku s podmětem) 

OSV 

Komunikace 

OSV 

Sebepoznání a sebepojetí 

Anglický jazyk 

Hudební výchova 

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

správně použít tyto tvary, složitější 

případy ověří v jazykových příručkách 

 Určuje základní skladební dvojice 

v jednoduchých větách 

 Analyzuje závislost větných členů na 

členu řídícím 

 Rozliší vztahy slov ve větě 

 Určí rozvíjející větný člen 

 Doplní rozvíjející větný člen do jazy-

kového projevu 

 Rozliší větu jednoduchou a souvětí a 

graficky je znázorní 

 Vytváří složitější komunikáty 

 Chápe rozdíl mezi řečí a jazykem 

 Vnímá a analyzuje výpověď z hle-

diska spisovnosti 

 Ovládá základní pravopisné jevy lexi-

kální a morfologické týkající se jmen 

 Používá ve složitějších případech ve 

psaném textu správné tvary podle 

shody přísudku s podmětem 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 Dorozumívá se kultivovaně, 

výstižně, jazykovými pro-

středky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 Odlišuje ve čteném nebo sly-

šeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta po-

mocí otázek nebo porovnává-

ním s dostupnými informač-

ními zdroji 

 Vyplňuje běžné úřední formuláře 

 Předá vzkaz formou psanou nebo mlu-

venou 

 Vhodně vybere stylistické prostředky 

podle toho, komu je komunikát určen 

 Rozumí textu inzerátu a objednávky a 

sestaví vlastní věcně správný text při 

použití vhodných stylistických pro-

středků 

 Rozliší zprávu od oznámení 

Tiskopisy 

Jednoduché komunikační 

žánry 

(vzkaz, inzerát, objednávka) 

(zpráva, oznámení, po-

zvánka) 

(vliv médií) 

Výtah a výpisky 

Dopis 

DEM 

Občanská společnost a 

škola 

MED  

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Tvorba mediálního sdě-

lení 

OSV  

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Občanská výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Využívá základy studijního 

čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo vý-

tah z přečteného textu; samo-

statně připraví a s oporou o 

text přednese referát 

 Zapojuje se do diskuse, řídí ji 

a využívá zásad komunikace a 

pravidel dialogu 

 Odlišuje spisovný a nespi-

sovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komuni-

kačnímu záměru 

 V mluveném projevu připra-

veném i improvizovaném 

vhodně užívá verbálních, non-

verbálních i paralingválních 

prostředků řeči 

 Vybere klíčové informace 

 Ověří fakta pomocí jiných zdrojů a 

vytvoří vlastní komunikát 

 Vybere a uspořádá hlavní myšlenky 

textu, pořídí výpisky a výtah přečte-

ného textu 

 Přednese ústně referát 

 Komunikuje podle závad kultivova-

ného projevu 

 Rozlišuje formální a neformální kore-

spondenci 

 Vybere podstatné znaky objektu  

 Zformuluje je vhodnými jazykovými 

prostředky  

 Vytvoří ucelený text 

 Odlišuje a používá přímou a nepřímou 

řeč 

 Vytváří jednoduchý umělecký text 

 Pojmenuje základní prostředky never-

bální komunikace 

 Užívá tyto neverbální prostředky 

(soukromý a úřední) 

Popis 

(popis předmětu, osoby, 

děje) 

Vypravování 

Neverbální komunikace 

Komunikace 

OSV  

Komunikace 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Uceleně reprodukuje přečtený 

text, jednoduše popisuje struk-

turu a jazyk literárního díla 

a vlastními slovy interpretuje 

smysl díla 

 Rozpoznává základní rysy vý-

razného individuálního stylu 

autora 

 Formuluje ústně i písemně do-

jmy ze své četby, návštěvy di-

vadelního nebo filmového 

 Čte s prožitkem 

 Volně reprodukuje přečtený nebo sly-

šený text 

 Zaznamená a reprodukuje hlavní myš-

lenky 

 Jednoduše text interpretuje  

 Přednáší vhodné literární texty 

 Seznamuje se s literárními hrdiny, je-

jich typickými znaky 

Lidová slovesnost 

(hádanky, říkadla, rozpočita-

dla, slovní hříčky) 

Mýtus, báj, pověst 

Píseň 

Pohádka 

Legenda 

Balada 

OSV  

Rozvoj schopností pozná-

vání 

SOU  

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a 

svět 

Jsme Evropané 

MUL  

Dějepis 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

představení a názory na umě-

lecké dílo 

 Tvoří vlastní literární text 

podle svých schopností a na 

základě osvojených znalostí 

základů literární teorie 

 Porovnává slovní zásobu významných 

představitelů žánru 

 Analyzuje a pojmenovává typické 

znaky stylu autora 

 Popíše literárního hrdinu 

 Reprodukuje hlavní myšlenku děje 

 Jednoduše zformuluje vlastní dojmy a 

obhájí je příklady z textu 

 Dramatizuje text předlohy 

 Převádí monolog na dialog a obráceně 

 Chápe využití dialogu a monologu 

 Vytváří vlastní texty 

 Výtvarně doprovází literární texty 

Drama 

(dialog, monolog, prolog, 

epilog, tragédie, komedie, dra-

matizace) 

Kulturní diference 
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: český jazyk a literatura 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Žák: 

 Rozlišuje a příklady v textu 

dokládá nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov, 

rozpoznává přenesená pojme-

nování, zvláště ve frazémech 

 Správně třídí slovní druhy, 

tvoří spisovné tvary slov a vě-

domě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

 Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě 

a v souvětí 

Žák: 

 Chápe pojem význam slova 

 Rozlišuje význam gramatický a lexi-

kální 

 Pracuje s formou a významem slov 

 Používá samostatně výkladové a jiné 

slovníky 

 Rozumí zásadám obohacování slovní 

zásoby v češtině 

 Vytváří správné tvary slov 

 Vytváří a užívá správné tvary oheb-

ných i neohebných slovních druhů 

 Určuje mluvnické významy flexiv-

ních slov 

 Píše lexikálně a gramaticky správně 

 Rozlišuje rozdíl mezi větou a výpo-

vědí 

 Chápe základní principy výstavby 

věty a větu vystaví 

 Určuje rozvíjející větné členy 

 Doplňuje chybějící valenční pozice 

 Užívá při vytváření písemného textu 

znalosti o syntaktickém pravopisu 

Nauka o významu slov 

Nauka o tvoření slov 

Tvarosloví 

(mluvnické významy, neo-

hebné slovní druhy 

Skladba 

(věta a výpověď, stavba věty, 

rozvíjející větné členy, sou-

větí) 

OSV 

Komunikace 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 Odlišuje spisovný a nespi-

sovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky 

 Vybírá vhodné jazykové prostředky 

podle funkce komunikátu 

 Rozlišuje objektivní fakta od subjek-

tivního sdělení 

Popis 

Vypravování 

Charakteristika 

OSV  

Rozvoj schopností pozná-

vání 

OSV  

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

vzhledem ke svému komuni-

kačnímu záměru 

 Rozlišuje subjektivní a objek-

tivní sdělení a komunikační 

záměr partnera v hovoru 

 Využívá základy studijního 

čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo vý-

tah z přečteného textu; samo-

statně připraví a s oporou o 

text přednese referát 

 Uspořádá informace v textu s 

ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním 

pravidel mezivětného navazo-

vání 

 Analyzuje záměr autora 

 Chápe, jak rozdílné motivace mají 

vliv na konečný text 

 Uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých situacích 

 Ověřuje věrohodnost informací 

 Využívá informační a komunikační 

služby v souladu s etickými a legis-

lativními požadavky 

 Využívá čtení jako zdroj informací 

 Analyzuje a hodnotí fakta 

 Vybírá nejdůležitější prvky 

 Tvoří vlastní shrnující text 

 Předává text ústní nebo písemnou 

formou 

Líčení 

Žádost 

Životopis 

Výpisky, teze, výtah 

Sebepoznání a sebepojetí 

Komunikace 

DEM 

Občanská společnost a 

škola 

MED  

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Formuluje ústně i písemně do-

jmy ze své četby, návštěvy di-

vadelního nebo filmového 

představení a názory na umě-

lecké dílo 

 Rozlišuje literaturu hodnotnou 

a konzumní, svůj názor doloží 

argumenty 

 Rozlišuje základní literární 

druhy a žánry, porovná je i je-

jich funkci, uvede jejich vý-

razné představitele 

 Tvoří vlastní literární text 

podle svých schopností a na 

 Reprodukuje přečtený nebo slyšený 

text 

 Vyjadřuje vlastními slovy své dojmy 

 Zobecňuje hlavní myšlenky textu 

 Porovnává různá zpracování téhož 

příběhu 

 Posoudí umělecké zpracování pří-

běhu 

 Pojmenuje literární druhy 

 Zařadí texty k literárním druhům 

 Uvede z textu příklady uměleckých 

jazykových prostředků autora 

 Uvede významné představitele žánru  

Fakta a fikce 

Literatura faktu 

Próza 

(povídka, novela) 

Čtenářsky oblíbené pro-

zaické tematické okruhy 

(dobrodružná, detektivní a 

fantastická próza) 

Literární druhy 

Poezie 

(rým, rytmus, přirovnání, 

metafora, metonymie) 

MUL 

Lidské vztahy 

OSV 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

ENV 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Fyzika 

Biologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

základě osvojených znalostí 

základů literární teorie  

 Napíše vlastní text na základě osvo-

jených znalostí 

 Předvede praktickou ukázku lout-

kové hry 

Drama 

(hudební a loutkové divadlo) 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: český jazyk a literatura 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Žák: 

 Spisovně vyslovuje česká a 

běžně užívaná cizí slova 

 Správně třídí slovní druhy, 

tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci 

 Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve 

větě a v souvětí 

 V písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální, slovo-

tvorný, morfologický i syn-

taktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

 Rozlišuje spisovný jazyk, ná-

řečí a obecnou češtinu a zdů-

vodní jejich užití 

Žák: 

 Vytváří a užívá správné tvary slov 

 Rozlišuje slova aktivní a pasivní 

slovní zásoby 

 Odhaluje původ cizích slov a vý-

znam ověřuje ve Slovníku spisovné 

češtiny 

 Vyhledává významy neznámých 

slov ve Slovníku cizích slov 

 Píše slova cizího původu podle zá-

sad českého pravopisu 

 Skloňuje obecná jména přejatá a 

cizí vlastní jména 

 Užívá správně tvary cizích vlastních 

jmen v textu 

 Rozpozná rozdíl mezi souvětím 

souřadným a podřadným 

 Uvědomuje si rozdíly mezi spojova-

cími výrazy v souvětí 

 Provádí jazykové rozbory složitěj-

ších souvětí 

 Určuje významové poměry mezi 

souřadně spojenými větami hlav-

ními, větnými členy a větami ve-

dlejšími 

 Zvládá pravopis lexikální, morfolo-

gický i syntaktický 

 Orientuje se v dělení slovanských 

jazyků 

Obohacování slovní zá-

soby 

(slova přejatá) 

Tvarosloví 

(obecná jména přejatá a cizí 

vlastní jména) 

Skladba 

(souvětí) 

Pravopis 

Obecné poučení o jazyku 

(slovanské jazyky, útvary 

českého jazyka, jazyková kul-

tura) 

MUL 

Multikulturalita 

Etnický původ 

OSV 

Seberegulace a sebeorgani-

zace 

Anglický jazyk 

Matematika 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 

Zeměpis 



 

34 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozumí pojmu staroslověnština 

 Překládá jednoduchý text psaný slo-

vensky 

 Rozliší spisovnou a nespisovnou 

češtinu 

 Převádí texty z nářečí a obecné češ-

tiny do češtiny spisovné  

 Věnuje trvalou péči jazyku tím, že 

poznává normu a realizuje ji 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 Využívá základy studijního 

čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a 

stručné poznámky, výpisky 

nebo výtah z přečteného 

textu; samostatně připraví a s 

oporou o text přednese referát 

 Dorozumívá se kultivovaně, 

výstižně, jazykovými pro-

středky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 Rozpoznává manipulativní 

komunikaci v masmédiích a 

zaujímá k ní kritický postoj 

 Rozlišuje subjektivní a objek-

tivní sdělení a komunikační 

záměr partnera v hovoru 

 Odlišuje ve čteném nebo sly-

šeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta po-

 Analyzuje text 

 Vytváří výtah přečteného textu 

 Přednese referát na základě vlast-

ního výtahu textu 

 Zaujímá stanovisko k referátu 

 Diskutuje o textu 

 Obhájí vlastní názor nebo vyvrátí 

názor oponenta 

 Určuje hodnotící prostředky ve 

zpravodajství 

 Identifikuje prvky prezentace ná-

zoru novináře 

 Uvědomí si, proč zpravodajství není 

úplným odrazem reality 

 Popíše, podle jakých kritérií jsou 

vybírány zprávy do zpravodajství 

 Pozná, co se děje s příběhem na 

cestě mezi vysílatelem a příjemcem 

zprávy 

 Prozkoumá přednosti, možnosti a li-

mity zpravodajství, zprávy a vypra-

vování 

Výtah, referát 

Proslov 

Publicistika 

(zpráva, zpravodajství, ko-

mentář, reportáž) 

Charakteristika literární 

postavy 

Líčení 

Výklad 

Úvaha 

MED  

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediál-

ních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 

Práce v realizačním týmu 

(projekt) 

Tvorba mediálního sdělení 

MUL  

Kulturní diference 

Zeměpis 

Dějepis 

Fyzika 

Informatika 

Občanská výchova 

Dějepis 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Dějepis 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 

Informatika 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

mocí otázek nebo porovnává-

ním s dostupnými informač-

ními zdroji 

 Využívá poznatků o jazyce a 

stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému pro-

jevu a k tvořivé práci s tex-

tem nebo i k vlastnímu tvoři-

vému psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů 

 Uspořádá informace v textu 

s ohledem na jeho účel, vy-

tvoří koherentní text s dodr-

žováním pravidel mezivět-

ného navazování 

 Zmapuje, co asi prožívají a jak se 

cítí ti, o nichž jsou napsány novi-

nové zprávy 

 Přemýšlí o funkci titulků a uvědomí 

si, jak mohou manipulovat se čtená-

řem 

 Identifikuje některé stereotypy ve 

svém vnímání menšin 

 Rozpozná stereotypy v mediálních 

sděleních 

 Sestaví mediální sdělení, ve kterých 

se vyvaruje použití stereotypů 

 Čte s prožitkem 

 Chápe čtení jako zdroj informací 

 Vnímá naslouchání a vizuální vní-

mání jako podnět k jednání 

 Vciťuje se do postavy a atmosféry 

 Vytváří charakteristiku literární po-

stavy a subjektivně zabarvený popis 

 Vyhledává informace 

 Shrnuje nejvýznamnější znaky da-

ného jevu 

 Dává daný jev do širších souvislostí  

 Podává ústní nebo písemný výklad 

daného jevu 

 Uvažuje o daném jevu, zaujímá 

k němu stanovisko, diskutuje a svůj 

názor rozvíjí a obhajuje 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Formuluje ústně i písemně 

dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového 

 Vyjadřuje vlastními slovy své city a 

prožitky 
Lyrika 

(City, prožitky, postoje) 

Drobná epika 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Dějepis 

Výtvarná výchova 

Informatika 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

představení a názory na umě-

lecké dílo 

 Uceleně reprodukuje přečtený 

text, jednoduše popisuje 

strukturu a jazyk literárního 

díla a vlastními slovy inter-

pretuje smysl díla 

 Rozlišuje základní literární 

druhy a žánry, porovná je i 

jejich funkci, uvede jejich vý-

razné představitele 

 Porovnává různá ztvárnění té-

hož námětu v literárním, dra-

matickém i filmovém zpraco-

vání 

 Vyhledává informace v růz-

ných typech katalogů, v kni-

hovně i v dalších informač-

ních zdrojích 

 Zaujímá postoj k přečtenému nebo 

slyšenému textu 

 Zařadí dílo k určitému literárnímu 

druhu a žánru 

 Analyzuje jazykové prostředky au-

tora 

 Shrnuje znaky díla a zařazuje dílo 

do širších literárně historických 

souvislostí 

 Posoudí smysl literárního díla 

 Diskutuje o poměru fikce a faktů 

v literárním díle 

 Pracuje s ukázkami z literatury 

faktu a nalezne její znaky  

 Nalezne a pojmenuje hlavní rozdíly 

mezi filmovým a literárním zpraco-

váním téhož námětu 

 Vytvoří krátkou, jednoduchou 

ukázku filmového scénáře 

 Popíše vlastními slovy, jak vzniká 

kniha 

 Připraví přehled novin a časopisů 

 Porovná obsahovou náplň jednotli-

vých tiskovin 

 Posoudí vhodnost časopisů pro děti 

a mládež 

 Definuje pojem knihovna a katalog 

 Orientuje se v jednotlivých typech 

katalogů 

 Vyhledává informace v katalozích i 

dalších informačních zdrojích 

(anekdota, bajka) 

Velká epika 

(epos, bylina, poema) 

Literatura faktu 

(kronika, deník, paměti) 

Literatura a film 

Knihy, časopisy, noviny jako 

zdroje informací 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

 



 

37 

Ročník: kvarta Vyučovací předmět: český jazyk a literatura 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Žák: 

 Rozlišuje a příklady v textu 

dokládá nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní zásoby a 

zásady tvoření českých slov, 

rozpoznává přenesená pojme-

nování, zvláště ve frazémech 

 Správně třídí slovní druhy, 

tvoří spisovné tvary slov a vě-

domě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

 Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě 

a v souvětí 

 V písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální, slovo-

tvorný, morfologický i syntak-

tický ve větě jednoduché i 

souvětí 

 Spisovně vyslovuje česká a 

běžně užívaná cizí slova 

 Rozlišuje spisovný jazyk, ná-

řečí a obecnou češtinu a zdů-

vodní jejich užití 

 Využívá znalostí o jazykové 

normě při tvorbě vhodných ja-

zykových projevů podle ko-

munikační situace 

Žák: 

 Posoudí vhodnost užití slov z hle-

diska slohového rozvrstvení 

slovní zásoby  

 Užívá synonyma a vysvětluje roz-

díly v jejich významu 

 Rozumí běžně užívaným frazé-

mům a používá je ve vlastním 

textu 

 Posoudí vhodnost užití slov ci-

zího původu 

 Srovnává podobné tvary slov čes-

kých s tvary slov svého domi-

nantního cizího jazyka a vyvodí 

mezinárodní charakter těchto slov 

 Cizí slova píše podle Pravidel 

českého pravopisu 

 Jmenuje způsoby tvoření nových 

slov 

 Vysvětlí význam běžně užíva-

ných zkratek a aktivně je používá 

 Třídí slovní druhy a určuje mluv-

nické významy ohebných slov 

 Vyhledá v textu přechodníky, ro-

zumí jejich významu 

 Používá přechodníky ve vhodné 

komunikační situaci 

Nauka o významu slov 

(slovní zásoba a její roz-

vrstvení, význam slova)  

Nauka o tvoření slov 

(obohacování slovní zásoby, 

způsoby tvoření slov) 

Tvarosloví 

(slovní druhy, mluvnické vý-

znamy a tvary slov, přechod-

níky) 

Skladba 

(věta a výpověď, větný ekvi-

valent, souvětí, řeč přímá a ne-

přímá, pořádek slov ve větě, 

stavba textu) 

Pravopis 

Zvuková stránka jazyka 

(zásady spisovné výslov-

nosti, zvuková stránka věty) 

Obecné poučení o jazyce 

(slovanské jazyky, roz-

vrstvení národního jazyka, 

norma a kodifikace, kultura 

řeči a jazyka) 

 

MUL 

Multikulturalita 

OSV 

Seberegulace a sebeorgani-

zace 

MUL 

Etnický původ 

DEM 

Občanská společnost a škola 

Anglický jazyk 

Hudební výchova 

Fyzika 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozpozná a pojmenuje věty dvoj-

členné, jednočlenné a větné ekvi-

valenty 

 Aplikuje poznatky o jednočlen-

ných větách a větných ekvivalen-

tech v různých komunikačních si-

tuacích 

 Vysvětlí rozdíl ve významu vět 

s mluvnickým a slovním záporem 

 Vyjadřuje složitější myšlenky 

nebo více myšlenek pomocí sou-

větí 

 Chápe změnu významu textu 

s ohledem na změněný pořádek 

slov 

 Písemně i ústně vystaví text, ve 

kterém aplikuje své znalosti o po-

řádku slov 

 Vyjmenuje základní pravopisné 

poučky pravopisu lexikálního, 

slovotvorného, morfologického i 

syntaktického 

 Aplikuje zásady pravopisu v pí-

semném projevu v různých ko-

munikačních situacích 

 Rozezná základní styly výslov-

nosti 

 Aplikuje základní styly výslov-

nosti na různých textech v růz-

ných komunikačních situacích 

 Chápe rozdíl mezi pojmy řeč a ja-

zyk 

 Rozezná v textu prostředky spi-

sovného i nespisovného jazyka 



 

39 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zdůvodní užití spisovného ja-

zyka, nářečí i obecné češtiny 

 Používá tyto prostředky záměrně 

k charakteristice prostředí i po-

stav při výstavbě textu v různých 

komunikačních situacích 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 Využívá základy studijního 

čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo vý-

tah z přečteného textu; samo-

statně připraví a s oporou o 

text přednese referát 

 Uspořádá informace v textu 

s ohledem na jeho účel, vy-

tvoří koherentní text s dodržo-

váním pravidel mezivětného 

navazování 

 Dorozumívá se kultivovaně, 

výstižně, jazykovými pro-

středky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 Dorozumívá se kultivovaně, 

výstižně, jazykovými pro-

středky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 Zapojuje se do diskuse, řídí ji 

a využívá zásad komunikace a 

pravidel dialogu 

 V mluveném projevu připra-

veném i improvizovaném 

 Analyzuje přečtený text 

 Vybere nejdůležitější informace 

 Vysvětlí vztahy mezi kompo-

nenty jevu 

 Vytvoří vlastní písemný text a 

přednese jej jako referát 

 Zaujme k jevu vlastní stanovisko 

a posoudí jev z různých rovin 

 Formuluje kultivovaně své myš-

lenky 

 Diskutuje v řízené skupinové dis-

kusi 

 Obhájí nebo vyvrátí názory svých 

spolužáků 

 Popíše a analyzuje hlavní znaky 

jevu 

 Vytvoří vlastní text na základě 

osobních zájmů, zkušeností a fan-

tazie 

 Uvede příklady médií 

 Pochopí význam médií pro šíření 

informací i jako formy podnikání 

a prosazování veřejných či sou-

kromých zájmů 

 Posoudí různé marketingové stra-

tegie 

Referát, výklad 

Úvaha 

Proslov 

Diskuse 

Popis 

Charakteristika 

Vypravování 

Publicistika 

(média, reklama, fejeton) 

OSV 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Kreativita 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Komunikace 

MED  

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Kritické čtení a vnímání me-

diálních sdělení 

Interpretace vztahu mediál-

ních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 

Tvorba mediálního sdělení 

SOU  

Kreativita 

Biologie 

Fyzika 

Dějepis 

Zeměpis 

Občanská výchova 

Dějepis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 



 

40 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

vhodně užívá verbálních, non-

verbálních i paralingválních 

prostředků řeči 

 Využívá poznatků o jazyce a 

stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému pro-

jevu a k tvořivé práci s textem 

nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispo-

zic a osobních zájmů 

 Odlišuje ve čteném nebo sly-

šeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta po-

mocí otázek nebo porovnává-

ním s dostupnými informač-

ními zdroji 

 Rozpoznává manipulativní ko-

munikaci v masmédiích a zau-

jímá k ní kritický postoj 

 Rozlišuje subjektivní a objek-

tivní sdělení a komunikační 

záměr partnera v hovoru 

 Popíše, jakými prostředky působí 

reklama 

 Uvede konkrétní příklady jednot-

livých typů reklam 

 Analyzuje přesvědčovací tech-

niky reklam 

 Vytvoří vlastní reklamu 

 Vnímá přechodové žánry publi-

cistiky 

 Vyjádří vlastními slovy základní 

společenský problém, který je 

představen  

 Použije automatizované jazykové 

prostředky pro přiblížení aktuál-

ního společenského problému 

 Vystaví vlastní text s využitím 

aktualizovaných jazykových pro-

středků 

 Zaujme v jazykovém textu vlastní 

stanovisko 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Rozpozná základní rysy vý-

razného individuálního stylu 

autora 

 Formuluje ústně i písemně do-

jmy ze své četby, návštěvy di-

vadelního nebo filmového 

představení a názory na umě-

lecké dílo 

 Definuje základní literární druhy 

a žánry 

 Přiřadí literární texty k jednotli-

vým žánrům 

 Analyzuje strukturu literárního 

díla 

 Najde rozdíly ve výrazných indi-

viduálních stylech vybraných au-

torů 

Struktura literárního díla 

Velká epika  

(román) 

Esej 

Lyrika 

(moderní básnictví – polyte-

matičnost, automatismus, čas 

a prostor, experimenty) 

Drama 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Mezilidské vztahy 

Poznávání lidí 

Kooperace a kompetice 

Kreativita 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Dějepis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozlišuje základní literární 

druhy a žánry, porovná je i je-

jich funkci, uvede jejich vý-

razné představitele 

 Uvádí základní literární směry 

a jejich významné představi-

tele v české a světové litera-

tuře 

 Zařadí významné představitele 

k základním literárním směrům 

české i světové literatury 

 Recituje vybrané texty 

 Vytváří a předvádí vlastní texty  

 Doprovází je vhodnými ilustra-

cemi 

 Posoudí vlastní tvorbu a zaujme 

k ní stanovisko 

(dialog a monolog v moder-

ním dramatu, kabaretu, autor-

ském divadle) 
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5.1.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.2 Anglický jazyk (osmileté a šestileté studium) 

5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělá-

vacího oboru Cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučo-

vací předmět směřuje k hladině A2 (podle SERR), tj. k položení co nejdokonalejších základů ovlád-

nutí cizího jazyka ve všech dovednostech. Ty budou studentovi sloužit k chápání a objevování sku-

tečností, které mu mateřský jazyk nemůže zprostředkovat. Anglický jazyk se jako nejrozšířenější ko-

munikační prostředek k tomuto účelu nejvíce nabízí. 

Student bude rozvíjet nejen komunikativní kompetence, ale díky probíraným tématům si rozšíří 

celkový kulturní obzor. Významnou složkou dialogu mezi učitelem a žákem bude seznamování se 

s reáliemi života v zemích s dlouhou demokratickou tradicí a jinými kulturami obecně. Obsah výuky 

se též dotkne pocitové a morální složky studentovy osobnosti. V otevřené společnosti demokratic-

kých států našeho kontinentu, kde je diskuse jediným prostředkem k řešení vyvstalých problémů, je 

co nejlepší ovládnutí cizího jazyka podmínkou připravenosti a následného úspěchu při těchto setká-

ních. Využití později zmíněných průřezových témat dává hodně příležitostí k posílení mezipředmě-

tových vztahů. 

Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk jsou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova  

K dosažení cílů ŠVP slouží jako základní učebnice English Plus 1, Ben Wetz, Diana Pye; Oxford 

University Press při výuce primy a sekundy a Maturita Solutions Pre-Intermediate, Tim Falla,Paul A 

Davies; Oxford University Press při výuce tercie a kvarty. 

Časové vymezení předmětu 
Pro výuku anglického jazyka je určena časová dotace čtyř vyučovacích hodin týdně pro každý 

jednotlivý ročník nižšího gymnázia. Zhruba to činí 130 hodin ročně. Frekvence výuky plynule nava-

zuje na nižší stupeň základní školy. Třídy se dělí na skupiny čítající kolem 15 žáků. Výuka probíhá 

v klasických učebnách vždy se základním audiovizuálním vybavením. Též je možno i využít speci-

álních učeben s multifunkčním vybavením. 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Při výuce výše zmíněného předmětu má učitel příležitost k rozvoji následujících kompetencí svých 

žáků: 

Kompetence k učení  

 schopností komunikovat je student motivován pro objevování poznatků zejména v oblasti 

svých zájmů, učitel klade důraz na spojení studia a praktického života 

Kompetence k řešení problémů  

 učitelé připravují studentům řešení problémových situací odpovídajících praktickému životu, 

studenti jsou vybízeni k vyjádření vlastních názorů v písemné i ústní formě 

Kompetence komunikativní 

 při řešení problémových situací učitel dbá na kultivaci formy vyjádření, povzbuzuje studenty 

ke vstřícnosti vůči okolí 

 student je veden k tomu, aby informace a obsah výuky nejen přijímal, ale i v ústní a písemné 

formě dál sděloval 
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Kompetence sociální a personální 

 střídáním různých rolí při problémovém vyučování je student veden k zaujímání různých po-

stojů vůči okolí, při práci ve skupině se učí tolerantnosti a vstřícnosti 

Kompetence občanské 

 při vhodných příležitostech dává učitel příklady občanských postojů v zemích s dlouhou demo-

kratickou tradicí 

Kompetence pracovní 

 při výuce cizího jazyka rozvíjíme dovednosti spojené s touto činností jako práce se slovníky, 

užití internetu, respektování školního řádu obecně.  

Nadaným studentům vytváříme příležitosti pro rozvoj talentu.
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5.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 Rozumí informacím v jedno-

duchých poslechových tex-

tech, jsou-li pronášeny po-

malu a zřetelně  

 Rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované pro-

mluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

Žák: 

 Rozumí jednoduchým posle-

chovým cvičením. 

 Rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy 

či konverzace. 

 Zaznamená požadované infor-

mace z vyslechnuté promluvy, 

konverzace 

Sloveso být, mít 

Přítomné časy 

(prostý a průběhový)  

Zájmena 

Přídavná jména  

Stupňování příd. jmen 

Vazba there is/are 

Vyjadřování množství 

Zvuková podoba jazyka 

Schopnost rozlišovat slu-

chem prvky fonetického 

systému AJ 

DEM 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu rozho-

dování 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

Pozn: Průřezová témata bu-

dou uplatňována při výuce 

průběžně 

Český jazyk a literatura 

Dějepis 

Zeměpis 

Hudební výchova 

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

MLUVENÍ  

 Zeptá se na základní infor-

mace a adekvátně reaguje 

v běžných formálních i ne-

formálních situacích  

 Mluví o své rodině, kamará-

dech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných téma-

tech  

 Vypráví jednoduchý příběh 

či událost; popíše osoby, 

 Zeptá se na základní informace. 

 Adekvátně reaguje v běžných 

situacích. 

 Mluví o sobě, své rodině, škole, 

městě, zemi… 

 Popíše osobu, věc, zvíře. 

 Vypráví jednoduchý příběh. 

 Dbá na správnou výslovnost 

Naše třída a škola 

Názvy dnů a měsíců 

Představování 

Záliby a volný čas 

Telefonování 

Město a orientace v něm 

Příroda – živočišná říše 

Zeměpisné údaje 

Rozvíjení výslovnosti 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

místa a věci ze svého každo-

denního života  

Slovní a větný přízvuk 

Intonace 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

 Vyhledá požadované infor-

mace v jednoduchých každo-

denních autentických materi-

álech  

 Rozumí krátkým a jednodu-

chým textům, vyhledá v nich 

požadované informace  

 Vyhledá požadované informace 

v textu. 

 Rozumí krátkým a jednodu-

chým textům. 

 Umí text přeložit do mateřského 

jazyka. 

 Je schopen reprodukovat krátký 

text. 

Volný čas a záliby 

Poznáváme svět 

Ochrana přírody 

Reálie anglicky mluvících 

zemí  

Práce se slovníkem  

  

PSANÍ 

 Vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři  

 Napíše jednoduché texty tý-

kající se jeho samotného, ro-

diny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

 Reaguje na jednoduché pí-

semné sdělení

 Vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři. 

 Napíše jednoduchý text o sobě, 

rodině, škole, městě a zemi. 

 Popíše fotografii. 

 Ovládá pravopis 

Email 

Popis města 

Zpráva o zemi  

Popis fotografie 

Práce se slovníkem 
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy 
Učivo (bez časových 

dotací) 

Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 Rozumí informacím v jed-

noduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně  

 Rozumí obsahu jednoduché 

a zřetelně vyslovované pro-

mluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

Žák: 

 Rozumí jednoduchým poslechovým 

cvičením. 

 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace. 

 Zaznamená požadované informace 

z vyslechnuté promluvy, konverzace 

 Shrne základní informace z vyslech-

nutého textu 

Modální sloveso can 

Minulý čas sloves 

Základní nepravidelná 

slovesa 

Vyjadřování budouc-

nosti 

(will, going to) 

Tvoření slov 

Počitatelnost podst. 

jmen 

Much, many, a lot of 

Some, any 

Předložky času 

DEM 

Občan, občanská společ-

nost, stát 

MUL 

Multikulturalita 

SOU 

Objevujeme Evropu a svět 

Pozn.: Průřezová témata bu-

dou uplatňována průběžně 

při výuce 

 

MLUVENÍ 

 Zeptá se na základní infor-

mace a adekvátně reaguje 

v běžných formálních i ne-

formálních situacích  

 Mluví o své rodině, kamará-

dech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných téma-

tech  

 Vypráví jednoduchý příběh 

či událost; popíše osoby, 

místa a věci ze svého každo-

denního života 

 Parafrázuje přečtený, vyslechnutý 

text 

 Shrnuje důležitá fakta  

 Dokáže se vyjádřit v procvičených ře-

čových situacích 

 Sestaví krátkou promluvu  

 Dbá na správnou výslovnost 

Pozvání, návrhy – při-

jetí a odmítnutí 

Školní a mimoškolní 

činnosti 

Zaměstnání 

Sport 

Cestování 

Počasí 

MUL 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 
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Výstupy Očekávané výstupy školy 
Učivo (bez časových 

dotací) 

Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Vyhledá požadované infor-

mace v jednoduchých kaž-

dodenních autentických ma-

teriálech  

 Rozumí krátkým a jednodu-

chým textům, vyhledá v 

nich požadované informace  

 Orientuje se v jednoduchém nezná-

mém textu 

 Vyhledá požadované informace 

 Stručně shrne obsah přečteného 

 Čte nahlas se správnou výslovností 

Život v internátní škole 

Vzdělávání 

Jazyk a literatura 

Kultura  

Hry, moderní technolo-

gie 

Dobrodružný příběh 

Reálie anglicky mluví-

cích zemí 

Práce se slovníkem 

  

PSANÍ 

 Vyplní základní údaje o 

sobě ve formuláři 

 Napíše jednoduché texty tý-

kající se jeho samotného, ro-

diny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných té-

mat 

 Reaguje na jednoduché pí-

semné sdělení 

 Napíše jednoduché texty na procvi-

čená témata 

 Odpoví na písemné sdělení 

 Ovládá pravopis 

Email 

Článek o městě 

Profil a blog 

Práce se slovníkem 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 Rozumí informacím v jedno-

duchých poslechových tex-

tech, jsou-li pronášeny po-

malu a zřetelně  

 Rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované pro-

mluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

Žák: 

 Rozumí poslechovým textům 

 Zaznamená požadované in-

formace 

 Reprodukuje základní infor-

mace 

 Odhadne význam neznámých 

slov podle kontextu 

Přítomné časy 

Minulé časy (prostý a prů-

běhový) 

Předpřítomný čas 

Slovesné vazby 

Stupňování přídavných 

jmen 

Zájmena a číslovky (some, 

any, much, many (a) few, 

(a) little) 

Členy 

Záporné předpony 

Kolokace 

Složená podst.jm. 

Tvoření příd. jm. 

Předložky místa 

SOU 

Objevujeme Evropu a svět 

ENV 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MED 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Kritické čtení a vnímání me-

diálního sdělení 

Pozn.: Průřezová témata bu-

dou uplatňována průběžně při 

výuce nebo u části žáků při ex-

kurzi / zájezd do Velké Britá-

nie/ 

Občanská výchova 

Hudební výchova 

Český jazyk a literatura 

Zeměpis 

Dějepis 

MLUVENÍ 

 Zeptá se na základní infor-

mace a adekvátně reaguje 

v běžných formálních i nefor-

málních situacích 

 Mluví o své rodině, kamará-

dech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných téma-

tech 

 Vede rozhovor  

 Sestaví krátkou promluvu 

 Parafrázuje čtený či vyslech-

nutý text 

 Parafrázuje vlastními slovy 

roli osoby z poslechu 

 Naučí se zpaměti kratší báseň 

Pocity a nálady 

Charakteristika osobnosti 

Sport 

Příroda a město 

Nakupování a móda 

Kultura 
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 Vypráví jednoduchý příběh či 

událost; popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního 

života  

Vyjádření názoru 

Stížnost 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Vyhledá požadované infor-

mace v jednoduchých každo-

denních autentických materiá-

lech  

 Rozumí krátkým a jednodu-

chým textům, vyhledá v nich 

požadované informace  

 Vyhledá požadované infor-

mace 

 Odhadne význam neznámých 

slov podle kontextu 

 Umí pracovat se slovníkem 

 Reprodukuje obsah přečte-

ného 

 Odpovídá na otázky k textu 

 Klade otázky 

Kultura  

Sport 

Osobnosti 

Volba povolání 

Reálie angl. mluvících 

zemí 

Práce se slovníkem 

OSV 

Kreativita 

Komunikace 

 

PSANÍ 

 Vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři  

 Napíše jednoduché texty tý-

kající se jeho samotného, ro-

diny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

 Reaguje na jednoduché pí-

semné sdělení 

 Sestaví svůj osobní profil 

 Napíše krátký článek 

 Vymyslí leták 

 Ohodnotí film 

 Napíše neformální dopis 

 Ovládá pravopis 

 Používá souvětí 

Osobní profil 

Neformální dopis 

Formální dopis 

Prázdninový blog 

Recenze 

Práce se slovníkem 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy 
Učivo (bez časových 

dotací) 

Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 Rozumí informacím v jednodu-

chých poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu a zře-

telně 

 rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy 

či konverzace, které se týkají 

osvojovaných témat  

 Čte nahlas plynule a foneticky 

správně texty přiměřeného ob-

sahu 

Žák: 

 Rozumí poslechovým textům 

 Zaznamená požadované informace 

 Reprodukuje základní informace 

 Odhadne význam neznámých slov 

podle kontextu 

Vyjadřování budouc-

nosti – will, going to 

Způsobová slovesa 

(must, mustn´t, ne-

edn´t) 

Vedlejší věty podmín-

kové 

Přací věty 

Předminulý čas 

Časová souslednost 

(základní změny) 

Trpný rod 

Frázová slovesa 

DEM 

Občanská společnost a 

škola 

OSV 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, prak-

tická etika 

ENV 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Pozn.: Průřezová témata 

budou uplatňována prů-

běžně při výuce nebo u části 

žáků při exkurzi / zájezd do 

Velké Británie/ 

Občanská výchova 

Dějepis 

Zeměpis 

Biologie 

Český jazyk 

MLUVENÍ 

 Zeptá se na základní informace 

a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situ-

acích 

 Mluví o své rodině, kamará-

dech, škole, volném čase a dal-

ších osvojovaných tématech  

 Vypráví jednoduchý příběh či 

událost; popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního ži-

vota 

 Vede rozhovor o slyšených fak-

tech, aktivně vystupuje v často se 

opakujících problémových situa-

cích, zapojí se do diskuse, je scho-

pen interview a hovořit po telefonu 

 S odpovídající slovní zásobou a 

gramatikou reprodukuje slyšený a 

přečtený text 

 Plynule popisuje zadaný obrázek  

Moderní technologie 

Média 

Člověk a společnost 

Stravovací návyky 

Společnost a její pro-

blémy 

Pozvání 

Poskytnutí rady  

Diskuse 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

EVN 

Vztah člověka k prostředí 
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Vyjádření návrhu 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech  

 Rozumí krátkým a jednodu-

chým textům, vyhledá v nich 

požadované informace 

 Vyhledá požadované informace 

 Odhadne význam neznámých slov 

podle kontextu 

 Umí pracovat se slovníkem 

 Reprodukuje obsah přečteného 

 Odpovídá na otázky k textu 

 Klade otázky 

Moderní technologie 

Přírodní pohromy 

Životní prostředí 

Zločin 

Příběhy 

Reálie angl. mluvících 

zemí 

Práce se slovníkem 

  

PSANÍ 

 Vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

 Napíše jednoduché texty týka-

jící se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 Reaguje na jednoduché pí-

semné sdělení 

 Napíše krátký formální dopis, pří-

běh, esej, recenzi 

 Umí zapsat poznámky 

  střídá jednoduché věty, souvětí, 

jednodušší příklady nepřímé řeči, 

spojovací výrazy 

 Ovládá pravopis 

Vzkaz 

Pozvání 

Esej 

Email 

Neformální dopis 

Práce se slovníkem 
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5.2.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.3 Matematika (osmileté a šestileté studium) 

5.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika pro nižší stupeň víceletého gymnázia vy-

chází z oboru Matematika a její aplikace RVP pro základní vzdělávání. V matematice budeme reali-

zovat Osobnostní a sociální výchovu, která prolíná všemi předměty na nižším stupni gymnázia.  

Časové vymezení předmětu 
Předmět matematika je vyučován od primy do kvarty s týdenní hodinovou dotací stanovenou v 

učebním plánu ŠVP Gymnázia v Klatovech (tzn. postupně dle ročníků s dotací 5 + 4 + 4 + 4). 

Jedna hodina v týdnu je věnována převážně procvičování učiva a třída je při ní dělena na dvě 

skupiny. Kromě tradičních metod výuky matematiky použijeme k výuce vhodných témat a k procvi-

čování učiva učebnu s počítačovou technikou. Výuka matematiky je doplňována už tradičně účastí 

žáků primy až kvarty v Matematické olympiádě, odkud nejlepší postupují do okresního či krajského 

kola. Dále se většina žáků nižšího gymnázia účastní mezinárodní soutěže Matematický klokan v pří-

slušné kategorii.  

Výchovné a vzdělávací strategie  
Jedna hodina v týdnu je věnována převážně procvičování učiva a třída je při ní dělena na dvě 

skupiny. Kromě tradičních metod výuky matematiky použijeme k výuce vhodných témat a k procvi-

čování učiva učebnu s počítačovou technikou. Výuka matematiky je doplňována už tradičně účastí 

žáků primy až kvarty v Matematické olympiádě, odkud nejlepší postupují do okresního či krajského 

kola. Dále se většina žáků nižšího gymnázia účastní mezinárodní soutěže Matematický klokan v pří-

slušné kategorii.  

Základní formou práce v předmětu je problémové vyučování, dále výklad a aplikační činnost žáků. 

Žáci jsou formou motivačních úloh vedeni k objevování nových vztahů, k jejich zobecnění a zdůvod-

nění s důrazem na přesnou formulaci a argumentaci. 

Matematickým vzděláním v průběhu nižšího stupně gymnaziálního vzdělání významně přispí-

váme k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Matematika totiž názorně demonstruje přechod 

od konkrétního k abstraktnímu, vyžaduje tvůrčí přístup a různorodé metody práce, podporuje samo-

statnost i nutnost spolupráce při řešení problémů, při hledání řešení je nutné vyjádřit své myšlenky a 

obhájit je; přitom sledovat i jiný myšlenkový postup, který vede ke stejnému cíli.Získané matema-

tické poznatky a dovednosti žáci uplatní nejen v praxi, ale i v ostatních předmětech (např. fyzika, 

chemie, zeměpis, informatika, výtvarná výchova). Chceme, aby v souladu s profilem absolventa školy 

dosáhl každý v matematické gramotnosti takové úrovně, aby splnil požadavky přijímacího řízení na 

vyšší stupeň víceletého gymnázia nebo jinou střední školu. 

Předmět matematika se významným způsobem podílí na rozvoji osobnostní a sociální výchovy 

žáků. 

Ve výuce matematiky jsou realizovány tematické okruhy OSV. 

Kompetence k učení 

 umožnit žákovi vyzkoušet různé metody a formy činnosti: žák procvičuje použití nabytých po-

znatků při řešení úloh, studuje jednoduché matematické texty během výkladu nového učiva 

nebo při nastudování řešených příkladů, získává soubory dat k dalšímu zpracování, 

 při práci s učebnicí vyžadovat správné porozumění textu, stručné a srozumitelné vyjádření za-

daného problému, formulaci předpokladů a tvrzení, matematizaci úlohy 

 řešit úlohu z více hledisek, zadáváním vhodných slovních úloh a příkladů z běžného života 

aplikovat matematické poznatky a dovednosti v praxi 

 zařazovat práci v týmu, žák se naučí spolupracovat a komunikovat 

 hodnotit průběžně výsledky práce žáka a tím vyvolávat sebereflexi žáka: žák sám hodnotí svou 

práci a její výsledky, ujasní si obtíže i rezervy své přípravy 
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 vyžadovat slovní komentář při objasnění postupu řešení úloh, žák se naučí srozumitelně formu-

lovat své postupy 

Kompetence k řešení problémů 

 přecházet důsledně od jednoduššího problému ke složitějšímu (princip postupnosti) 

 zařazovat problémové úlohy 

 podporovat logické, empirické i heuristické postupy při řešení 

 vysvětlovat na příkladech induktivní, deduktivní přístup při řešení problému 

 rozebírat příčiny vzniku logické chyby v postupu řešení 

 nechat žáky najít a opravit chybný krok v jiném způsobu řešení 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky ke spisovnému a věcně správnému vyjadřování 

 trvat na používání odborné terminologie 

 podporovat komunikaci žáků při řešení problému v rámci skupiny: žáci se snaží pochopit úlohu, 

rozdělí si úkoly, hledají a navrhují způsoby řešení a zdůvodňují je v rámci skupiny, skupina 

předvádí a obhajuje řešení před třídou, formuluje a vyvrací neoprávněné námitky 

 vyžadovat komentář při řešení úlohy 

 ukazovat postup při řešení slovní úlohy: společné čtení, pochopení zadání, matematizace, ma-

tematické řešení, posouzení reálnosti výsledku, odpověď 

 používat různé formy a metody práce k udržení pozornosti a aktivity 

 využívat moderní způsoby komunikace (multimédia) 

 motivovat žáky k využívání multimédií pro studijní účely: výukové programy, studijní materi-

ály, získávání a zpracování informací atd. 

Kompetence sociální a personální 

 vést s žákem při prověřování znalostí dialog, během kterého je žák schopen reflexe, odhaduje 

výsledky vlastního jednání a chování 

 podporovat práci v týmu, žák uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti, 

učí se i toleranci k jiným názorům, kriticky vyhodnocuje perspektivnost navrženého postupu a 

spolupracuje s ostatními při řešení úkolu 

Kompetence občanské 

 motivovat svou důsledností žáky k zodpovědnému plnění uložených úkolů 

 vést žáky ke kritickému přijímání tvrzení a informací 

 umožnit žákovi posoudit efektivitu využití času a volbu metod domácí přípravy 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k dodržování vymezených pravidel 

 kontrolovat plnění závazků a povinností 

 střídáním činností adaptovat žáky na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 vést žáky k vhodnému a efektivnímu používání pomůcek, kalkulaček a ICT
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5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: matematika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Žák: 

 Čte a zapisuje tvrzení v sym-

bolickém jazyce 

 Modeluje a řeší situace s vyu-

žitím dělitelnosti v oboru při-

rozených čísel· 

 Užívá logickou úvahu a kom-

binační úsudek při řešení 

úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 

Žák: 

 Zapisuje a určí množinu 

výčtem prvků, charakteristic-

kou vlastností a množino-

vými operacemi 

 Rozlišuje a zdůvodňuje vztah 

inkluze a rovnosti množin 

 Určuje sjednocení a průnik 

množin 

 Rozlišuje prvočíslo a číslo 

složené 

 Využívá znaky dělitelnosti 

 Nalézá charakteristické vlast-

nosti číselných řad 

 Rozkládá složené číslo na 

součin prvočísel  

 Najde největšího společného 

dělitele a nejmenší společný 

násobek čísel 

 Řeší slovní úlohy využívající 

dělitelnost 

Přirozená čísla 

(opakování) 

Základní množinové po-

jmy 

Dělitelnost přirozených čí-

sel 

(Násobek, dělitel, znaky děli-

telnosti prvočíslo a číslo slo-

žené, rozklad na prvočinitele.) 

Nejmenší společný násobek, 

největší spol. dělitel. (prvočíslo, 

číslo složené, násobek, dělitel, 

…) 

Slovní úlohy 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

 

 Provádí početní operace v 

oboru celých čísel, užívá je 

ve výpočtech 

 Analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, 

 Zobrazí celé číslo na číselné 

ose 

 Uspořádá čísla podle veli-

kosti 

 Objasní pojem záporné číslo 

 Objasní pojem opačné číslo  

Celá čísla 

Zavedení záporných celých čí-

sel, číselná osa, absolutní hod-

nota čísla. Záporné desetinné 

číslo. Základní početní výkony s 

celými čísly. 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Modeluje konkrétní situace, v 

nichž využívá matematický 

aparát v oboru celých čísel 

 Pomocí číselné osy určuje ab-

solutní hodnotu čísla jako 

vzdálenost čísla od nuly 

 Provádí operace s dest. čísly 

a užívá je ve výpočtech 

 Analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje kon-

krétní situace, v nichž vyu-

žívá matematický aparát 

 Zaokrouhluje a provádí od-

hady s danou přesností, 

účelně využívá osobní kalku-

látor 

 Ovládá čtení, psaní a zobra-

zení desetinných čísel 

 Dovede zaokrouhlovat čísla 

na požadovaný řád 

 V jednoduchých případech 

efektivně počítá zpaměti 

 Převádí fyzikální jednotky 

 Dělí, násobí, sčítá a odčítá 

deset. čísla 

 Seřadí desetinná čísla dle ve-

likosti 

Desetinná čísla 

Pamětné sčítání a odčítání de-

setinných čísel, zaokrouhlování 

des. čísel. na počet platných čís-

lic nebo na řád 

Násobení a dělení desetinných 

čísel 10,100,1000 

Násobení desetinných čísel. 

Dělení desetinných čísel. 

Řešení rovnic a nerovnic s de-

setinnými čísly. 

Základní početní výkony s des. 

čísly na kalkulačce. 

Slovní úlohy s des. čísly.  

Aritmetický průměr. 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Fyzika – převody veličin, 

zaokrouhlování 

 Analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, 

 Modeluje konkrétní situace, v 

nichž využívá matematický 

aparát v oboru racionálních 

čísel 

 Provádí početní operace v 

oboru rac. čísel 

 Uvede zlomek do základního 

tvaru 

 Uspořádá zlomky podle veli-

kosti 

 Zobrazí zlomek na číselné 

ose 

 Určí převrácené a opačné 

číslo 

 Upravuje složené zlomky 

 Rozlišuje pojmy číslo opačné, 

převrácené a záporné  

Racionální čísla 

Zlomek, rovnost zlomků, roz-

šiřování a krácení zlomků. 

Desetinný zlomek. 

Sčítání a odčítání zlomků. 

Smíšené číslo. 

Násobení rac. čísel. 

Dělení rac. čísel, složený zlo-

mek 

Slovní úlohy (zápis čísla v de-

sítkové soustavě, smíšení číslo, 

zlomek, převrácené číslo). 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Fyzika – výpočet hustoty 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 Charakterizuje a třídí zá-

kladní rovinné útvary 

 Načrtne a sestrojí základní 

rovinné útvary 

 Určuje velikost úhlu měřením 

a výpočtem 

 Zdůvodňuje a využívá polo-

hové a metrické vlastnosti zá-

kladních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých 

praktických problémů  

 Využívá potřebnou matema-

tickou symboliku 

 Odhaduje a počítá obvod a 

obsah rovinného útvaru 

 Graficky sčítá, odčítá úsečky, 

úhly 
Konstrukční geometrie 

Rýsování základních obrazců 

Úhel – základní konstrukce, 

měření úhlu.  

Druhy úhlů, úhly trojúhelníka.  

Operace s úhly  

Mnohoúhelník a jeho úhly, 

pravidelný mnohoúhelník. 

Toto téma je částečně opako-

váním látky 1. stupně 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Fyzika – těžiště 

Fyzika – převody veličin 

Možné využití 

geometrického výukového 

softwaru při výuce. 

 Určuje a charakterizuje zá-

kladní prostorové útvary (tě-

lesa), 

 Analyzuje jejich vlastnosti 

 Odhaduje a vypočítá objem a 

povrch těles 

 Načrtne a sestrojí sítě základ-

ních těles 

 Načrtne a sestrojí obraz jed-

noduchých těles v rovině 

 Sestrojuje a črtá prostorové 

útvary ve volném rovnoběž-

ném promítání (nadhled, pod-

hled), zobrazuje tělesa při po-

hledu shora, zepředu, zleva, 

zprava 

 Zhotovuje modely jednodu-

chých těles a vytváří si o nich 

reálné představy· 

 Odhaduje, měří a počítá veli-

kosti objektů v praktickém ži-

votě, 

 Počítá délky, obsahy, objemy, 

povrchy  

 Provádí převody jednotek 

Krychle, kvádr 

Objem a povrch tělesa, jed-

notky a jejich převody  

Zobrazení krychle a kvádru ve 

vol. rovnoběžné projekci  

Objem krychle a kvádru  

Slovní úlohy 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Výtvarná výchova – 

zobrazování těles 

Fyzika – převody veličin, 

určení objemu při výpočtu 

hustoty 

Možné využití 

geometrického výukového 

softwaru při výuce. 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Načrtne a sestrojí obraz ro-

vinného útvaru ve středové, 

osové souměrnosti a posu-

nutí, určí osově a středově 

souměrný a posunutý útvar 

 Odhaduje, měří a počítá veli-

kosti objektů v praktickém ži-

votě, počítá vzdálenosti, úhly, 

obvody a obsahy 

Shodnost, shodná zobra-

zení 

Osová a středová souměrnost, 

zobrazení základních útvarů 

Posunutí, zobrazení základ-

ních útvarů 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Možné využití 

geometrického výukového 

softwaru při výuce. 
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: matematika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Žák: 

 Určuje vztah přímé anebo 

nepřímé úměrnosti 

 Užívá různé způsoby kvan-

titativního vyjádření vztahu 

celek – část (přirozeným 

číslem, poměrem, zlom-

kem, desetinným číslem, 

procentem) 

 Řeší modelováním a výpo-

čtem situace vyjádřené po-

měrem 

Žák: 

 Upravuje poměr krácením a 

rozšiřováním 

 Početně dělí celek na části v 

daném poměru 

 Určuje vztah přímé, anebo 

nepřímé úměrnosti, řeší jed-

noduché úlohy na trojčlenku 

Poměr, přímá a nepřímá úměr-

nost, trojčlenka 

Poměr, postupný poměr, mě-

řítko 

Pravoúhlá soustava souřadnic v 

rovině 

Přímá a nepřímá úměrnost 

Trojčlenka a její použití v slov-

ních úlohách 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Fyzika – funkční závislost 

Zeměpis – měřítko mapy 

Výtvarná výchova – výroba 

modelů v daném poměru 

 Řeší aplikační úlohy na 

procenta (i pro případ, že 

procentová část je větší než 

celek) 

 Úlohy řeší logicky např. pře-

chodem přes 1 %, bez pou-

žití vzorců 

 Používá trojčlenku při řešení 

úloh s procenty 

Procenta 

Procento, procentový základ, 

procentová část 

Výpočet procentové části, zá-

kladu a procenta 

Slovní úlohy (včetně úloh na 

jednoduché úrokování) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Chemie – směsi 

 Užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu 

 V jednoduchých úlohách ur-

čuje zpaměti hodnotu čísel-

ného výrazu s druhou mocni-

nami a odmocninami 

Druhá mocnina a odmoc-

nina 

Definice a základní vlastnosti 

Určování mocnin a odmocnin na 

kalkulačce 

Reálná čísla 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

 

 Formuluje a řeší reálnou si-

tuaci pomocí rovnic 

 Matematizuje a řeší reálnou 

situaci s využitím rovnic, 
Lineární rovnice  

Rovnost, rovnice 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika – slovní úlohy o 

pohybu; kalorimetrická 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

hledá efektivní způsoby ře-

šení, odhaduje, ověřuje a in-

terpretuje výsledky 

 Používá ekvivalentní úpravy 

rovnic jako úpravu obou 

stran rovnice 

Ekvivalentní úpravy rovnic 

Řešení lineární rovnice pomocí 

ekvivalentních úprav 

Slovní úlohy 

Výpočet neznámé ze vzorce 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

rovnice; vyjádření neznámé 

ze vztahu  

Chemie – směsi 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 Matematizuje jednoduché 

reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu 

výrazu, sčítá a násobí mno-

hočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin po-

mocí vzorců a vytýkáním 

 Zapisuje a pojmenovává vý-

razy s proměnnou 

 Upravuje číselné výrazy, od-

straňuje závorky, používá 

přednost početních operací 

Výraz a jeho úpravy  

Číselný výraz 

Výraz s proměnnou a jeho hod-

nota 

Sčítání, odčítání jednoduchých 

výrazů s proměnnou 

Násobení a dělení jednočlenem 

Vytýkání před závorku 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 Užívá k argumentaci a při 

výpočtech věty o shodnosti 

a podobnosti trojúhelníků 

 Třídí a popisuje trojúhelníky 

(výška, těžnice, těžiště, atd) 

 Sestrojí kružnici opsanou a 

vepsanou trojúhelníku rozli-

šuje pojmy těžiště trojúhel-

níku, střed kružnice opsané a 

vepsané 

Trojúhelník 

Trojúhelník a jeho základní 

prvky 

Druhy trojúhelníků a jejich 

vlastnosti  

Shodnost trojúhelníků (věty a 

jejich použití) 

Další prvky trojúhelníka (střední 

příčky, těžnice, výšky, osy stran a 

úhlů,  

kružnice vepsaná a opsaná) 

Konstrukce trojúhelníka ze zá-

kladních prvků 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zdůvodňuje a využívá po-

lohové a metrické vlast-

nosti rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých 

praktických problémů 

 Odhaduje, měří a počítá veli-

kosti objektů v praktickém 

životě, počítá vzdálenosti, 

obvody a obsahy 

Pythagorova věta 

Pythagorova věta a její obrácení 

Použití Pythagorovy věty 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Fyzika – skládání sil 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: matematika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Žák: 

 Provádí početní operace v 

oboru racionálních čísel, užívá 

druhou a třetí mocninu a od-

mocninu, 

 Užívá mocninu s přiroz. expo-

nentem 

 Zaokrouhluje a provádí od-

hady s danou přesností, účelně 

využívá kalkulátor 

Žák: 

 V jednoduchých úlohách určuje 

zpaměti hodnotu číselného vý-

razu s mocninami a odmocni-

nami 

 Částečně odmocňuje a odhaduje 

výslednou hodnotu  

 V jednoduchých případech od-

straňuje odmocninu ze jmeno-

vatele  

 Provádí základní operace s 

mocninami s přirozeným a celo-

číselným mocnitelem 

 Používá dekadický rozvoj zá-

pisu čísla, používá pojem řád 

první platné číslice, zápis ve 

tvaru a·10n 

Mocniny 

Druhá mocnina a odmocnina 

(opakování) 

Třetí mocnina a odmocnina 

- mocniny s přirozeným exponen-

tem a počítání s nimi zápis čísel ve 

tvaru a·10n (i pro n záporné) 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Fyzika – zápis velkých a 

malých čísel 

Informační a 

komunikační 

technologie – desítková, 

dvojková, šestnáctková 

číselná soustava 

 Matematizuje jednoduché re-

álné situace s využitím pro-

měnných; určí hodnotu vý-

razu, sčítá a násobí mnoho-

členy, provádí rozklad mnoho-

členu na součin pomocí 

vzorců a vytýkáním 

 Zapisuje a pojmenovává výrazy 

s proměnnou 

 Efektivně upravuje výrazy (od-

straňování závorek, přednost 

početních operací) 

 Určuje definiční obor výrazu 

Úprava algebraických výrazů  

Úpravy dle vzorců (a ± b)2, 

a2 – b2, seznámení s vzorci a3 ± b3, 

(a ± b)3 

Úprava výrazů na součin dle 

předcházejících vzorců a vytýká-

ním 

Rozšiřování a krácení lomených 

výrazů – podmínky existence lom. 

výrazů 

Násobení lomeného výrazu celist-

vým 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Největší spol. dělitel a nejmenší 

spol. násobek výrazů 

Početní operace s lomenými vý-

razy (násobení, dělení, sčítání, od-

čítání) 

Složené zlomky 

Dělení mnohočlenu mnohočlenem 

 Formuluje a řeší reálnou situ-

aci pomocí rovnic a jejich 

soustav 

 Analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá mate-

matický aparát  

 Formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic a jejich soustav 

 Rozlišuje pojmy rovnost, rov-

nice 

 Logicky chápe podstatu ekviva-

lentních úprav rovnice  

 Chápe význam zkoušky při ře-

šení rovnice a jejich soustav 

 Řeší soustavu rovnic metodou 

sčítací i dosazovací 

 Vypočítá neznámou ze vzorce 

Lineární rovnice, soustavy 

rovnic  

Řešení lineární rovnice a nerov-

nice pomocí ekvivalentních úprav 

– opakování 

Rovnice s neznámou ve jmenova-

teli 

Řešení soustavy dvou rovnic o 

dvou neznámých 

Slovní úlohy  

Výpočet neznámé ze vzorce 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Fyzika – výpočet 

neznámé veličiny ze 

vzorce 

Fyzika – pohybové 

úlohy 

Chemie – směsi 

 Formuluje a řeší reálnou situ-

aci pomocí nerovnic 

 Čte a zapisuje tvrzení v sym-

bolickém jazyce matematiky 

 Aplikuje operace a vztahy 

mezi množinami na číselných 

množinách, intervalech  

 Formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí nerovnic  

 Chápe podstatu ekvivalentních 

úprav nerovnice 

 Operuje s intervaly 

 Ověřuje správnost řešení nerov-

nice 

Lineární nerovnice 

Nerovnost a nerovnice 

Řešení jednoduchých nerovnic 

ekvivalentními úpravami a znázor-

nění výsledku na číselné ose 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zdůvodňuje a využívá polo-

hové a metrické vlastnosti zá-

kladních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých 

praktických problémů;  

 Využívá potřebnou matema-

tickou symboliku  

 Načrtne a sestrojí obraz jedno-

duchých těles v rovině 

 Odhaduje, měří a počítá veli-

kosti objektů v praktickém ži-

votě, počítá vzdálenosti, úhly, 

obvody a obsahy 

 Sestrojuje a črtá rov. útvary 

 Sestrojuje a črtá prostorové 

útvary ve volném rovnoběžném 

promítání 

 Analyzuje a řeší aplikační geo-

metrické úlohy s využitím osvo-

jeného matematického aparátu 

 Provádí převody jednotek 

 Rovnoběžníky a hranoly 

Rovnoběžníky, jejich rozdělení a 

vlastnosti, lichoběžník  

Konstrukce rovnoběžníku, licho-

běžníku 

Obsah a obvod rovnoběžníku, 

trojúhelníku a lichoběžníku 

Hranol, jeho zobrazení ve volném 

rovnoběžném promítání, síť hra-

nolu, objem a povrch hranolu 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Možné využití 

geometrického 

výukového softwaru při 

výuce. 

Fyzika – rovnoběžník sil 

 zdůvodňuje a využívá polo-

hové a metrické vlastnosti zá-

kladních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých 

praktických problémů; vyu-

žívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 Odhaduje a počítá obvod a ob-

sah kruhu a jeho částí 

 Načrtne a sestrojí sítě válce 

 Analyzuje a řeší aplikační ge-

ometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu 

 Odhaduje, měří a počítá veli-

kosti objektů v praktickém ži-

votě, počítá vzdálenosti, úhly, 

obvody, obsahy a objemy 

 Zavádí pojem Thaletovy kruž-

nice 

Kruh, kružnice, válec  

kruh, kružnice, kruhový oblouk, 

kruhová výseč vzájemné polohy 

přímky a kružnice a dvou kružnic, 

délka kružnice a obsah kruhu, 

délka kruhového oblouku, obsah 

kruhové výseče 

Slovní úlohy: povrch a objem 

válce 

Slovní úlohy: Thaletova kružnice 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

 

 Načrtne a sestrojí rovinné a 

prostorové útvary v různých 

zobrazeních 

 Řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kom-

binuje poznatky a dovednosti 

 Seznámí se s pravoúhlým pro-

mítáním, osvojí si čtení technic-

kých výkresů 

Pravoúhlé promítání a kóto-

vání 

základy kótování zobrazování a 

kótování plochých těles, čtení tech-

nického výkresu, měřítko.  

základní pojmy (průmět bodu, 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

z různých tematických a vzdě-

lávacích oblastí 

přímky a úsečky) 

zobrazování průmětů základních 

těles v průčelné poloze 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: matematika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Žák: 

 řeší aplikační úlohy na pro-

centa (i pro případ, že procen-

tová část je větší než celek) 

Žák: 

 úlohy řeší logicky např. pře-

chodem přes 1 %, bez použití 

vzorců 

 pracuje s pojmy úrok, jistina 

Finanční matematika 

procenta a složené úrokování, 

finanční matematika  

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Řešení slovních úloh z praxe 

s procenty (finance, 

ekonomika, …) 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 využívá pojem množina 

všech bodů dané vlastnosti k 

charakteristice útvaru a k ře-

šení polohových a nepoloho-

vých konstrukčních úloh 

 užívá logickou úvahu a kom-

binační úsudek při řešení úloh 

a problémů a nalézá různá ře-

šení předkládaných nebo 

zkoumaných situací 

 v rozboru konstrukční úlohy 

načrtne vyřešenou úlohu se 

zadanými prvky a hledá a 

zdůvodňuje způsoby řešení  

 užívá symbolický jazyk mate-

matiky ke stručnému zápisu 

rozboru úlohy i postupu kon-

strukce 

 diskutuje o počtu řešení, řeši-

telnosti úlohy 

Planimetrie 

opakování základních kon-

strukcí  

množina bodů s danou vlast-

ností 

Thaletova kružnice – užití 

konstrukční úlohy 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Možné využití 

geometrického výukového 

softwaru při výuce. 

 užívá k argumentaci a při vý-

počtech věty o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníků 

 analyzuje a řeší aplikační ge-

ometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu 

 graficky rozdělí, změní 

úsečku v daném poměru  

 vyhledá podobné trojúhel-

níky, zdůvodní podobnost a 

určí poměr podobnosti  

 vypočítá obsah, povrch, ob-

jem podobných útvarů, těles 

Podobnost 

opakování – věty o shodnosti 

podobnost rovin. útvarů 

podobnost trojúhelníků, věty o 

podobnosti, užití podobnosti  

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Zeměpis – měřítko mapy 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 řeší modelováním a výpo-

čtem situace vyjádřené pomě-

rem; pracuje s měřítky map a 

plánů 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 matematizuje jednoduché re-

álné situace s využitím pro-

měnných pomocí funkčních 

vztahů 

 vyjádří funkční vztah tabul-

kou, předpisem, grafem 

 používá grafů funkcí k řešení 

rovnic a jejich soustav 

 zakreslí bod, přečte souřad-

nice bodu v pravoúhlé sou-

stavě souřadnic  

 rozliší pojmy závisle a nezá-

visle proměnná· 

 sestrojí graf funkce  

Funkce a jejich užití v praxi  

definice funkce, D(f), H(f), graf  

přímá úměrnost, monotonie 

funkce  

lineární funkce a její graf  

absolutní hodnota, kvadratická 

funkce, nepřímá úměrnost  

graf. řešení lin. rov. , soustavy 2 

lin. rovnic se 2 nezn., (kvadr. rov. 

)  

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Fyzika – funkční závislost 

 vyjádří funkční vztah gon. 

funkcí 

 vyjádří je tabulkou, předpi-

sem, grafem 

 zaokrouhluje a provádí od-

hady s danou přesností, 

účelně využívá kalkulátor 

 matematizuje jednoduché re-

álné situace s využitím funkč-

ních vztahů 

 vyhledá podobné trojúhel-

níky, zdůvodní podobnost a 

určí poměr podobnosti 

 pomocí zavedených gon. 

funkcí řeší pravoúhlý trojú-

helník 

 pomocí zavedených gon. 

funkcí řeší aplikační úlohy z 

praxe 

Goniometrické funkce 

definice gon. funkcí sin, cos, tg 

,cotg  

řešení pravoúhlého trojúhelníka  

slovní úlohy  

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 určuje a charakterizuje zá-

kladní prostorové útvary (tě-

lesa), analyzuje jejich vlast-

nosti 

 sestrojuje a črtá prostorové 

útvary ve volném rovnoběž-

ném promítání 

 vytváří si reálné představy o 

jednoduchých tělesech  

Jehlan a kužel 

objem a povrch krychle, kvádru, 

hranolu, válce,  

objem a povrch jehlanu a kužele 

(koule)  

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 odhaduje a vypočítá objem a 

povrch těles 

 načrtne a sestrojí sítě základ-

ních těles 

 načrtne a sestrojí obraz jedno-

duchých těles v rovině 

 analyzuje a řeší aplikační ge-

ometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu 

 odhaduje, měří a počítá veli-

kosti objektů v praktickém ži-

votě (délky, obsahy, objemy, 

povrchy) 

 provádí převody jednotek 

řešení úloh z praxe   Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

 provádí početní operace v 

oboru přiroz., celých, racio-

nálních, irac. čísel 

 užívá ve výpočtech druhou a 

třetí mocninu a odmocninu 

 užívá k výpočtům absolutní 

hodnotu 

 zaokrouhluje a provádí od-

hady s danou přesností 

 účelně využívá kalkulátor 

 modeluje a řeší situace s vyu-

žitím dělitelnosti v oboru při-

rozených čísel 

 užívá různé způsoby kvantita-

tivního vyjádření vztahu ce-

lek – část (přirozeným čís-

lem, 

 poměrem, zlomkem, desetin-

ným číslem, procentem) 

 upravuje efektivně výrazy s 

proměnnými, určuje definiční 

obor výrazu 

 v jednoduchých úlohách ur-

čuje zpaměti hodnotu čísel-

ného výrazu s mocninami a 

odmocninami 

 provádí základní operace s 

mocninami s přirozeným a 

celočíselným mocnitelem 

 efektivně upravuje výrazy, 

odstraňuje závorky, používá 

přednost početních operací  

 zapisuje a pojmenovává vý-

razy s proměnnou 

 vypočítá neznámou ze vzorce 

Základní poznatky  

Číselné obory, operace s čísly 

přirozenými a celými. 

Prvočísla, čísla složená, dělitel-

nost a znaky dělitelnosti, nej-

menší společný násobek, největší 

společný dělitel. rac. a irac. čísla. 

Druhá a třetí odmocnina a jed-

noduché výpočty s nimi, částečné 

odmocňování. 

Číselná osa a reálné číslo. 

Absolutní hodnota reálného 

čísla. 

Mocniny s přiroz. a cel. expo-

nentem – úpravy výrazů s mocni-

nami.  

Zápis čísla ve tvaru a·10n, práce 

s kalkulátorem. Odhad a zao-

krouhlování. 

Úpravy výrazů – proměnná, vý-

raz, mnohočleny a operace s nimi  

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Fyzika – výpočet neznámé 

veličiny ze vzorce 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 rozkládá mnohočleny na sou-

čin vytýkáním a užitím 

vzorců 

 provádí operace s mocninami 

a odmocninami 

(sčít., odčít., násb., dělení mno-

hočl., umocňování dle vzorců  

Největší spol. dělitel a nejmenší 

spol. násobek výrazů  

Lomen. algebr. výrazy, složené 

lom. výrazy.  

Vyjádření neznámé ze vzorce.  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 vyhledává, vyhodnocuje a 

zpracovává data 

 porovnává soubory dat 

 na příkladech závislostí z 

praktického života se seznámí 

se základními statistickými 

pojmy s jejich vlastnostmi, s 

diagramy, s grafy a s tabul-

kou 

Základní statistické pojmy OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

MED 

Občanská nauka – statistická 

šetření 

Informační a komunikační 

technologie – zpracování 

statistických dat (kalkulačka, 

Excel, Acess )  
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5.3.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.4 Informatika (osmileté a šestileté studium) 

5.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační techno-

logie, vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. 

Studenti jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software, počítačo-

vých sítí i komunikačních technologií. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textem, ta-

bulkami, grafikou, k tvorbě prezentací, k zvládnutí technologie internetu a tvorbě www stránek. Dů-

raz je kladen na aktivní práci a cloudovými službami včetně sdílení dat. 

Důraz je kladen na rychlé a přesné vyhledávání informací na internetu.  

Studenti aktivně využívají lokální počítačovou síť školy. 

Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova. 

Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět je realizován v tercii a kvartě šestiletého i osmiletého studia po jedné hodině 

týdně. 

Třídy jsou děleny do dvou skupin, aby bylo možné zajistit aktivní činnost studentů na počítači a 

také individuální přístup ke studentům, který respektuje jejich rozdílné vstupní znalosti a praktické 

zkušenosti. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 zadávanými úkoly vést žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a ko-

munikačních technologií v praktickém životě. Pro toto poznávání využívat zkušeností s jiným 

SW, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. 

 vést žáky k pořizování si pomocného poznámkového aparátu a jeho využití při praktické práci 

s technikou 

Kompetence k řešení problémů 

 zadávat úlohy k tvořivému a pluralitnímu přístupu při jejich řešení 

 využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 

s okolním světem. 

 při řešení problémů podněcovat žáky ke konzultacím s vyučujícím 

 vést žáky k nalézání řešení problémových úloh, k jeho praktickému provedení a dotažení do 

konce 

Kompetence komunikativní 

 při komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – práce odevzdávat prostřednictvím po-

čítačové sítě 

 při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, ná-

ležitosti apod.) 

Kompetence sociální a personální 

 naučit plánování práce, hlídání časového harmonogramu apod. 

Kompetence občanské 

 seznamovat žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský 

zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...). 

Kompetence pracovní 

 dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 využívat ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
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5.4.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: tercie Vyučovací předmět: Informatika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

Žák: 

 Využívá základní standardní 

funkce počítače a jeho nejběž-

nější periferie 

 Respektuje pravidla bezpečné 

práce s hardware i software a 

postupuje poučeně v případě je-

jich závady 

 Chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím 

Žák: 

 Rozlišuje jednotlivé HW a 

SW komponenty a jejich 

specifika. 

 Používá znalosti při rozlišo-

vání klíčových znaků z ce-

níků počítačových sestav 

 Definuje základní legisla-

tivní rámec pro legální vyu-

žívání SW 

Bezpečnost práce s počíta-

čem, bezpečnost práce v počíta-

čové síti a na internetu. 

Informace a informační 

zdroje 

Hardware – základ 

struktura PC, periférie, zásady 

údržby 

Software – základ 

OS, soubory, multimédia 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Psychohygiena 

Kreativita 

Komunikace 

Mezilidské vztahy 

Fyzika  

Matematika 

Občanská výchova 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 Pracuje s textem v textovém 

editoru 

 Ovládá práci s textovými edi-

tory a využívá vhodných apli-

kací 

 Uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci 

s textem a obrazem 

 Řeší a předvádí samostatné 

úkoly. 

 Plánuje a organizuje postup 

pro zpracování samostatných 

úkolů. 

 Diskutuje různé varianty pro 

provedení úkolu 

Práce se základními apli-

kacemi operačního sys-

tému 

Práce v GUI OS 

Práce s textovým editorem 

základy 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

MED 

Stavba mediálních sdělení 

Český jazyk 

Výtvarná výchova 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 Při vyhledávání informací na in-

ternetu používá jednoduché a 

vhodné cesty 

 Vyhledává informace na portá-

lech, v knihovnách a databázích 

 Je schopen porovnat způ-

soby vyhledání www stránek 

na internetu 

Základy internetu 

Tok informací 

Způsoby komunikace 

Nástroje pro efektivní vyhle-

dávání 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

MED 

Stavba mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních 

Občanská výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Komunikuje pomocí internetu 

či jiných běžných komunikač-

ních zařízení 

 Ověřuje věrohodnost informací 

a informačních zdrojů, posuzuje 

jejich závažnost a vzájemnou 

návaznost 

 Pracuje s informacemi v sou-

ladu se zákony o duševním 

vlastnictví 

 Používá informace z různých 

informačních zdrojů a vyhodno-

cuje jednoduché vztahy mezi 

údaji 

 Je schopen prozkoumat 

strukturu www stránek a po-

soudit jejich obsahovou a 

strukturální stavbu. 

 Sociální sítě a ochrana osob-

ních údajů 

 Autorské právo na internetu 

Formy formulace požadavku 

na vyhledávání 

Vývojové trendy IT 

Ověřování relevance informací 

sdělení a reality 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

Tvorba mediálního sdělení 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: Informatika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

Žák: 

 Ovládá práci s tabulkovými 

editory a využívá vhodných 

aplikací 

Žák: 

 Řeší a předvádí samostatné 

úkoly. 

 Plánuje a organizuje postup 

pro zpracování samostatných 

úkolů 

 Diskutuje různé varianty pro 

provedení úkolu 

Práce s tabulkovým edito-

rem – základy 

jednoduché vzorce, porov-

návání dat 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Matematika 

Fyzika 

 Pracuje s obrázkem v grafic-

kém editoru 

 Ovládá práci s grafickými 

editory a využívá vhodných 

aplikací 

 Uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro 

práci s obrazem 

 Pracuje s informacemi v sou-

ladu se zákony o duševním 

vlastnictví 

 Je schopen porovnat a posou-

dit vhodnost využití konkrét-

ního typu editoru pro zpraco-

vání konkrétní grafiky (rast-

rový, vektorový editor) 

 Je schopen aplikovat teore-

tické znalosti z oblasti počíta-

čové grafiky 

 Je schopen předvést výsledek 

samostatné grafické práce a 

zkombinovat s vytvořenými 

digitálními fotografiemi. 

Základní pojmy počíta-

čové grafiky 

Práce s grafickým edito-

rem 

Digitální fotografie, po-

jmy, kompozice obrazu, 

práce s digitálním fotoa-

parátem 

Práce s digitálním fotoa-

parátem a digitálními za-

řízeními. 

Autorské právo, ochrana 

duševního vlastnictví 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

MED 

Stavba mediálních sdělení 

Matematika 

Výtvarná výchova 

 Zpracuje a prezentuje na uži-

vatelské úrovni informace 

v textové, grafické a multi-

mediální formě 

 Je schopen vystavět multime-

diální prezentaci v prezentač-

ním programu. 

Prezentační programy 

Základy práce s multimé-

dii 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

MED 

Stavba mediálních sdělení 

Estetická výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

 Ovládá základní funkce digi-

tální techniky; diagnostikuje 

a odstraňuje základní pro-

blémy při provozu digitální 

techniky 

 Propojuje vzájemně jednot-

livá digitální zařízení 

 Pracuje uživatelským způso-

bem s mobilními technologi-

emi – cestování, obchod, 

vzdělávání, zábava 

 Ošetřuje digitální techniku a 

chrání ji před poškozením 

 Dodržuje základní hygienická 

a bezpečnostní pravidla a 

předpisy při práci s digitální 

technikou a poskytne první 

pomoc při úrazu 

 Student je schopen teoretic-

kého i praktického užití zá-

kladní digitální techniky a je-

jímu propojení s PC 

 Rozlišuje jednotlivé typy po-

čítačových sítí a jejich in-

frastruktury. 

 Základní síťové služby 

Počítačové sítě – typy 

(LAN, WAN, Ethernet, WiFi, 

…) 

Základní digitální tech-

nika – přehled. 

Základní způsoby připo-

jení k internetu 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Mezilidské vztahy 

Fyzika 

Občanská výchova 

Matematika 
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5.4.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.5 Dějepis (osmileté a šestileté studium) 

5.5.1  Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Dějepis, který je 

součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Jeho posláním je na naší škole probrat se žáky prim 

až kvart v základních obrysech vývoj lidských dějin od jejich civilizačních počátků do současnosti. 
Důraz je samozřejmě položen zejména na zlomové události světové, jejich charakter a i průběh, a dále na 

tematiku českých dějin ve všech jejich údobích, včetně událostí regionálních.  

Obecná výuka dějepisu by měla přispět k tomu, aby žák i v ostatních předmětech doceňoval jejich genezi 

a rozuměl jí. 

Obsahový rozsah předmětu je rozčleněn do čtyř ročníků, v primě bude výuka probíhat ve světových ději-

nách od počátku lidského vývoje do konce starověku, v českých dějinách se zaměří na pravěké kultury na 

našem území; sekunda pojímá látku od počátku vývoje středověké Evropy po důsledky třicetileté války, v čes-

kých zemích pak od příchodu Slovanů a vývoje prvních státních útvarů až k poměrům za Rudolfa II.; tercie 

přináší poznání o různých revolučních událostech, které změnily tvář Evropy, v českých dějinách se preferuje 

vznik průmyslu a názorový vývoj české politické reprezentace až do 1. světové války; kvarta se zaměří na 

látku moderních dějin od 1. světové války až po změny v Evropě, i na území Čech, po 2. světové válce.  

Průřezová témata 

V rámci uskutečňování výuky dějepisu jsou realizována některá průřezová témata, jejichž poslá-

ním je vytvářet u studentů širší poznávací zázemí, avšak i větší občanskou vyspělost. 

Jsou to: 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Mediální výchova 

Časové vymezení předmětu 
prima 2 hod./týden 

sekunda 2 hod./týden 

tercie 2 hod./týden 

kvarta 2 hod./týden 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

 vést žáky k systematickému ukládání historických poučení a informací 

 vytvářet u studentů komplexní pohled na politické, společenské, kulturní i náboženské jevy 

minulosti, a i na hledání paralely mezi událostmi minulými a i současnými 

 vést žáky k pravdivému odhalování kořenů událostí minulých 

Kompetence k řešení problémů 

 naučit studenty kriticky myslet, rozlišovat v historii mýty, polopravdy a skutečnost 

 vypěstovat u žáků objektivní hodnocení faktů i schopnosti dešifrovat údajné záhady minulosti 

Kompetence komunikativní 

 naučit žáky stylizovat pravdivé historické poznání 

 v historii zajistit užívání moderních informačních prostředků 

 vést žáky k formulování vlastních názorů na jevy minulosti 

Kompetence sociální a personální  

 vést k diskusi v menší skupině i v rámci celé třídy o historických událostech, lidech a hodnotách 

 naučit se doceňovat vlastní názor a uplatňovat ho 

Kompetence občanské 

 vést žáky k vědomé přináležitosti k evropské kultuře a jejím tradicím 
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 vypěstovat u studentů trvale pozitivní vztah k českému historickému dědictví, a i k naší du-

chovní tradici 

Kompetence pracovní 

 podněcovat studiem dějepisu ochotu, a i pohnutky k dalšímu studiu, nejlépe k celoživotnímu 

vzdělávání 

Péče o nadané žáky 
 zapojovat je do předmětových i ostatních soutěží z dějepisu 

 postupně jim zadávat jednoduché badatelské úkoly 

 průběžně je orientovat na nově vycházející odbornou literaturu
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5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: dějepis 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

Žák: 

 Uvede konkrétní příklady dů-

ležitosti a potřebnosti dějepis-

ných poznatků 

Žák: 

 Pochopí důležitost a potřeb-

nost dějepisných poznatků 

 Uvede konkrétní příklady 

Význam zkoumání dějin OSV  

Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

Zeměpis 

Přírodopis 

Výtvarná výchova 

 Uvede příklady zdrojů infor-

mací o minulosti; pojmenuje 

instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány  

 Seznámí se s mýty, legen-

dami, pověstmi různých ná-

rodů 

 Rozezná druhy historických 

pramenů 

 Chápe význam péče o histo-

rické památky 

 Uvede nejvýznamnější typy 

památek, které se staly sou-

částí světového kulturního dě-

dictví 

 Vyhledá knihovnu, archiv, 

muzeum, galerii v místě byd-

liště  

 Diskutuje o významných pa-

mátkách ve svém okolí (regi-

onu) 

Získávání informací o dě-

jinách 

Historické prameny 

Péče o památky 

ENV  

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

 

 Orientuje se na časové ose a 

v historické mapě, řadí hlavní 

historické epochy v chronolo-

gickém sledu 

 Přiřazuje historické události 

na časovou osu 
Historický čas a prostor  Zeměpis – mapa 

Občanská výchova 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Charakterizuje život pravě-

kých sběračů a lovců, jejich 

materiální a duchovní kultu-

rou 

 Objasní význam zemědělství, 

dobytkářství a zpracování 

kovů pro lidskou společnost 

 Uvede příklady archeologic-

kých kultur na našem území 

 Rozezná jednotlivé etapy pra-

věku a časově je zařadí 

 Pochopí vývoj člověka – lo-

vec, zemědělec, řemeslník a 

rozvoje jeho náboženských 

představ 

 Porovnává faktory, které 

ovlivňovaly vývoj společnosti 

(poloha, podnebí…)  

Člověk a lidská společnost 

v pravěku 

ENV  

Základní podmínky života 

Vztah člověka a prostředí 

Přírodopis – vývoj člověka 

Zeměpis – podnebné pásy 

Výtvarná výchova  

Občanská výchova 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 

 Rozpozná souvislost mezi 

přírodními podmínkami a 

vznikem prvních velkých ze-

mědělských civilizací 

 Nachází kulturní rozdíly mezi 

starověkými civilizacemi 

Předního a Dálného východu  

Nejstarší starověké civili-

zace a jejich kulturní od-

kaz 

 Zeměpis 

Český jazyk a literatura 

Výtvarná výchova 

 Porovná formy vlády a posta-

vení společenských skupin 

v jednotlivých státech a vy-

světlí podstatu antické demo-

kracie 

 Uvede nejvýznamnější typy 

památek, které se staly sou-

částí světového kulturního 

dědictví 

 Rozlišuje a charakterizuje 

království × republika × cí-

sařství 

 Křesťanství uvede do souvis-

losti s judaismem 

 Ukazuje na příkladech důleži-

tost vzdělání a výchovy v an-

tické společnosti 

 Uvede osobnosti antiky důle-

žité pro evropskou civilizaci 

Antické Řecko a Řím SOU  

Evropa a svět nás zajímá  

Zeměpis 

Občanská výchova 

Tělesná výchova – 

olympiáda 

Matematika 

 Demonstruje na konkrétních 

příkladech přínos antické kul-

tury a uvede osobnosti antiky 

důležité pro evropskou civili-

zaci, zrod křesťanství a sou-

vislost s judaismem 

 Pochopí přínos antické kul-

tury a demonstruje na kon-

krétních příkladech 

 Seznámí se s počátky křes-

ťanství 

Evropa a její styky se 

Středomořím 
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: dějepis 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

Žák: 

 Popíše podstatnou změnu ev-

ropské situace, která nastala 

v důsledku příchodu nových 

etnik, christianizace a vzniku 

států 

Žák: 

 Vysvětlí podstatnou změnu 

evropské situace, která na-

stala v důsledku „stěhování 

národů“ 

 Popíše příchod nových etnik 

do Evropy 

 Seznámí se se vznikem a vý-

vojem raně středověkých stát-

ních útvarů 

Nový etnický obraz Ev-

ropy 

Utváření států v Evropě 

  

 Porovná základní rysy zápa-

doevropské, byzantsko-slo-

vanské a islámské kulturní 

oblasti 

 Rozezná základní rozdíly 

v kultuře, vědě, filozofii i ná-

boženství 

Kultura byzantské říše  

Příchod Slovanů 

Islám a islámská říše 

(Arabové, Turci) 

SOU  

Jsme Evropané 

MUL 

Etnický původ 

 

 Ilustruje postavení jednotli-

vých vrstev středověké spo-

lečnosti, uvede příklady ro-

mánské a gotické kultury 

 Pochopí postavení společen-

ských vrstev ve středověku 

 Rozlišuje znaky románské a 

gotické architektury 

 Uvede příklady románské go-

tické kultury 

 Aplikuje na významné pa-

mátky ve svém okolí 

Struktura středověké spo-

lečnosti 

Kultura středověké společ-

nosti 

OSV 

Kreativita 

Výtvarná výchova 

 Vymezí úlohu křesťanství a 

víry v životě středověkého 

člověka, konflikty mezi svět-

skou a církevní mocí, vztah 

křesťanství ke kacířství a ji-

ným věroukám 

 Seznámí se s úlohou křesťan-

ství a víry v životě středov. 

člověka 

 Vymezí konflikty mezi svět-

skou a církevní mocí 

Křesťanství 

Papežství, císařství 

Křížové výpravy 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Objasní situaci Velkomorav-

ské říše a vnitřní vývoj čes-

kého státu a postavení těchto 

státních útvarů v evropských 

souvislostech 

 Objasní situaci Velkomorav-

ské říše a vnitřní vývoj čes-

kého státu, jejich postavení 

v evrop. souvislostech 

 Nalézá odkaz svatováclavské 

tradice pro současnost 

První státní útvary na na-

šem území v 9. – 10. století 

 Občanská výchova 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 

 Objasní postavení českého 

státu v podmínkách Evropy 

rozdělené do řady mocen-

ských a náboženských center  

 Seznámí se s obdobím vlády 

Přemyslovců, Lucemburků a 

Jagellonců 

Vnitřní vývoj českého 

státu v 11. – 15. století a 

jeho postavení v Evropě 

  

 Vysvětlí znovuobjevení an-

tického ideálu člověka, nové 

myšlenky žádající reformu 

církve včetně reakce církve 

na tyto požadavky 

 Vymezí význam husitské tra-

dice pro český politický a 

kulturní život 

 Seznámí se s myšlenkami žá-

dajícími reformu církve 

 Vymezí význam husitské tra-

dice pro český politický a 

kulturní život 

Reformace v Evropě 

Základní poznatky o hu-

sitství 

  

 Popíše a demonstruje průběh 

zámořských objevů, jejich 

příčiny a důsledky 

 Zná průběh konkrétních zá-

mořských a uvědomí si dů-

sledky pro jednotlivé státy 

 Orientuje se na mapě 

 Charakterizuje jednotlivá ob-

dobí zámořských objevů 

Zámořské objevy ENV 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Zeměpis 

 Vysvětlí znovuobjevení an-

tického ideálu člověka, nové 

myšlenky žádající reformu 

církve včetně reakce církve 

na tyto požadavky 

 Rozezná prvky renesanční ar-

chitektury a aplikuje je na 

konkrétních příkladech ve 

svém okolí a v naší zemi 

 Demonstruje znalosti z ob-

dobí humanismu na konkrét-

ních osobnostech 

Renesance a humanismus OSV  

Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

Český jazyk a literatura 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Pozná typické renesanční pa-

mátky, pochopí význam hu-

manismu 

 Objasní postavení českého 

státu v podmínkách Evropy 

rozdělené do řady mocen-

ských a náboženských center 

a jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie 

 Charakterizuje českou stavov-

skou společnost před Bílou 

horou 

 Uvědomí si postavení evrop-

ských států v době válečného 

konfliktu, orientuje se na 

mapě 

Český stát a velmoci na 

poč. 16. st. 

DEM 

Formy participace občanů v po-

litickém životě 

 

 

 Objasní příčiny a důsledky 

vzniku 30leté války a posoudí 

důsledky 

 Pochopí postavení českého 

státu v rámci Evropy 

 Zhodnotí důsledky 30leté 

války pro naše země 

Třicetiletá válka   

 Rozpozná základní znaky 

jednotlivých kulturních stylů 

a uvede jejich představitele a 

příklady významných kultur-

ních památek  

 Uvědomí si jednotlivé před-

stavitele barokní kultury pře-

devším v regionu Klatovska 

 Rozezná prvky barokní archi-

tektury, aplikuje je na kon-

krétních příkladech ve svém 

okolí a v naší zemi 

Barokní kultura OSV 

Kreativita (exkurze) 

Výtvarná výchova 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: dějepis 

Výstupy 
Očekávané výstupy 

školy 
Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 

Žák: 

 Na příkladech evropských dějin 

konkretizuje absolutismus, kon-

stituční monarchie, parlamentaris-

mus 

Žák: 

 Uvědomí si prudký roz-

voj průmyslu jako před-

poklad společenských 

změn 

Osvícenství, průmyslová 

revoluce a její sociální dů-

sledky v 18. a 19. století 

  

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

 Vysvětlí podstatné ekonomické, 

sociální, politické a kulturní 

změny ve vybraných zemích a u 

nás, které charakterizují moderni-

zaci společnosti 

 Objasní souvislost mezi udá-

lostmi francouzské revoluce a na-

poleonských válek na jedné straně 

a rozbitím starých společenských 

struktur v Evropě na straně druhé 

 Uvědomí si důsledky de-

finitivního rozbití  

 středověkých, politických 

a společenských struktur 

Velká francouzská revo-

luce 

DEM 

Občan, občanská společnost a 

stát 

 

 Porovná jednotlivé fáze utváření 

novodobého českého národa 

v souvislosti s národními hnutími 

vybraných evropských národů 

 Charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin, 

uvede požadavky formulované ve 

vybraných evropských revolucích 

 Charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin; 

uvede požadavky formulované ve 

vybraných evropských revolucích 

 Uvědomí si emancipační 

hnutí národů jako důsle-

dek změn ve vývoji spo-

lečnosti, chápe národní 

obrození jako jev celoev-

ropský – utváření novo-

dobých národů 

 Seznámí se s úsilím o vy-

tvoření jednotlivých ná-

rodních celků 

 Uvědomí si dokončení 

boje jednotlivých skupin 

jako předpoklad ustavení 

Národní obrození 

Revoluční rok 1848 

Válka Severu proti Jihu 

Vývoj ve Francii, sjedno-

cení Itálie 

Vznik Rakouska-Uherska, 

vznik hnutí, spolků politic-

kých stran 

Konzervatismus, liberalis-

mus, demokracie, sociální 

a občanská práva 
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Výstupy 
Očekávané výstupy 

školy 
Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Na vybraných příkladech demon-

struje základní politické proudy 

 Vysvětlí rozdílné tempo moderni-

zace a prohloubení nerovnoměr-

nosti vývoje jednotlivých částí 

Evropy a světa včetně důsledků, 

ke kterým tato nerovnoměrnost 

vedla; charakterizuje soupeření 

mezi velmocemi a vymezí vý-

znam kolonií 

moderních politických 

stran 

 Charakterizuje a vysvětlí 

přelom 19. a 20. století 

jako předzvěst budoucích 

válečných konfliktů 

Kolonialismus, monopoly, 

konflikty mezi velmocemi, 

průmyslová revoluce 

MODERNÍ DOBA 

 Na příkladech demonstruje zneu-

žití techniky ve světových vál-

kách a jeho důsledky 

 Chápe okolnosti vzniku 

samostatného Českoslo-

venska, zahraniční situaci 

v období první republiky 

Příčiny a vznik 1. světové 

války, politické, hospodář-

ské, sociální a kulturní dů-

sledky válek 

Vznik Československa  
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: dějepis 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

MODERNÍ DOBA 

Žák: 

 Na příkladech demonstruje 

zneužití techniky ve světo-

vých válkách a jeho důsledky 

 Rozpozná klady a nedostatky 

demokratických systémů 

 Charakterizuje jednotlivé to-

talitní systémy, příčiny jejich 

nastolení v širších ekonomic-

kých a politických souvislos-

tech a důsledky jejich exis-

tence pro svět; rozpozná de-

struktivní sílu totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

 Na příkladech vysvětlí antise-

mitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lid-

ských práv 

 Zhodnotí postavení Českoslo-

venska v evropských souvis-

lostech a jeho vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kul-

turní prostředí 

Žák: 

 Chápe 1. polovinu 20. století 

jako období dvou nejničivěj-

ších válek 

 Chápe okolnosti vzniku sa-

mostatného Československa, 

zahraniční situaci v období 

první republiky 

 Uvědomí si změnu meziná-

rodních politických vztahů 

vznikem komunistického re-

žimu, uvědomí si souvislosti 

mezi nepříznivým stavem 

ekonomiky a tendencí řešit 

problémy extrémními způ-

soby, chápe rozměr pojmů 

nacionalismus, agrese 

 Zdůvodní vývoj Českoslo-

venska od vzniku do 8. 5. 

1945 

Vznik Československa, de-

mokracie, totalitní režimy, 

tržní ekonomika v kapita-

listické společnosti, hospo-

dářské krize, antisemitis-

mus, rasismus, holocaust, 

boj za lidská práva 

Příčiny a vznik 2. světové 

války, její politické, hos-

podářské, sociální a kul-

turní důsledky  

Vývoj Československa od 

vzniku do 8. 5. 1945 

DEM 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu rozho-

dování 

 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

 Vysvětlí příčiny a důsledky 

vzniku bipolárního světa; 

uvede příklady střetávání 

obou bloků 

 Umí posoudit situaci v jed-

notlivých částech světa 

 Chápe možnost interpretace 

mnohostranných historických 

faktů 

Poválečné uspořádání 

světa, mezinárodní konfe-

rence 

Studená válka, rozdělení 

DEM 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

MED 

Vnímání autora mediálních 

Občanská výchova  

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Vysvětlí a na příkladech do-

loží mocenské a politické dů-

vody euroatlantické hospo-

dářské a vojenské spolupráce 

 Uvádí příklady střetávání 

dvou bloků 

 Seznámení se se situací ve 

vybraných západních zemích 

 Umí vysvětlit příčiny západo-

evropské prosperity 

 Dovede odlišit demokratic-

kou a totalitní formu vlády  

 Učí se chápat poválečný vý-

voj Československa, který 

vyústil v únorové události 

 Umí rozpoznávat znaky tota-

litní společnosti 

 Seznámení se s postavením 

Československa v mezinárod-

ních vztazích 

 Seznámí se s vnitřní situací 

v naší republice – rok 1968 

světa do vojenských bloků 

Charakteristika západ-

ních zemí 

Poválečné Československo 

v letech 1945–1948, úno-

rový převrat 

Postavení poúnorového 

Československa, jeho za-

čleňování do sféry vlivu 

SSSR, projevy sovětizace 

v Československu až do 

roku 1989 

Vnitřní situace v zemích 

východního bloku 

sdělení 

SOU 

Objevujeme Evropu a svět 

(exkurze) 

DEM  

Principy demokracie jako 

forma vlády a způsobu rozho-

dování 

 Posoudí postavení rozvojo-

vých zemí 

 Dovede chápat rozpad koloni-

álního systému jako proces 

 Uvědomuje si nutnost respek-

tovat identitu druhých zemí 

Rozpad koloniálního sys-

tému, mimoevropský svět 

  

 Prokáže základní orientaci 

v problémech současného 

světa 

 Dovede posoudit neživotnost 

tzv. třetí cesty 

 Učí se chápat postupný roz-

pad východního bloku rozkla-

dem komunistických systémů 

 Seznámení se s vnitřní situací 

v Československu v roce 

1989 a v 90. letech 

 Pochopí význam a přínos 

ustavení demokratického re-

žimu 

Krize sovětského impéria 

a tzv. perestrojka  

Obnova demokracie ve vý-

chodní Evropě a sametová 

revoluce 

Rozpad Československa, 

vznik samostatné ČR 

Česká republika na pře-

lomu tisíciletí 

OSV  

Komunikace 

SOU  

Jsme Evropané (exkurze) 

Český jazyk a literatura 

Občanská výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Poznání vnitřních procesů 

v porevolučním Českosloven-

sku 

 Pochopí dialektiku vztahu 

mezi Čechy a Slováky 

 Ujasnění si začlenění České 

republiky do integračního 

procesu 

 Umí formulovat přínos České 

republiky společným zájmům 

EU 

 Umí myslet v globálních sou-

vislostech současného světa 

 Dovede se pomocí médií 

včleňovat do různých du-

chovních proudů současného 

světa 

Technika, věda a kultura 

ve 2 polovině 20 století; 

evropská integrace, globa-

lizace 
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5.5.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.6 Občanská výchova (osmileté a šestileté studium)  

5.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Občanská výchova vychází z celého vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru 

Výchova k občanství, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a z tematického ok-

ruhu Svět práce (část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce), jenž je určen 

k realizaci v 8. a 9. ročníku, tzn. v tercii a kvartě nižšího stupně gymnázia. Tento vyučovací předmět 

je zaměřen na postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků, na jejich orientaci ve vý-

znamných okolnostech společenského života. U žáků by se mělo formovat vědomí odpovědnosti za 

vlastní život a posílit vnitřní postoj k důležitým oblastem lidského života. Také by měl vést žáky 

k sebepoznání. 

V rámci výuky předmětu Občanská výchova jsou realizována tato průřezová témata. 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

Časové vymezení předmětu 
prima až kvarta nižšího gymnázia 

1 vyučovací hodina týdně 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Předmět Občanská výchova vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní 

zapojení do života demokratické společnosti. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými 

společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření 

společenského klimatu. 

Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí sounáležitosti k evrop-

ským kulturním kořenům. Důležitou součástí je vzdělávání je i prevence rasistických, xenofobiích a 

extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv a výchova k úctě a ochraně 

přírodních a kulturních památek.  

Obsah předmětu je složen z několika složek: 

1. vlastivědná 

2. právní 

3. etická 

4. ekonomická 

5. ekologická 

6. antropologická 

7. politologická  

Na jejich výstavbě se ovšem podílejí poznatky z mnoha vědních oborů, např. bohemistiky, religi-

onistiky, psychologie, etiky… 

Pro nadané žáky je normální výuka obohacována – prohlubováním učební látky, rozšiřováním 

poznatků a poskytováním dostatečného množství podnětů k další činnosti. Je i dostatečná nabídka 

podpůrných materiálů ke studiu. 

Kompetence k učení 

 vyhledávat a třídit informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií 

 seznámit se s obecně používanými znaky, termíny a symboly oboru výchova k občanství a dá-

vat je do vzájemných souvislostí s pojmy z oborů zeměpis a dějepis 

 nabízet žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží problematiku občana v demokratic-

kém státě 
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Kompetence k řešení problémů 

 vnímat nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji 

 při řešení problémů objevovat paralely s historií 

 svá řešení posuzovat z nejrůznějších společenských aspektů 

 vést žáky k porovnávání mediálních tvrzení a vlastních praktických zkušeností a vyvozování 

optimálního názoru 

Kompetence komunikativní 

 souvisle a výstižně formulovat 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 

 využívat získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů 

Kompetence sociální a personální 

 chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce 

 uvědoměle přijímat, získávat role v různých skupinách 

 seznámit se s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu 

 naučit se diskutovat 

Kompetence občanské 

 přijmout základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

 poznat naše kulturní tradice a historické dědictví a tímto poznáním cítit potřebu je chránit 

 respektovat přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot 

 nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů 

Kompetence pracovní 

 nacházet způsoby, jak využívat znalostí získaných ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj 

 orientovat se v základních aktivitách, které jsou potřebné pro uskutečnění podnikatelského zá-

měru a jeho realizaci 

 chápat cíl a riziko podnikání
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5.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: občanská výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 Posoudí a na příkladech 

doloží přínos spolupráce 

lidí při řešení konkrétních 

úkolů a dosahování někte-

rých cílů v rodině, ve 

škole, v obci 

 Vysvětlí pojem domova z hlediska své 

příslušnosti k rodině, obci, regionu, vlasti 

 Uvede příklady prvků, které člověku po-

máhají vytvořit si osobní vztah ke svému 

domovu a jeho okolí 

Domov 

(pojem domova, prostředí 

domova, bydliště a jeho okolí) 

  

 Zhodnotí a na příkladech 

doloží význam vzájemné 

solidarity mezi lidmi, vy-

jádří své možnosti, jak 

může v případě potřeby po-

máhat lidem v nouzi a jak 

pomoci v situacích ohro-

žení a obrany státu 

 Vysvětlí význam harmonických vztahů 

mezi členy rodiny (vzájemná pomoc, 

úcta, důvěra) pro zdravý vývoj dítěte 

 Objasní význam právní úpravy důležitých 

vztahů rodiny i náhradní péče 

 Rozpozná možné příčiny rodinných pro-

blémů a uvede vhodné způsoby řešení 

 Popíše, do kterých důležitých oblastí ro-

dina směřuje své výdaje 

 Umí se orientovat v kalendáři, zná leto-

počty 

 Demonstruje na konkrétních příkladech 

přínos odkazu našich předků 

 Umí vysvětlit původ a způsoby dodržo-

vání svátků 

 Objasní význam některých kulturních tra-

dic 

 Uvádí příklady pořekadel a přísloví 

Rodina 

(postavení jedince v rodině, 

role členů rodiny, funkce a vý-

voj rodiny, vztahy v rodině, 

rodinné problémy, úplná a ne-

úplná rodina – náhradní ro-

dinná péče, hospodaření ro-

diny) 

Rok v jeho proměnách a 

slavnostech 

(kalendář a letopočty, svátky, 

přísloví a pořekadla) 

OSV 

Sebepoznání a sebepo-

jetí 

Mezilidské vztahy  

Poznávání lidí 

Hodnoty, postoje, prak-

tická etika 

SOU 

Objevujeme Evropu a 

svět 

Projekt – Rodokmen 

Zeměpis  

 Uplatňuje vhodné způsoby 

chování a komunikace 

v různých životních situa-

cích, případné neshody či 

 Vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spo-

lupracovat (rozdělit si úkoly) 
Činnost lidí 

(lidská činnost, spolupráce 

lidí, výhody spolupráce lidí, 

OSV 

Řešení problémů a roz-

hodovací dovednosti 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

konflikty s druhými lidmi 

řeší nenásilným způsobem 

 Posoudí a na příkladech 

doloží přínos spolupráce 

lidí při řešení konkrétních 

úkolů a dosahování někte-

rých cílů v rodině, ve škole 

i v obci 

 Spolupracuje ve skupině a přebírá odpo-

vědnost za společné úkoly, činnosti či 

práci 

 Rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby 

chování ve společnosti 

dělba práce, společenské cho-

vání) 

Kooperace a kompetice  

Seberegulace a sebeor-

ganizace 

Psychohygiena 

 Rozlišuje projevy vlaste-

nectví od projevů naciona-

lismu 

 Objasní potřebu tolerance 

ve společnosti, respektuje 

kulturní zvláštnosti i od-

lišné názory, způsoby cho-

vání a myšlení lidí, zau-

jímá tolerantní postoje k 

menšinám 

 Vysvětlí pojem národa z hlediska své 

sounáležitosti k českému národu a čes-

kému státu 

 Určí významné historické mezníky v ději-

nách národa 

 Určí zajímavá a památná místa našeho 

státu 

 Uvede příklady významných osobností, 

které proslavily náš národ 

 Určí význačná díla z oblasti kultury 

 Uvede příklady typických zvyklostí a tra-

dic 

Národ 

(kořeny národa, historie ná-

roda, národní bohatství, pří-

rodní krásy, kulturní bohatství, 

významné osobnosti a jejich 

dílo, zvyky a tradice) 

MUL 

Etnický původ 

Dějepis 

Český jazyk a literatura 

Zeměpis 

 Objasní účel důležitých 

symbolů našeho státu a 

způsoby jejich používání 

 Vysvětlí význam symbolů našeho státu a 

uvede příklady příležitostí, při kterých se 

používají 

 Dokáže popsat státní symboly 

Národní a státní symboly OSV 

Hodnoty, postoje, prak-

tická etika 

MUL 

Kulturní diference 

DEM 

Občan, občanská spo-

lečnost a stát 

 

 Rozlišuje projevy vlaste-

nectví od projevů naciona-

lismu 

 Na příkladech vyloží pojem vlastenectví a 

odliší vlastenecké projevy od projevů na-

cionalismu 

Vlast 

(pojmy vlast a vlastenectví, 

státní svátky a významné dny, 

OSV 

Sebepoznání a sebepojetí 

SOU 

Dějepis 

Český jazyk a literatura 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Uvede státní svátky a významné dny naší 

republiky 

 V několika příkladech uvede, co nás pro-

slavilo ve světě 

 Pozná některé významné osobnosti naší 

vlasti 

 Dokáže pojmenovat významné památky 

v našem hlavním městě 

památná místa na našem 

území, co nás proslavilo ve 

světě, významné osobnosti, 

hlavní město ČR) 

Objevujeme Evropu a svět 

MUL 

Lidské vztahy 

Zeměpis 

 Zhodnotí nabídku kultur-

ních institucí a cíleně z ní 

vybírá akce, které ho zají-

mají 

 Zdůvodní nepřijatelnost 

vandalského chování a ak-

tivně proti němu vystupuje 

 Uvede příklady památných míst obce a 

regionu 

 Vysvětlí, k jakým událostem či osobnos-

tem se vážou 

 Chová se šetrně ke kulturním památkám a 

přírodním objektům 

 Objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů, řešení problémů na lokální 

úrovni  

Naše obec, náš region, 

náš kraj 

(zajímavá a památná místa, 

ochrana kulturních památek a 

přírodních objektů) 

ENV 

Vztah člověka k pro-

středí 

MUL 

Multikulturalita 

ENV 

Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

Projekt – Náš region 
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: občanská výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Žák: 

 Zhodnotí nabídku kulturních 

institucí a cíleně z ní vybírá 

akce, které ho zajímají 

 Kriticky přistupuje k mediál-

ním informacím, vyjádří svůj 

postoj k působení propagandy 

a reklamy na veřejné mínění 

a chování lidí 

Žák: 

 Porovnává různé podoby a 

projevy kultury (odívání, 

bydlení, cestování, chování 

lidí) 

 Projevuje smysl a cit pro kul-

turní rozdíly, respektuje od-

lišné projevy kultury a kul-

turní zvláštnosti 

 Vysvětlí přínos kulturních in-

stitucí pro život lidí 

 Orientuje se v nabídce jednot-

livých kulturních institucí 

 Charakterizuje prostředky 

masové komunikace 

 Posoudí vliv masmédií na 

utváření masové kultury, na 

veřejné mínění 

Kultura 

(rozmanitost kultury, podoby 

a projevy kultury, hodnoty a 

tradice, kulturní instituce – 

typy, jejich nabídka, význam 

pro život, masová kultura, 

masmédia, prostředky masové 

komunikace, vliv masmédií na 

utváření masové kultury a ve-

řejného mínění na chování lidí) 

SOU 

Jsme Evropané 

MUL 

Kulturní diference 

OSV 

Kreativita 

MED 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

 Rozlišuje projevy vlastenec-

tví od projevů nacionalismu 

 Uvede příklady významných 

osobností, které proslavily 

náš národ 

Osobnosti, které nás pro-

slavily 

(z různých oblastí lidské čin-

nosti) 

OSV 

Poznávání lidí 

SOU 

Jsme Evropané 

Dějepis 

Český jazyk a literatura 

Zeměpis 

 Objasní potřebu tolerance ve 

společnosti, respektuje kul-

turní zvláštností i odlišné ná-

zory, zájmy, způsoby chování 

a myšlení lidí, zaujímá tole-

rantní postoje k menšinám 

 Uvědomí si význam život-

ního názoru, vliv víry a nábo-

ženství v životě člověka 

 Seznámí se s významnými 

světovými náboženstvími, 

Náboženství 

(úloha náboženství v ději-

nách, životní názor, víra, nábo-

ženství, náboženské sekty, svo-

boda a tolerance) 

OSV 

Seberegulace a sebeorgani-

zace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

SOU 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

církvemi a náboženskými 

hnutími 

 Pochopí význam náboženské 

tolerance, náboženské svo-

body  

Objevujeme Evropu a svět 

MUL 

Etnický původ 

Multikulturalita 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 Objasní, jak může realistič-

tější poznání a hodnocení 

vlastní osobnosti a potencio-

nálu pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s dru-

hými lidmi i kvalitu života 

 Posoudí vliv osobních vlast-

ností na dosahování individu-

álních i společenských cílů, 

objasní význam vůle při dosa-

hování cílů a překonávání 

překážek 

 Rozpoznává projevy zápor-

ných charakterových vlast-

ností u sebe i u druhých lidí, 

kriticky hodnotí a vhodně ko-

riguje své chování a jednání 

 Popíše, jak lze usměrňovat a 

kultivovat charakterové a 

volní vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, překonávat 

osobní nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru 

 Pochopí význam pojmu osob-

nost z psychologického a so-

ciologického hlediska 

 Pochopí, co vytváří rozdílnost 

jednotlivých osobností 

 Uvědomí si, že každý člověk 

má kladné i záporné vlast-

nosti a že je důležité rozvíjet 

dobré stránky osobnosti a po-

tlačovat špatné 

 Seznámí se s pojmy charak-

ter, svědomí, egoismus 

 Bude schopen sebepoznání i 

poznání jiných lidí 

 Uvědomí si význam vůle, 

dokáže posilovat své volní 

jednání 

 Získá základní představu o 

emocích a dostává tak návod 

k vlastnímu poznání 

 Uvědomí si existenci sociál-

ních pozic a rolí, učí se, co 

role vyžadují a jak se s nimi 

musí člověk vyrovnávat 

 Učí se zodpovědně volit ži-

votní cíle 

Člověk jako jedinec 

(člověk jako osobnost, cha-

rakter, charakterové vlastnosti, 

svědomí) 

Sebepoznání, sebevědomí, se-

behodnocení, sebekritika 

(vůle, volní jednání, city a 

emoce, sociální pozice, sociální 

role, životní cíle, aspirace, hle-

dání smyslu lidského života) 

OSV 

Seberegulace a sebeorgani-

zace 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Posoudí vliv osobních vlast-

ností na dosahování individu-

álních i společenských cílů, 

objasní význam vůle při dosa-

hování cílů a překonávání 

překážek 

 Popíše, jak lze usměrňovat a 

kultivovat charakterové a 

volní vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, překonávat 

osobní nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru 

 Dokáže na příkladech objas-

nit změny v chování a proží-

vání v závislosti na fázích lid-

ského života 

 Pochopí nutnost adaptace na 

životní změny 

 Bude schopen přehodnotit 

stereotypy v posuzování dru-

hých lidí 

 Rozpoznává projevy zápor-

ných charakterových vlast-

ností u sebe i u druhých lidí 

Životní cyklus 

(fáze lidského života, sociali-

zace jedince, sociální struktura 

společnosti, sociální procesy a 

vztahy) 

OSV 

Sebepoznání a sebepojetí 

Poznávání lidí 

MUL 

Principy sociálního smíru a 

solidarity 

Chemie 

Biologie – drogová závislost 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: občanská výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

STÁT A PRÁVO 

Žák: 

 Rozlišuje nejčastější typy a formy 

státu a na příkladech porovná je-

jich znaky 

 Rozlišuje a porovnává úkoly jed-

notlivých složek státní moci ČR i 

jejích orgánů a institucí, uvede 

příklady institucí a orgánů, které 

se podílejí na správě obcí, krajů a 

státu 

 Objasní výhody demokratického 

způsobu řízení státu pro každo-

denní život občanů 

 Vyloží smysl voleb do zastupitel-

stev v demokratických státech a 

uvede příklady, jak mohou vý-

sledky voleb ovlivňovat každo-

denní život občanů 

 Přiměřeně uplatňuje svá práva 

včetně práv spotřebitelských a re-

spektuje práva a oprávněné zájmy 

druhých lidí, posoudí význam 

ochrany lidských práv a svobod, 

rozumí povinnostem občana při 

zajišťování obrany státu 

Žák: 

 Na příkladech známých států 

rozliší republiku a monarchii 

(demokracii a diktaturu) 

 Vysvětlí, jaké výhody má 

demokratický způsob řízení 

státu pro každodenní život 

občanů 

 Charakterizuje a porovná 

složky státní moci a vysvětlí, 

jaké úkoly plní jejich orgány 

a instituce, obrana státu 

Podstata státu a práva 

(základní znaky státu, typy a 

formy států, státní občanství 

ČR, složky státní moci, jejich 

orgány a instituce, obrana státu) 

DEM 

Občanská společnost a škola 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

Princip demokracie jako 

formy vlády a způsobu rozho-

dování 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

Zeměpis 

Dějepis 

 Zdůvodní nepřijatelnost vandal-

ského chování a aktivně proti 

němu vystupuje 

 Vysvětlí, proč je každý ob-

čan povinen dodržovat 

právní řád, respektuje zá-

kladní právní normy našeho 

státu 

Právní řád 

(význam funkce právního 

řádu, orgány právní ochrany ob-

čanů, právní normy, Ústava ČR, 

DEM 

Občanská společnost a škola 

Občan, občanská společnost 

a stát 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Objasní význam právní úpravy 

důležitých vztahů – vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství 

 Provádí jednoduché právní úkony 

a chápe jejich důsledky, uvede 

příklady některých smluv upravu-

jících občanskoprávní vztahy – 

osobní přeprava; koupě, oprava či 

pronájem věci 

 Dodržuje právní ustanovení, která 

se na něj vztahují, a uvědomuje si 

rizika jejich porušování 

 Rozpozná protiprávní jednání, 

rozliší přestupek a trestný čin, 

uvede jejich příklady 

 Diskutuje o příčinách a důsled-

cích korupčního jednání 

 Rozlišuje a porovnává úkoly or-

gánů právní ochrany občanů, 

uvede příklady jejich činnosti a 

spolupráce při postihování trest-

ných činů 

 Uvede příklady činnosti dů-

ležitých orgánů právní 

ochrany občanů (policie, 

státní zastupitelství, soudy, 

advokáti, notáři) 

 Orientuje se ve významných 

dokumentech, v nichž se pu-

blikují právní předpisy 

 Dokáže vyjmenovat některé 

části Ústavy 

 Rozliší protiprávní jednání a 

na příkladech posoudí pod-

mínky trestní postižitelnosti 

občanů 

 Uvede příklady postihů, 

které může použít náš stát 

v případě protiprávního jed-

nání včetně korupce (pokuta, 

odnětí svobody…) 

 Uvede příklady práv a po-

vinností, které vyplývají 

z důležitých právních vztahů 

(vlastnictví předmětu, pra-

covní poměr, manželství) 

 Právo v každodenním životě 

– význam právních vztahů, 

důležité právní vztahy a zá-

vazky z nich vyplývající, zá-

kladní práva spotřebitele, 

styk s úřady 

její historie a obsah, předpis pu-

blikování právních předpisů, 

protiprávní jednání, pojem pro-

tiprávního jednání trestní posti-

žitelnosti, postihy protiprávního 

jednání, právo v každodenním 

životě, člověk v právních vzta-

zích, důležité právní vztahy a 

závazky z nich vyplývající) 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu rozho-

dování 

MUL 

Lidské vztahy 

Princip sociálního smíru a 

solidarity 

MED 

Tvorba mediálního sdělení 

STÁT, HOSPODÁŘSTVÍ A SVĚT PRÁCE 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozlišuje a porovnává různé 

formy vlastnictví, včetně dušev-

ního vlastnictví, a způsoby jejich 

ochrany uvede příklady 

 Sestaví jednoduchý rozpočet do-

mácnosti, uvede hlavní příjmy a 

výdaje, rozliší pravidelné a jedno-

rázové příjmy a výdaje, zváží ne-

zbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, ob-

jasní princip vyrovnaného, schod-

kového a přebytkového rozpočtu 

domácnosti, dodržuje zásady hos-

podárnosti a vyhýbá se rizikům 

v hospodaření s penězi 

 Na příkladech ukáže vhodné vyu-

žití různých nástrojů hotovost-

ního a bezhotovostního placení, 

uvede příklady použití debetní a 

kreditní platební karty, vysvětlí 

jejich omezení 

 Vysvětlí, jakou funkci plní banky 

a jaké služby občanům nabízejí, 

vysvětlí význam úroku placeného 

a přijatého, uvede nejčastější 

druhy pojištění a navrhne, kdy je 

využít 

 Uvede a porovná nejobvyklejší 

způsoby nakládání s volnými pro-

středky a způsoby krytí deficitu 

 Na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu 

fungování trhu, objasní vliv na-

bídky a poptávky na tvorbu ceny 

 Popíše, ze kterých zdrojů po-

chází příjmy státu a do kte-

rých důležitých oblastí stát 

směřuje své výdaje 

 Rozlišuje a porovnává různé 

formy vlastnictví 

 Zdůvodní nepřijatelnost van-

dalského chování k veřej-

nému majetku a vysvětlí, jak 

lze proti němu aktivně vystu-

povat 

Hospodářský život 

(hospodaření s penězi, rozpo-

čet, majetek, vlastnictví, hmotné 

a duševní vlastnictví, jejich 

ochrana, hospodaření s penězi, 

majetkem a různými formami 

vlastnictví, ochrana majetku, 

výroba, obchod, služby, prin-

cipy tržního hospodářství, da-

ňová politika státu, peníze- 

funkce a podoby peněz, formy 

placení, hospodaření – rozpočet 

domácnosti, úspory, investice, 

úvěry, splátkový prodej, lea-

sing, rozpočet státu, typy roz-

počtu a jejich odlišnosti, vý-

znam daní, banky a jejich 

služby – aktivní a pasivní ope-

race, úročení, pojištění, pro-

dukty finančního trhu pro inves-

tování a pro získávání pro-

středků, výroba, obchod, 

služby-jejich funkce a návaz-

nost, principy tržního hospodář-

ství-nabídka, poptávka, trh, 

tvorba ceny, inflace, podstata 

fungování trhu, nejčastější 

právní formy podnikání) 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

a její změny, na příkladu ukáže 

tvorbu ceny jako součet nákladů, 

zisku a DPH, popíše vliv inflace 

na hodnotu peněz 

 Rozlišuje, ze kterých zdrojů po-

cházejí příjmy státu a do kterých 

oblastí stát směřuje své výdaje, 

uvede příklady dávek a pří-

spěvků, které ze státního rozpočtu 

získávají občané 

 Rozlišuje a porovnává úlohu vý-

roby, obchodu a služeb, uvede 

příklady jejich součinnosti 

 Orientuje se v pracovních činnos-

tech vybraných profesí 

 Posoudí své možnosti při rozho-

dování o volbě vhodného povo-

lání a profesní přípravy 

 Vyloží souvislosti mezi růz-

nými pracovními činnostmi 

a předpoklady nutnými pro 

jejich výkon 

 Uvede hlavní problémy, 

které mohou nastat v případě 

nezaměstnanosti 

Trh práce 

(práce, zaměstnání, povolání, 

druhy pracovních činností, po-

volání lidí, odpovědnost za 

práci) 

Volba profesní orientace 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorgani-

zace 

 



 

103 

Ročník: kvarta Vyučovací předmět: občanská výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Žák: 

 Rozpoznává netolerantní, ra-

sistické, xenofobií a extremis-

tické projevy v chování lidí a 

zaujímá aktivní postoj proti 

všem projevům lidské nesná-

šenlivosti 

Žák: 

 Respektuje odlišné názory či zá-

jmy lidí i odlišné způsoby jejich 

chování i myšlení, je tolerantní 

k menšinám 

 Rozpozná projevy masové ne-

snášenlivosti a vysvětlí, k ja-

kým důsledkům může vést 

 Uvede příklady příčin a situací, 

v nichž mohou mezi lidmi vzni-

kat vzájemné neshody a kon-

flikty 

 Uvědomí si význam přátelství 

v životě člověka 

 Navrhuje způsoby pomoci li-

dem v nouzi a v případě potřeby 

jim dokáže přiměřeně pomáhat 

 Vysvětlí, proč je důležitá vzá-

jemná solidarita mezi lidmi v si-

tuacích ohrožení (záplavy, po-

žáry…) 

Člověk hledá společenství 

Lidská setkání 

(podobnost a odlišnost lidí, 

přirozené a sociální rozdíly 

mezi lidmi, problémy lidské ne-

snášenlivosti)  

Vztahy mezi lidmi  

(osobní a neosobní vztahy, 

přátelství, party, láska…) 

Lidská solidarita 

(pomoc člověku v nouzi, po-

třební lidé ve společnosti) 

OSV 

Rozvoj schopnosti poznávací 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorgani-

zace 

Poznávání lidí 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

STÁT A PRÁVO 

 Zhodnotí a na příkladech do-

loží význam vzájemné solida-

rity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě 

potřeby pomáhat lidem 

v nouzi a v situaci ohrožení 

 Respektuje práva a oprávněné 

zájmy druhých lidí 

 Uvede příklady základních práv 

a svobod každého člověka a do-

kumentů upravujících lidská 

práva 

Právo a spravedlnost 

Lidská a občanská práva 

(základní lidská práva, práva 

dítěte, úprava lidských práv a 

práv dětí v dokumentech, po-

MUL 

Lidské vztahy  

Princip socíálního smíru a 

solidarity 

Multikulturalita 

Kulturní diference 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Přiměřeně uplatňuje svá práva 

a respektuje práva a opráv-

něné zájmy druhých lidí, po-

soudí význam lidských práv a 

svobod 

 Posoudí význam ochrany lid-

ských práv a svobod a v případě 

potřeby dokáže přiměřeně uplat-

ňovat svá práva 

škozování lidských práv, diskri-

minace) 

Etnický původ 

 Vyloží smysl voleb do zastu-

pitelstev v demokratických 

státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovliv-

ňovat každodenní život ob-

čanů 

 Uvede příklady institucí orgánů, 

které se podílejí na správě obcí, 

krajů a státu 

 Objasní smysl voleb v demokra-

tických státech a vysvětlí, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňo-

vat život občanů 

 Stručně charakterizuje hlavní 

formy voleb do zastupitelstev 

ČR 

Státní správa a samo-

správa 

Orgány a instituce státní 

správy a samosprávy, jejich 

úkoly 

Volby a volební systém 

(znaky demokratického způ-

sobu rozhodování a řízení státu, 

význam politického pluralismu, 

význam a formy voleb do zastu-

pitelstev ČR) 

DEM 

Občan, občanská společnost 

a stát 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

Princip demokracie jako 

formy vlády a způsobu rozho-

dování 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

 Popíše vliv začlenění ČR do 

EU na každodenní život ob-

čanů, uvede příklady práv ob-

čanů ČR v rámci EU i mož-

ných způsobů jejich uplatňo-

vání 

 Uvede některé významné me-

zinárodní organizace a spole-

čenství, k nimž má vztah ČR, 

posoudí jejich význam ve svě-

tovém dění a popíše výhody 

spolupráce mezi státy, včetně 

zajišťování obrany státu a 

účasti v zahraničních misích 

 Uvede příklady některých pro-

jevů globalizace v současném 

světě a objasní její klady a zá-

pory 

 Uvede příklady některých glo-

bálních problémů současnosti a 

jejich možných důsledků pro ži-

vot lidstva 

 Vysvětlí, jaké má výhody člen-

ství ČR v EU, uvede příklady 

výhod, vyplývající z členství 

v EU 

 Uvede příklady činnosti mezi-

národních organizací, ke kterým 

Člověk hledá svůj svět 

Významné globální problémy 

(příklady globálních problémů, 

jejich příčin a možných dů-

sledků pro život lidstva) 

Globalizace  

(projevy, klady a zápory) 

Mezinárodní vztahy 

(integrační proces v Evropě, 

EU a ČR, význam evropské in-

tegrace 

Mezinárodní organizace 

Mezinárodní spolupráce – eko-

MUL 

Kulturní diference 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

Dějepis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Uvede příklady některých pro-

jevů globalizace, porovná je-

jich klady a zápory 

 Uvede některé globální pro-

blémy současnosti, vyjádří na 

ně svůj osobní názor a popíše 

jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život lidstva 

 Objasní souvislosti globálních 

a lokálních problémů, uvede 

příklady možných projevů a 

způsobů řešení globálních 

problémů na lokální úrovni – 

v obci, regionu 

 Uvede příklady mezinárod-

ního terorismu a zaujme 

vlastní postoj ke způsobu jeho 

potírání, objasní roli ozbroje-

ných sil ČR při zajišťování 

obrány státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

má ČR vztah (OSN, WHO, 

NATO, UNICEF) 

 Posoudí význam ekonomické, 

politické a bezpečnostní spolu-

práce mezi státy 

nomická, politická a bezpeč-

nostní spolupráce mezi státy, je-

jich výhody, významné meziná-

rodní organizace (Rada Evropy, 

Nato, OSN aj.) 

Globalizace – projevy, klady a 

zápory, významné globální pro-

blémy včetně válek a terorismu, 

možnosti jejich řešení 

STÁT, HOSPODÁŘSTVÍ A SVĚT PRÁCE 

 Využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání 

 Prokáže v modelových situa-

cích schopnost prezentace své 

osoby při vstupu na trh práce 

 Rozlišuje vhodné a nevhodné 

způsoby využívání volného 

času 

 Orientuje se v místní nabídce 

volnočasových aktivit 

 Vyhledává náplň jednotlivých 

studijních oborů, informace o 

přijímacím řízení 

 Chápe nutnost celoživotního 

vzdělávání 

Možnosti vzdělávání 

Zaměstnání 

(pracovní příležitosti v regi-

onu, způsoby hledání zaměst-

nání) 

Podnikání 

(nejčastější formy, problémy 

nezaměstnanosti) 

Volný čas a jeho využití 

OSV 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Český jazyk a literatura 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zná základní formy podnikání, 

drobné a soukromé podnikání 

 Napíše strukturovaný životopis 

 Orientuje se v pracovních příle-

žitostech v obci 

 Zná základní požadavky nutné 

pro absolvování pohovoru u za-

městnavatele 
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5.6.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.7 Fyzika (osmileté a šestileté studium) 

5.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a zahrnuje okruh pro-

blémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozu-

mění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a 

využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 

V tomto vzdělávacím předmětu dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož sou-

části jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Vzdělávací obor také významně pod-

poruje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a lo-

gického uvažování. 

Vyučovací předmět Fyzika svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům 

hlouběji porozumět zákonitostem nejobecnějších přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost 

přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu 

přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se přede-

vším o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, 

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto 

ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti 

či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vy-

světlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání záko-

nitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. 

Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Fyzika je vyučován od primy do kvarty s týdenní hodinovou dotací stanove-

nou v učebním plánu (tzn. postupně dle ročníků s dotací 2,5 + 2,5 + 2 + 2,5). 

V primě, sekundě a v kvartách je 0,5 hodiny týdně spojováno do bloků 2 vyučovacích hodin po 

čtyřech týdnech. Tyto dvouhodinové bloky jsou využívány pro laboratorní a teoretická cvičení. 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Základní formou práce v předmětu je problémové vyučování, experiment, fyzikální posuzování 

situací z běžného života, dále výklad a aplikační činnost žáků. Žáci jsou formou reálných nebo myš-

lenkových experimentů vedeni k objevování nových vztahů, k jejich zobecnění a zdůvodnění s důra-

zem na přesnou formulaci a argumentaci. Dále je rozvíjena schopnost žáků prakticky využívat získa-

ných znalostí a dovedností. 

Nedílnou součástí výuky je péče o nadané žáky. Pracuje se s nimi nejen v hodinách fyziky, ale od 

sekundy se zúčastňují fyzikálních soutěží, zejména fyzikální olympiády. 

Vyučovací předmět Fyzika se významným způsobem podílí na rozvoji osobnostní a sociální vý-

chovy žáků. 

Při výuce fyziky jsou realizovány tematické okruhy OSV. 

Kompetence k učení 

 umožnit žákovi vyzkoušet různé metody a formy činnosti, při nich si žák procvičí použití na-

bytých poznatků při řešení experimentálních i teoretických úloh  

 při práci s učebnicí vyžadovat správné porozumění textu, stručné a srozumitelné vyjádření za-

daného problému, odečítání hodnot z grafů a tabulek 

 zadáváním vhodných slovních úloh a příkladů z běžného života žáci aplikovat fyzikální po-

znatky a dovednosti v praxi 

 zařazovat práci v týmu, při které se žák naučí spolupracovat a komunikovat 

 průběžně hodnotit výsledky práce žáka, tím vyvolat sebereflexi žáka – žák sám hodnotí svou 

práci a její výsledky, ujasní si obtíže i rezervy své přípravy 

 vyžadovat slovní komentář při objasnění postupu řešení experimentálních i teoretických úloh 
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Kompetence k řešení problémů 

 zadávat problémy od jednodušších ke složitějším (princip postupnosti) 

 zařazovat problémové úlohy 

 podporovat logické, empirické i heuristické postupy při řešení 

 nechat žáky najít a opravit chybný krok v jiném způsobu řešení 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky ke spisovnému a věcně správnému vyjadřování 

 používat odbornou terminologii 

 podporovat komunikaci žáků při řešení problému v rámci skupiny: žáci se snaží pochopit úlohu, 

rozdělí si úkoly, hledají a navrhují způsoby řešení a zdůvodňují je v rámci skupiny, skupina 

předvádí a obhajuje řešení před třídou, formuluje a vyvrací neoprávněné námitky 

 vyžadovat komentář při řešení úlohy 

 ukazovat postup při řešení úlohy: společné čtení, pochopení zadání, matematizace, matematické 

řešení, posouzení reálnosti výsledku, odpověď 

 používat různé formy a metody práce k udržení pozornosti a aktivity 

 využívat moderní způsoby komunikace (multimédia) 

 motivovat žáky k využívání multimédií pro studijní účely: výukové programy, studijní materi-

ály, získávání a zpracování informací atd. 

Kompetence sociální a personální 

 vést se žáky při prověřování znalostí dialog, během kterého je žák schopen reflexe, odhaduje 

výsledky vlastního jednání a chování 

 podporovat práci v týmu, žák uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti 

 učit žáky toleranci k jiným názorům, kriticky hodnotit perspektivnost navrženého postupu a 

spolupracovat s ostatními při řešení úkolu 

Kompetence občanské 

 motivovat žáky svou důsledností k zodpovědnému plnění uložených úkolů 

 vést žáky ke kritickému přijímání tvrzení a informací 

 umožnit žákovi posoudit efektivitu využití času a volbu metod domácí přípravy 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k dodržování vymezených pravidel 

 kontrolovat plnění závazků a povinností 

 střídáním činností adaptovat žáky na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 vést žáky k vhodnému a efektivnímu používání pomůcek, kalkulaček, tabulek  

 rozvíjet manuální zručnost žáků
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5.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: fyzika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 změří vhodně zvolenými mě-

řidly některé důležité fyzi-

kální veličiny charakterizující 

látky a tělesa 

 uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice lá-

tek neustále pohybují a vzá-

jemně na sebe působí 

 předpoví, jak se změní délka 

či objem tělesa při dané 

změně jeho teploty 

 využívá s porozuměním vztah 

mezi hustotou, hmotností a 

objemem při řešení praktic-

kých problémů 

 změří délku užitím posuv-

ného měřítka, objem užitím 

odměrného válce, hmotnost 

na laboratorních vahách, tep-

lotu kapalinový i digitálním 

teploměrem, čas užitím digi-

tálních stopek 

 popíše a vysvětlí Brownův 

pohyb a difúzi 

 předpoví, jak se změní délka 

či objem tělesa při dané 

změně jeho teploty 

 vypočítá hustotu, hmotnost 

nebo objem, zná-li dvě zbý-

vající veličiny 

LÁTKY A TĚLESA  

 měřené veličiny – délka, ob-

jem, hmotnost, teplota a její 

změna, čas 

 skupenství látek – souvislost 

skupenství látek s jejich části-

covou stavbou; difúze 

OSV 

SOU 

Matematika 

Chemie 

 sestaví správně podle sché-

matu elektrický obvod a ana-

lyzuje správně schéma reál-

ného obvodu 

 rozliší vodič a izolant na zá-

kladě analýzy jejich vlast-

ností 

 využívá prakticky poznatky o 

působení magnetického pole 

na magnet a cívku s proudem 

a o vlivu změny magnetic-

kého pole v okolí cívky na 

vznik indukovaného napětí 

v ní 

 sestaví správně podle sché-

matu elektrický obvod slo-

žený ze zdroje a několika 

spotřebičů, analyzuje správně 

schéma reálného obvodu 

 rozliší vodič a izolant na zá-

kladě analýzy jejich elektric-

kých vlastností 

 umí využít magnetku jako 

kompas, umí užitím magnetu 

a cívky vytvořit indukované 

elektrické napětí a proud 

ELEKTROMAGNE-

TICKÉ DĚJE 

 elektrický obvod – zdroj na-

pětí, spotřebič, spínač 

 elektrické a magnetické 

pole – elektrická a magne-

tická síla; elektrický náboj; 

tepelné účinky elektrického 

proudu; elektrický odpor; 

stejnosměrný elektromotor; 

transformátor; bezpečné cho-

vání při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními 

OSV  
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: fyzika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 rozhodne, jaký druh pohybu 

těleso koná vzhledem k ji-

nému tělesu 

 využívá s porozuměním při 

řešení problémů a úloh vztah 

mezi rychlostí, dráhou a ča-

sem u rovnoměrného pohybu 

těles 

 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 půso-

bení stálé výsledné síly v jed-

noduchých situacích 

 aplikuje poznatky o otáčivých 

účincích síly při řešení prak-

tických problémů 

 rozliší pohyb rovnoměrný a 

nerovnoměrný, přímočarý a 

křivočarý 

 vypočítá u rovnoměrného po-

hybu tělesa dráhu, rychlost 

nebo čas, zná-li zbývající ve-

ličiny 

 změří velikost působící síly 

užitím siloměru 

 určí v konkrétní jednoduché 

situaci druhy sil působících 

na těleso, jejich velikosti, 

směry a výslednici 

 vysvětlí naklonění cyklisty 

v zatáčce, vysvětlí význam 

bezpečnostních pásů v auto-

mobilu 

 vysvětlí odchýlení sedaček 

řetízkového kolotoče nebo 

funkci odstředivky 

POHYB TĚLES SÍLY  

 pohyby těles – pohyb rovno-

měrný a nerovnoměrný; po-

hyb přímočarý a křivočarý 

 gravitační pole a gravitační 

síla – přímá úměrnost mezi 

gravitační silou a hmotností 

tělesa 

 tlaková síla a tlak – vztah 

mezi tlakovou silou, tlakem a 

obsahem plochy, na niž síla 

působí 

 třecí síla – smykové tření, 

ovlivňování velikosti třecí 

síly v praxi 

 výslednice dvou sil stejných 

a opačných směrů 

 Newtonovy zákony – první, 

druhý (kvalitativně), třetí 

 rovnováha na páce a pevné 

kladce 

OSV 

SOU 

Matematika 

 využívá poznatky o zákoni-

tostech tlaku v klidných teku-

tinách pro řešení konkrétních 

praktických problémů 

 předpoví z analýzy sil působí-

cích na těleso v klidné teku-

tině chování tělesa v ní 

 vyřeší úlohy o hydraulických 

zařízeních, vysvětlí funkci 

hadicové vodováhy 

 na základě hustot rozhodne o 

plování tělesa ponořeného do 

kapaliny 

MECHANICKÉ VLAST-

NOSTI TEKUTIN 

 Pascalův zákon – hydrau-

lická zařízení 

 hydrostatický a atmosfé-

rický tlak – souvislost mezi 

hydrostatickým tlakem, 

hloubkou a hustotou kapa-

OSV Matematika 

Zeměpis 

Biologie 

Dějepis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

liny; souvislost atmosféric-

kého tlaku s některými pro-

cesy v atmosféře 

 Archimédův zákon – vztla-

ková síla; potápění, vznášení 

se a plování těles v klidných 

tekutinách 

 využívá zákona o přímoča-

rém šíření světla ve stejnoro-

dém optickém prostředí a zá-

kona odrazu světla při řešení 

problémů a úloh 

 rozhodne ze znalosti rychlostí 

světla ve dvou různých pro-

středích, zda se světlo bude 

lámat ke kolmici či od kol-

mice, a využívá této skuteč-

nosti při analýze průchodu 

světla čočkami 

 sestrojí odražený paprsek od 

zrcadla 

 sestrojí vybrané lomení pa-

prsky u čoček 

SVĚTELNÉ DĚJE 

 vlastnosti světla – zdroje 

světla; rychlost světla ve va-

kuu a v různých prostředích; 

stín, zatmění Slunce a Mě-

síce; zobrazení odrazem na 

rovinném, dutém a vypuklém 

zrcadle (kvalitativně); zobra-

zení lomem tenkou spojkou a 

rozptylkou (kvalitativně); 

rozklad bílého světla hrano-

lem 

OSV 

SOU 

DEM 

Geometrie 

Zeměpis 

Dějepis 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: fyzika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 určí v jednoduchých přípa-

dech práci vykonanou silou a 

z ní určí změnu energie tělesa 

 využívá s porozuměním vztah 

mezi výkonem, vykonanou 

prací a časem 

 využívá poznatky o vzájem-

ných přeměnách různých fo-

rem energie a jejich přenosu 

při řešení konkrétních pro-

blémů a úloh 

 určí v jednoduchých přípa-

dech teplo přijaté či ode-

vzdané tělesem 

 zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých energetic-

kých zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí 

 rozliší stejnosměrný proud od 

střídavého a změří elektrický 

proud a napětí 

 využívá Ohmův zákon pro 

část obvodu při řešení prak-

tických problémů 

 vypočítá práci ze síly a dráhy 

a určí změnu energie tělesa 

 vypočítá práci, výkon nebo 

čas, zná-li zbývající veličiny 

 vyřeší jednoduché úlohy uži-

tím zákona zachování mecha-

nické energie 

 vypočítá teplo z hmotnosti tě-

lesa, měrné tepelné kapacity a 

změny teploty tělesa 

 zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých energetic-

kých zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí 

 umí zapojit voltmetr a ampér-

metr v obvodu stejnosměr-

ného i střídavého proudu a 

změřit napětí a proud 

 vypočítá užitím Ohmova zá-

kona proud, napětí nebo elek-

trický odpor, zná-li zbývající 

veličiny 

ENERGIE 

 formy energie – pohybová a 

polohová energie; vnitřní 

energie; elektrická energie a 

výkon; výroba a přenos elek-

trické energie; jaderná ener-

gie, štěpná reakce, jaderný re-

aktor, jaderná elektrárna; 

ochrana lidí před radioaktiv-

ním zářením 

 přeměny skupenství – tání a 

tuhnutí, skupenské teplo tání; 

vypařování a kapalnění; 

hlavní faktory ovlivňující vy-

pařování a teplotu varu kapa-

liny 

 obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie 

 elektrický náboj a elek-

trický proud – elektrický ná-

boj, elektrický proud, jeho 

měření, Ohmův zákon, elek-

trický odpor 

 výkon proudu a elektrická 

energie 

OSV 

ENV 

Zeměpis 

Biologie – ekologie 

Matematika 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: fyzika 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 rozliší vodič, izolant a polo-

vodič na základě analýzy je-

jich vlastností 

 zapojí správně polovodičovou 

diodu 

 rozliší vodič, izolant a polo-

vodič na základě analýzy je-

jich vlastností 

 zapojí správně polovodičovou 

diodu 

POLOVODIČE  

 vlastní vodivost  

 nevlastní vodivost polovodič 

N, polovodič P 

 polovodičová dioda – hra-

dlová vrstva, zapojení diody 

v propustném a v závěrném 

směru 

OSV Chemie 

 rozpozná ve svém okolí 

zdroje zvuku a kvalitativně 

analyzuje příhodnost daného 

prostředí pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšo-

vání vlivu nadměrného hluku 

na životní prostředí 

 rozpozná zdroj zvuku 

 analyzuje možnosti šíření 

zvuku v daném prostředí 

 posoudí vliv hluku na zdraví 

člověka 

ZVUKOVÉ DĚJE 

 vlastnosti zvuku – látkové 

prostředí jako podmínka 

vzniku šíření zvuku, rychlost 

šíření zvuku v různých pro-

středích; odraz zvuku na pře-

kážce, ozvěna; pohlcování 

zvuku; výška zvukového tónu 

OSV Biologie 

 objasní (kvalitativně) pomocí 

poznatků o gravitačních si-

lách pohyb planet kolem 

Slunce a měsíců planet kolem 

planet 

 odliší hvězdu od planety na 

základě jejich vlastností 

 objasní kvalitativně pohyb 

planet kolem Slunce 

 rozliší měsíce a planety 

 odliší hvězdy a planety 

VESMÍR 

 sluneční soustava – její 

hlavní složky; měsíční fáze 

 hvězdy – jejich složení 

OSV 

DEM 

SOU 

Zeměpis 

Matematika 

Dějepis 
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5.7.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.8 Chemie (osmileté a šestileté studium) 

5.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Chemie. Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je zde integrován tematický okruh Práce s labora-

torní technikou.  

Na nižším gymnáziu, v sekundě a tercii, je hlavní důraz kladen na osvojení základních pojmů 

z obecné, anorganické a organické chemie. Stupeň osvojení odpovídá mentální úrovni žáků a umož-

ňuje nerozporuplné zpřesňování pojmů ve vyšších ročnících gymnázia. Žáci jsou seznámeni se zá-

klady systematického názvosloví anorganických a organických sloučenin. Vzhledem k věku žáků a 

jejich matematickým dovednostem se probírají ve druhém a třetím ročníku víceletého gymnázia jen 

nejjednodušší chemické výpočty (hmotnostní zlomek, příprava roztoků a výpočty z rovnic s využitím 

relativní atomové hmotnosti). V kvartě mají žáci osvojen matematický aparát pro rozšíření této pro-

blematiky. Kromě náročnějších výpočtů výše uvedených témat jsou v tomto ročníku žáci seznámeni 

s výpočty látkových koncentrací roztoků, jejich směšování a ředění.  

Od kvarty šestiletého i osmiletého studia jsou studenti postupně seznamováni s učivem vyššího 

gymnázia. Vzhledem k výše uvedenému je v kapitole 5.8.3 vzdělávací obsah předmětu rozdělen 

podle délky studia, učivo kvarty mají oba typy studia totožné.  

Žáci získávají informace především o látkách, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Důraz 

je kladen na environmentální a ekonomické aspekty, bezpečnost práce a efektivní využívání těchto 

látek ve škole i v praxi. 

Časové vymezení předmětu 
Předmět chemie je vyučován od sekundy do kvarty s týdenní časovou dotací v sekundě 1,5 h, 

v tercii 2,5 h a v kvartě 2 h. Pro teoretickou výuku je využívána odborná učebna a multiučebna. 

V sekundě a v tercii jsou zařazena laboratorní cvičení, která jsou spojovány do dvouhodinových 

bloků po čtyřech týdnech. Během laboratorních cvičení, jsou realizována ve školní chemické labora-

toři, si žáci prakticky ověří teoretické znalosti získané při výuce. Na základě experimentu mohou 

nadaní žáci odvozovat rozšiřující poznatky. Cvičení tak významně přispívají k problémovému vyu-

čování předmětu. Během laboratorních cvičení je třída dělena na skupiny. 

Součástí výuky jsou také exkurze. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

 vyhledat, třídit a efektivně využít získané informace v procesu učení, při tvůrčích činnostech a 

v praktickém životě 

 operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 

 uvádět věci do souvislostí, poznatky z různých vzdělávacích oblastí propojovat do širších celků 

 samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnat, kriticky posoudit a vyvodit 

z nich závěry 

 poznat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení, kriticky zhodnotit výsledky svého učení 

Kompetence k řešení problémů 

 vypracovat různé varianty řešení úlohy 

 samostatně řešit problémy s užitím logických či empirických postupů 

 vést žáka ke kritickému myšlení 

Kompetence komunikativní 

 dbát na správnou formulaci a vyjadřování myšlenek v logickém sledu, výstižně, souvisle a kul-

tivovaně v písemném i ústním projevu 

 účinně zapojovat žáky do diskuse 

 využívat komunikativních dovedností ke spolupráci ve skupině 
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Kompetence sociální a personální 

 podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, účinně spolupracovat ve 

skupině 

 chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

 ovládat a řídit svá jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské 

 rozhodovat se zodpovědně podle dané situace 

 chápat základní environmentální souvislosti a problémy, respektovat požadavky na kvalitní ži-

votní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

společnosti 

 vybízet žáky ke sledování nejnovějších oborových poznatků, jejich využití v životě jedince a 

společnosti 

Kompetence pracovní 

 vést žáka k práci podle pracovního návodu, bezpečnému a účinnému používání materiálů, do-

držování zásad BOZP a PO při práci 

 přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 

a společenského významu, ale i ochrany životního prostředí 

 využívat znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost, činit 

podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření  

 klást důraz na správné pořízení laboratorního protokolu  

Péče o mimořádně nadané žáky 
Mimořádně nadaní žáci se pravidelně účastní chemických soutěží, zejména olympiády z chemie 

(školní, okresní a krajské kolo). Během výuky a laboratorních cvičení řeší problémové úlohy překra-

čující rozsah učiva základního kurzu chemie. Je jim dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání, jsou 

jim zadávány náročnější samostatné úkoly a jsou pověřováni vedením a řízením skupin.
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5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmět 

Ročník: sekunda (osmileté studium) Vyučovací předmět: chemie 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

Žák: 

 Určí společné a rozdílné 

vlastnosti látek 

Žák: 

 Vyjádří fyzikální a chemické 

vlastnosti látek slovně a po-

mocí fyzikálních veličin 

 Definuje vliv atmosféry na 

vlastnosti a stav látek 

Vlastnosti látek  

(hustota, rozpustnost, tepelná a 

elektrická vodivost, kujnost, 

vliv atmosféry na vlastnosti a 

stav látek) 

 Fyzika 

 Pracuje bezpečně s vybra-

nými dostupnými a běžně po-

užívanými látkami 

 Dodržuje zásady BOZP a PO 

při práci v chemické labora-

toři 

 Navrhne a realizuje efektivní 

způsob řešení praktického 

úkolu 

 Vypracuje laboratorní proto-

kol 

 Poskytne první pomoc při 

úrazech v laboratoři 

 Nakreslí a sestaví základní 

aparatury 

 Pojmenuje chemické nádobí a 

pomůcky, zná jejich použití 

Zásady bezpečné práce 

(ve školní laboratoři, v běž-

ném životě, pozorování a po-

kus) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace, sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Práce s laboratorní technikou 

 Hodnotí rizikovost běžně po-

užívaných látek 

 Posoudí nebezpečnost vybra-

ných dostupných látek, se 

kterými zatím pracovat nesmí 

 Uvede příklady nebezpeč-

ných látek 

 Dokáže rozlišit nebezpečnost 

chemikálií podle R- a S-vět, 

varovných značek 

Nebezpečné látky a pří-

pravky  

(R- a S-věty, varovné značky 

a jejich význam) 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Objasní nejefektivnější jed-

nání v modelových příkla-

dech havárie s únikem nebez-

pečných látek 

 Zhodnotí riziko a následky 

mimořádné události, zná ne-

jefektivnější jednání  

Mimořádné události 

(havárie chemických provozů, 

úniky nebezpečných látek, eko-

logické katastrofy) 

  

SMĚSI A CHEMICKÉ LÁTKY 

 Rozlišuje směsi a chemické 

látky 

 Vypočítá složení roztoků 

 Připraví prakticky roztok da-

ného složení 

 Vysvětlí základní faktory 

ovlivňující rozpouštění pev-

ných látek 

 Navrhne postupy a prakticky 

provede oddělování složek 

směsí o známém složení 

 Uvede příklady oddělování 

složek v praxi 

 Rozliší, uvede příklady a vyu-

žití směsí a chemických látek 

z běžného života 

 Použije různé způsoby výpo-

čtu složení roztoku, změny 

složení roztoku přídavkem 

soli, rozpouštědla nebo za-

huštěním roztoku 

 Vysvětlí princip vybraných 

separačních metod a zdů-

vodní jejich vhodnost použití 

pro oddělení složek ze směsi 

 Zná faktory ovlivňující roz-

pouštění pevných látek 

 Definuje rozpustnost látek, 

roztok nenasycený a nasy-

cený 

 Připraví roztok daného slo-

žení 

Směsi a chemické látky 

(směsi různorodé a stejno-

rodé, hmotnostní zlomek, kon-

centrace roztoku; druhy roz-

toků dle nasycenosti a koncen-

trace; vliv teploty, míchání a 

plošného obsahu pevné složky 

na rychlost jejího rozpouštění 

do roztoku; oddělování složek 

směsí – usazování, filtrace, de-

stilace, krystalizace, sublimace) 

 Fyzika 

Matematika 

 Rozliší různé druhy vody 

 Uvede příklady výskytu a po-

užití různých druhů vod 

 Uvede příklady znečišťování 

vody v pracovním prostředí a 

domácnosti 

 Vyjmenuje druhy vod podle 

obsahu minerálních látek a 

nečistot, uvede jejich výskyt a 

použití v domácnosti a v prů-

myslu 

 Uvede význam a koloběh 

vody v přírodě 

Voda 

(voda v přírodě, destilovaná, 

pitná, užitková a odpadní; 

úprava pitné vody; čistota vody 

a její čištění; ČOV) 

ENV  

Základní podmínky života; 

vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Navrhne nejvhodnější pre-

ventivní opatření a způsoby 

likvidace znečištění vody  

 Zná fyzikální a chemické 

vlastnosti vody 

 Definuje způsoby znečištění 

vody 

 Posoudí nebezpečnost látek 

pro ekosystém 

 Uvede příčiny eutrofizace 

vody, její dopad na vodní 

ekosystémy 

 Popíše technologii ČOV a 

úpravny pitné vody 

 Uvede příklady znečišťování 

vzduchu v pracovním pro-

středí a domácnosti 

 Navrhne nejvhodnější pre-

ventivní opatření a způsoby 

likvidace znečištění vzduchu  

 Vyjmenuje složky vzduchu 

vč. jejich poměrného zastou-

pení 

 Uvede význam jednotlivých 

složek vzduchu a ozonu pro 

život na Zemi 

 Posoudí rizikovost vybraných 

polutantů pro ŽP 

 Objasní vznik kyselých 

dešťů, ztenčování ozonové 

vrstvy a prohloubení sklení-

kového efektu 

Vzduch 

(složení, čistota ovzduší, ky-

selé depozice, smog) 

ENV 

Základní podmínky života; 

vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 

Zeměpis 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

 Aplikuje znalosti o princi-

pech hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe 

 Zná zásady bezpečnosti práce 

s hořlavinami 

 Rozdělí hořlaviny do tříd 

 Zdůvodní vhodnost použití 

hasicích prostředků pro ha-

šení požáru 

 Ovládá poskytnutí první po-

moci při popáleninách 

Hořlaviny  

(význam tříd nebezpečnosti) 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 

 Používá pojmy atom a mole-

kula ve správných souvislos-

tech 

 Vyjmenuje a charakterizuje 

jednotlivé částice atomu 

 Zná rozdíl mezi atomem a 

molekulou 

 Odvodí vznik iontů s využi-

tím N, Z a dopočítá množství 

částic v elektroneutrálních 

atomech a iontech 

Částicové složení látek 

(atomy a molekuly, atomové 

jádro, protony, neutrony, elek-

tronový obal a jeho změny 

v chemických reakcích, elek-

trony) 

 Fyzika 

CHEMICKÉ PRVKY A ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

 Rozlišuje chemické prvky a 

chemické sloučeniny 

 Používá pojmu chemický pr-

vek a chemická sloučenina ve 

správných souvislostech 

 Orientuje se v periodické sou-

stavě chemických prvků 

 Rozpozná vybrané kovy a ne-

kovy a usuzuje na jejich 

možné vlastnosti 

 Zná značky vybraných che-

mických prvků 

 Na základě znalosti obecných 

zákonitostí PSCHP odvodí 

vlastnosti významných prvků 

a jejich sloučenin 

 Objasní vznik chemické 

vazby 

 Podle rozdílu elektronegativit 

vázaných prvků určí druh 

chemické vazby 

 Na základě rozdílu elektrone-

gativit definuje vybrané vlast-

nosti látek 

 Určí oxidační číslo u jedno-

duchých anorganických slou-

čenin 

Prvky a chemické slouče-

niny 

(názvy, značky, vlastnosti a 

použití vybraných prvků, sku-

piny a periody v periodické 

soustavě chemických prvků; 

protonové číslo, chemická 

vazba, oxidační číslo, názvo-

sloví jednoduchých anorganic-

kých sloučenin) 

 Fyzika 

 Porovná vlastnosti a použití 

vybraných prakticky význam-

ných oxidů, posoudí vliv vý-

znamných zástupců těchto lá-

tek na životní prostředí 

 Pojmenuje (napíše) chemické 

vzorce prakticky významných 

oxidů 

 Popíše vlastnosti a použití 

prakticky využitelných oxidů 

Oxidy 

(názvosloví, vlastnosti a pou-

žití vybraných prakticky vý-

znamných oxidů) 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Uvede vliv prakticky vý-

znamných oxidů na ŽP 

 Porovná vlastnosti a použití 

vybraných prakticky význam-

ných kyselin a hydroxidů, po-

soudí vliv významných zá-

stupců těchto látek na životní 

prostředí 

 Vysvětlí vznik kyselých 

dešťů, uvede jejich vliv na ži-

votní prostředí a uvede opat-

ření, kterými jim lze předchá-

zet 

 Orientuje se na stupnici pH 

 Změří reakci roztoku univer-

zálním indikátorovým papír-

kem 

 Uvede příklady uplatňování 

neutralizace v praxi 

 Pojmenuje (napíše) chemické 

vzorce a uvede příklady prak-

ticky významných kyselin a 

hydroxidů 

 Napíše reakci vzniku kyse-

liny, resp. hydroxidu z oxidu 

 Popíše vlastnosti a použití 

prakticky využitelných kyse-

lin a hydroxidů 

 Posoudí sílu kyselin a hydro-

xidů 

 Poskytne první pomoc při po-

leptání kyselinou nebo hydro-

xidem 

 Stanoví pH roztoku univer-

zálním indikátorovým papír-

kem a pomocí acidobazic-

kého indikátoru 

 Na základě neutralizace 

ovlivní reakci roztoku 

 Uvede praktické využití ne-

utralizace 

Kyseliny a hydroxidy 

(kyselost a zásaditost roztoků; 

vlastnosti, vzorce, názvy a pou-

žití vybraných prakticky vý-

znamných kyselin a hydroxidů) 

ENV  

Vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 

 Porovná vlastnosti a použití 

vybraných prakticky význam-

ných solí, posoudí vliv vý-

znamných zástupců těchto lá-

tek na životní prostředí 

 Pojmenuje (napíše) chemické 

vzorce vybraných solí 

 Popíše vlastnosti a použití 

prakticky využitelných kyslí-

katých a nekyslíkatých solí 

 Uvede různé způsoby pří-

pravy solí 

Soli kyslíkaté a nekyslí-

katé 

(vlastnosti, použití vybraných 

solí, názvosloví, vlastnosti a 

použití prakticky významných 

solí) 
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Ročník: tercie (osmileté studium) Vyučovací předmět: chemie 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

CHEMICKÉ REAKCE 

Žák: 

 Rozliší výchozí látky a pro-

dukty chemických reakcí 

 Uvede příklady prakticky 

důležitých chemických re-

akcí 

 Provede klasifikaci a zhod-

notí využívání chemických 

reakcí 

 Přečte chemické rovnice 

s užitím zákona zachování 

hmotnosti a energie 

 Vypočítá hmotnost výchozí 

látky nebo produktu 

Žák: 

 Pojmenuje výchozí látky a produkty jed-

noduchých chemických reakcí 

 Definuje zákon zachování hmotnosti a 

energie 

 Podle hodnoty reakčního posoudí tepelné 

zabarvení reakce 

 Rozdělí chemické reakce podle vnějších 

změn, uvede jejich příklady z praxe 

 Vypočítá látkové množství a molární 

hmotnost 

 S využitím zákona zachování hmotnosti 

vypočítá hmotnost pevné (objem plynné) 

výchozí látky potřebné pro výrobu urči-

tého množství produktu a naopak. 

Chemické reakce, klasifi-

kace chemických reakcí 

(zákon zachování hmotnosti a 

energie, chemické rovnice, lát-

kové množství, molární hmot-

nost, slučování, neutralizace, re-

akce exotermní, endotermní) 

 Fyzika 

Matematika 

 Aplikuje poznatky o fakto-

rech ovlivňujících průběh 

chemických reakcí v praxi a 

při předcházení jejich nebez-

pečnému průběhu 

 Vysvětlí vliv teploty, koncentrace, ploš-

ného obsahu povrchu výchozích látek a 

katalyzátoru na rychlost chemické reakce. 

 Uvede příklady katalyzovaných reakcí 

v průmyslu a v organismech 

Faktory ovlivňující rych-

lost chemických reakcí 

(teplota, koncentrace, plošný 

obsah povrchu výchozích látek, 

katalýza) 

 Matematika 

  Vysvětlí výrobu elektrického proudu che-

mickou cestou. 

 Posoudí vliv této výroby elektřiny na kva-

litu ŽP 

Chemie a elektřina 

(výroba elektrického proudu 

chemickou cestou) 

ENV 

Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

 Rozliší nejjednodušší uhlo-

vodíky, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití 

 Pojmenuje (napíše vzorec) vybraných al-

kanů, alkenů, alkynů a arenů  
Uhlovodíky ENV   
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 Zná zdroje, výrobu a vlastnosti význam-

ných zástupců uhlovodíků a jejich směsí 

(názvosloví jednoduchých or-

ganických sloučenin, příklady 

v praxi významných alkanů, al-

kenů, alkynů a arenů, směsí uh-

lovodíků)  

Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

 Zhodnotí užívání fosilních 

paliv a vyráběných paliv 

jako zdrojů energie 

 Uvede příklady produktů 

průmyslového zpracování 

ropy 

 Popíše postup při zpracování ropy, uhlí a 

zemního plynu 

 Uvede příklady produktů těchto výrob, je-

jich použití 

 Zhodnotí vliv používání průmyslově vy-

robených paliv a dalších produktů na ŽP 

Paliva 

(ropa, uhlí, zemní plyn, prů-

myslově vyráběná paliva, pří-

klady využití) 

ENV  

Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

Biologie a geologie 

Zeměpis 

 Rozliší vybrané deriváty uh-

lovodíků, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 

 Rozdělí deriváty uhlovodíků 

 Pojmenuje (napíše vzorec) významných 

halogenderivátů, hydroxysloučenin, kar-

bonylových sloučenin a karboxylových 

kyselin 

 Používá triviální názvy některých deri-

vátů uhlovodíků 

 Uvede vlastnosti a použití významných 

halogenderivátů, hydroxysloučenin, kar-

bonylových sloučenin a karboxylových 

kyselin 

 Uvede vliv freonů na ozonosféru 

 Zhodnotí vliv požití alkoholu na zdraví 

člověka 

Deriváty uhlovodíků 

(příklady v praxi významných 

halogenderivátů, hydroxyslou-

čenin, karbonylových sloučenin 

a karboxylových kyselin) 

ENV  

Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

Biologie a geologie 

 Orientuje se ve výchozích 

látkách a produktech foto-

syntézy a koncových pro-

duktů biochemického zpra-

cování, především bílkovin, 

tuků, sacharidů 

 Určí podmínky postačující 

pro aktivní fotosyntézu 

 Uvede vlastnosti a zdroje přírodních látek  

 Vysvětlí podstatu fotosyntézy, určí pod-

mínky reakce 

 Napíše vzorce a uvede biologický vý-

znam vybraných mono-, di- a polysacha-

ridů (ribóza, glukóza, fruktóza, sacharóza, 

škrob, glykogen) 

Přírodní látky 

(zdroje, vlastnosti a příklady 

funkcí bílkovin, tuků, sacharidů, 

nukleových kyselin, hormonů a 

vitaminů v lidském těle; vliv na 

zdraví člověka) 

 Biologie a geologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 Uvede příklady zdrojů bílko-

vin, tuků, sacharidů a vita-

minů 

 Na základě důkazu Fehlingovým čini-

dlem a škrobem rozliší škrob a sacharidy 

s redukčními účinky 

 Uvede příklady aminokyselin a bílkovin; 

uvede jejich biologický význam 

 Napíše rovnici vzniku peptidu 

 Provede důkaz bílkovin xantoproteinovou 

a biuretovou reakcí 

 Definuje chemické složení tuků, uvede je-

jich biologický význam 

 Vysvětlí vliv prostředí na žluknutí tuků 

 Definuje podstatu ztužování tuků 

 Uvede výskyt a význam NK pro život 

 Podá přehled hormonů lidského těla, úči-

nek a u vybraných i chemické složení 

 Rozdělí a uvede zdroje vitaminů a jejich 

vliv na zdraví člověka 

 Uvede příklady přírodních látek v potravě 

z hlediska zásad racionální výživy 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

 Zhodnotí využívání prvot-

ních a druhotných surovin 

z hlediska trvale udržitel-

ného rozvoje na Zemi 

 Vyjmenuje nejvýznamnější střediska che-

mického průmyslu v ČR a jejich výrobní 

program 

 Zhodnotí vhodnost druhotných surovin 

k recyklaci 

 Definuje pojem koroze a účinný boj proti 

ní 

Chemický průmysl v ČR 

(výrobky, rizika v souvislosti 

s životním prostředím, 

recyklace surovin, koroze) 

 Biologie a geologie 

Zeměpis 

  Zná zásady bezpečnosti při práci s che-

mickými látkami 

 Rozdělí hnojiva podle původu 

Průmyslová hnojiva 

(druhy, výhody a nevýhody 

v porovnání s hnojivy přírod-

ními) 

ENV  

Základní podmínky ži-

vota 

Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

Biologie a geologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 Zhodnotí využívání různých druhů hnojiv 

v praxi vzhledem k životnímu prostředí a 

zdraví člověka 

 Uvede výhody a nevýhody používání 

hnojiv statkových a průmyslových s ohle-

dem na kvalitu půdy a dalších složek ŽP 

  Uvede suroviny, postup výroby a prak-

tické použití cementu, vápna, sádry a ke-

ramiky 

Tepelně zpracovávané ma-

teriály 

(cement, vápno, sádra, kera-

mika) 

 Biologie a geologie 

Zeměpis 

  Definuje rozdíl mezi vlastnostmi nízko- a 

makromolekulárních látek 

 Vysvětlí strukturu a chemickou stavbu 

některých významných polymerů 

 Rozliší polymery podle chování v pla-

meni 

 Uvede vlastnosti a použití významných 

polymerů 

 Posoudí výhody a nevýhody, resp. vliv 

používání syntetických polymerů na ŽP  

Plasty a syntetická vlákna 

(vlastnosti, použití, likvidace) 

 Biologie a geologie 

  Definuje chemické složení mýdel a jeho 

výrobu 

 Vysvětlí prací účinky detergentů 

Detergenty  

(mýdla, jejich prací účinky) 

 Fyzika 

Biologie a geologie 

  Zná zásady bezpečnosti při práci s těmito 

chemickými látkami, použití ochranných 

pomůcek 

 Uvede mechanismus účinku těchto látek 

na organismy 

 Zhodnotí využívání pesticidů v praxi 

vzhledem k životnímu prostředí a zdraví 

člověka 

Pesticidy 

(přehled základních skupin, je-

jich účinky, rezidua) 

 Biologie a geologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 Orientuje se v přípravě a vy-

užívání různých látek v praxi 

a jejich vlivech na životní 

prostředí a zdraví člověka 

 Zhodnotí využívání různých látek v praxi 

vzhledem ke zdraví člověka 

 Rozdělí léčiva a návykové látky podle 

účinku 

 Posoudí nebezpečnost toxikomanie 

Léčiva a návykové látky  Biologie a geologie 
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Ročník: tercie (šestileté studium) Vyučovací předmět: chemie 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

Žák: 

 Určí společné a rozdílné 

vlastnosti látek 

Žák: 

 Vyjádří fyzikální a chemické 

vlastnosti látek slovně a pomocí 

fyzikálních veličin 

 Definuje vliv atmosféry na vlast-

nosti a stav látek 

Vlastnosti látek 

(hustota, rozpustnost, tepelná a 

elektrická vodivost, kujnost, 

vliv atmosféry na vlastnosti a 

stav látek) 

  

Fyzika 

 Pracuje bezpečně s vybra-

nými dostupnými a běžně po-

užívanými látkami 

 Dodržuje zásady BOZP a PO při 

práci v chemické laboratoři 

 Navrhne a realizuje efektivní způ-

sob řešení praktického úkolu 

 Vypracuje laboratorní protokol 

 Poskytne první pomoc při úrazech 

v laboratoři 

 Nakreslí a sestaví základní apara-

tury 

 Pojmenuje chemické nádobí a po-

můcky, zná jejich použití 

Zásady bezpečné práce 

(ve školní laboratoři, v běžném 

životě, pozorování a pokus) 

OSV 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Seberegulace, sebeorgani-

zace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

Práce s laboratorní 

technikou 

 Hodnotí rizikovost běžně po-

užívaných látek 

 Posoudí nebezpečnost vybra-

ných dostupných látek, se 

kterými zatím pracovat nesmí 

 Uvede příklady nebezpečných lá-

tek 

 Dokáže rozlišit nebezpečnost che-

mikálií podle R- a S-vět, varov-

ných značek 

Nebezpečné látky a pří-

pravky 

(R- a S-věty, varovné značky a 

jejich význam) 

  

 Objasní nejefektivnější jed-

nání v modelových příkla-

dech havárie s únikem nebez-

pečných látek 

 Zhodnotí riziko a následky mimo-

řádné události, zná nejefektivnější 

jednání  

Mimořádné události 

(havárie chemických provozů, 

úniky nebezpečných látek, eko-

logické katastrofy) 

  

SMĚSI A CHEMICKÉ LÁTKY 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozlišuje směsi a chemické 

látky 

 Vypočítá složení roztoků 

 Připraví prakticky roztok da-

ného složení 

 Vysvětlí základní faktory 

ovlivňující rozpouštění pev-

ných látek 

 Navrhne postupy a prakticky 

provede oddělování složek 

směsí o známém složení 

 Uvede příklady oddělování 

složek v praxi 

 Rozliší, uvede příklady a využití 

směsí a chemických látek z běž-

ného života 

 Použije různé způsoby výpočtu 

složení roztoku, změny složení 

roztoku přídavkem soli, rozpouš-

tědla nebo zahuštěním roztoku 

 Vysvětlí princip vybraných sepa-

račních metod a zdůvodní jejich 

vhodnost použití pro oddělení slo-

žek ze směsi 

 Zná faktory ovlivňující rozpouš-

tění pevných látek 

 Definuje rozpustnost látek, roztok 

nenasycený a nasycený 

 Připraví roztok daného složení 

Směsi a chemické látky 

(směsi různorodé a stejnorodé, 

hmotnostní zlomek, koncen-

trace roztoku; druhy roztoků dle 

nasycenosti a koncentrace; vliv 

teploty, míchání a plošného ob-

sahu pevné složky na rychlost 

jejího rozpouštění do roztoku; 

oddělování složek směsí – usa-

zování, filtrace, destilace, krys-

talizace, sublimace) 

 Fyzika 

Matematika 

 Rozliší různé druhy vody 

 Uvede příklady výskytu a po-

užití různých druhů vod 

 Uvede příklady znečišťování 

vody v pracovním prostředí a 

domácnosti 

 Navrhne nejvhodnější pre-

ventivní opatření a způsoby 

likvidace znečištění vody  

 Vyjmenuje druhy vod podle ob-

sahu minerálních látek a nečistot, 

uvede jejich výskyt a použití v do-

mácnosti a v průmyslu 

 Uvede význam a koloběh vody 

v přírodě 

 Zná fyzikální a chemické vlast-

nosti vody 

 Definuje způsoby znečištění vody 

 Posoudí nebezpečnost látek pro 

ekosystém 

 Uvede příčiny eutrofizace vody, 

její dopad na vodní ekosystémy 

 Popíše technologii ČOV a 

úpravny pitné vody 

Voda 

(voda v přírodě, destilovaná, 

pitná, užitková a odpadní; 

úprava pitné vody; čistota vody 

a její čištění; ČOV) 

ENV  

Základní podmínky života; 

vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Uvede příklady znečišťování 

vzduchu v pracovním pro-

středí a domácnosti 

 Navrhne nejvhodnější pre-

ventivní opatření a způsoby 

likvidace znečištění vzduchu  

 Vyjmenuje složky vzduchu vč. je-

jich poměrného zastoupení 

 Uvede význam jednotlivých slo-

žek vzduchu a ozonu pro život na 

Zemi 

 Posoudí rizikovost vybraných po-

lutantů pro ŽP 

 Objasní vznik kyselých dešťů, 

ztenčování ozonové vrstvy a pro-

hloubení skleníkového efektu 

Vzduch 

(složení, čistota ovzduší, ky-

selé depozice, smog) 

ENV 

Základní podmínky života; 

vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 

Zeměpis 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

 Aplikuje znalosti o princi-

pech hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe 

 Zná zásady bezpečnosti práce 

s hořlavinami 

 Rozdělí hořlaviny do tříd 

 Zdůvodní vhodnost použití hasi-

cích prostředků pro hašení požáru 

 Ovládá poskytnutí první pomoci 

při popáleninách 

Hořlaviny  

(význam tříd nebezpečnosti) 

  

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 

 Používá pojmy atom a mole-

kula ve správných souvislos-

tech 

 Vyjmenuje a charakterizuje jed-

notlivé částice atomu 

 Zná rozdíl mezi atomem a mole-

kulou 

 Odvodí vznik iontů 

 S využitím N, Z a dopočítá množ-

ství částic v elektroneutrálních 

atomech a iontech 

Částicové složení látek 

(atomy a molekuly, atomové 

jádro, protony, neutrony, elek-

tronový obal a jeho změny 

v chemických reakcích, elek-

trony) 

 Fyzika 

CHEMICKÉ PRVKY A ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

 Rozlišuje chemické prvky a 

chemické sloučeniny 

 Zná značky vybraných chemic-

kých prvků 
Prvky a chemické slouče-

niny 

(názvy, značky, vlastnosti a 

 Fyzika 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Používá pojmu chemický pr-

vek a chemická sloučenina ve 

správných souvislostech 

 Orientuje se v periodické sou-

stavě chemických prvků 

 Rozpozná vybrané kovy a ne-

kovy a usuzuje na jejich 

možné vlastnosti 

 Na základě znalosti obecných zá-

konitostí PSCHP odvodí vlastnosti 

významných prvků a jejich slou-

čenin 

 Objasní vznik chemické vazby 

 Podle rozdílu elektronegativit vá-

zaných prvků určí druh chemické 

vazby 

 Na základě rozdílu elektronegati-

vit definuje vybrané vlastnosti lá-

tek 

 Určí oxidační číslo u jednodu-

chých anorganických sloučenin 

použití vybraných prvků, sku-

piny a periody v periodické sou-

stavě chemických prvků; proto-

nové číslo, chemická vazba, 

oxidační číslo, názvosloví jed-

noduchých anorganických slou-

čenin) 

 Porovná vlastnosti a použití 

vybraných prakticky význam-

ných oxidů, posoudí vliv vý-

znamných zástupců těchto lá-

tek na životní prostředí 

 Pojmenuje (napíše) chemické 

vzorce prakticky významných 

oxidů 

 Popíše vlastnosti a použití prak-

ticky využitelných oxidů 

 Uvede vliv prakticky významných 

oxidů na ŽP 

Oxidy 

(názvosloví, vlastnosti a pou-

žití vybraných prakticky vý-

znamných oxidů) 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 

 Porovná vlastnosti a použití 

vybraných prakticky význam-

ných kyselin a hydroxidů, po-

soudí vliv významných zá-

stupců těchto látek na životní 

prostředí 

 Vysvětlí vznik kyselých 

dešťů, uvede jejich vliv na ži-

votní prostředí a uvede opat-

ření, kterými jim lze předchá-

zet 

 Orientuje se na stupnici pH 

 Pojmenuje (napíše) chemické 

vzorce a uvede příklady prakticky 

významných kyselin a hydroxidů 

 Napíše reakci vzniku kyseliny, 

resp. hydroxidu z oxidu 

 Popíše vlastnosti a použití prak-

ticky využitelných kyselin a hyd-

roxidů 

 Posoudí sílu kyselin a hydroxidů 

 Poskytne první pomoc při po-

leptání kyselinou nebo hydroxi-

dem 

Kyseliny a hydroxidy 

(kyselost a zásaditost roztoků; 

vlastnosti, vzorce, názvy a pou-

žití vybraných prakticky vý-

znamných kyselin a hydroxidů) 

ENV  

Vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Změří reakci roztoku univer-

zálním indikátorovým papír-

kem 

 Uvede příklady uplatňování 

neutralizace v praxi 

 Stanoví pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem a pomocí 

acidobazického indikátoru 

 Na základě neutralizace ovlivní 

reakci roztoku 

 Uvede praktické využití neutrali-

zace 

 Porovná vlastnosti a použití 

vybraných prakticky význam-

ných solí, posoudí vliv vý-

znamných zástupců těchto lá-

tek na životní prostředí 

 Pojmenuje (napíše) chemické 

vzorce vybraných solí 

 Popíše vlastnosti a použití prak-

ticky využitelných kyslíkatých a 

nekyslíkatých solí 

 Uvede různé způsoby přípravy 

solí 

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté 

(vlastnosti, použití vybraných 

solí, názvosloví, vlastnosti a po-

užití prakticky významných 

solí) 

  

CHEMICKÉ REAKCE 

 Rozliší výchozí látky a pro-

dukty chemických reakcí 

 Uvede příklady prakticky dů-

ležitých chemických reakcí 

 Provede klasifikaci a zhod-

notí využívání chemických 

reakcí 

 Přečte chemické rovnice 

s užitím zákona zachování 

hmotnosti a energie 

 Vypočítá hmotnost výchozí 

látky nebo produktu 

 Pojmenuje výchozí látky a pro-

dukty jednoduchých chemických 

reakcí 

 Definuje zákon zachování hmot-

nosti a energie 

 Podle hodnoty reakčního posoudí 

tepelné zabarvení reakce 

 Rozdělí chemické reakce podle 

vnějších změn, uvede jejich pří-

klady z praxe 

 Vypočítá látkové množství a mo-

lární hmotnost 

 S využitím zákona zachování 

hmotnosti vypočítá hmotnost 

pevné (objem plynné) výchozí 

látky potřebné pro výrobu určitého 

množství produktu a naopak. 

Chemické reakce, klasifi-

kace chemických reakcí 

(zákon zachování hmotnosti a 

energie, chemické rovnice, lát-

kové množství, molární hmot-

nost, slučování, neutralizace, re-

akce exotermní, endotermní) 

 Fyzika 

Matematika 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Aplikuje poznatky o fakto-

rech ovlivňujících průběh 

chemických reakcí v praxi a 

při předcházení jejich nebez-

pečnému průběhu 

 Vysvětlí vliv teploty, koncentrace, 

plošného obsahu povrchu výcho-

zích látek a katalyzátoru na rych-

lost chemické reakce. 

 Uvede příklady katalyzovaných 

reakcí v průmyslu a v organis-

mech 

Faktory ovlivňující rych-

lost chemických reakcí 

(teplota, koncentrace, plošný 

obsah povrchu výchozích látek, 

katalýza) 

 Matematika 

  Vysvětlí výrobu elektrického 

proudu chemickou cestou. 

 Posoudí vliv této výroby elektřiny 

na kvalitu ŽP 

Chemie a elektřina 

(výroba elektrického proudu 

chemickou cestou) 

ENV 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Biologie a geologie 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

 Rozliší nejjednodušší uhlovo-

díky, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití 

 Pojmenuje (napíše vzorec) vybra-

ných alkanů, alkenů, alkynů a 

arenů  

 Zná zdroje, výrobu a vlastnosti 

významných zástupců uhlovodíků 

a jejich směsí 

Uhlovodíky 

(názvosloví jednoduchých or-

ganických sloučenin, příklady 

v praxi významných alkanů, al-

kenů, alkynů a arenů, směsí uh-

lovodíků)  

ENV  

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

 Zhodnotí užívání fosilních 

paliv a vyráběných paliv jako 

zdrojů energie 

 Uvede příklady produktů prů-

myslového zpracování ropy 

 Popíše postup při zpracování ropy, 

uhlí a zemního plynu 

 Uvede příklady produktů těchto 

výrob, jejich použití 

 Zhodnotí vliv používání průmys-

lově vyrobených paliv a dalších 

produktů na ŽP 

Paliva 

(ropa, uhlí, zemní plyn, prů-

myslově vyráběná paliva, pří-

klady využití) 

ENV  

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Biologie a geologie 

Zeměpis 

 Rozliší vybrané deriváty uh-

lovodíků, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití 

 Rozdělí deriváty uhlovodíků 

 Pojmenuje (napíše vzorec) vý-

znamných halogenderivátů, hyd-

roxysloučenin, karbonylových 

sloučenin a karboxylových kyselin 

 Používá triviální názvy některých 

derivátů uhlovodíků 

Deriváty uhlovodíků 

(příklady v praxi významných 

halogenderivátů, hydroxyslou-

čenin, karbonylových sloučenin 

a karboxylových kyselin) 

ENV  

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Biologie a geologie 



 

134 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Uvede vlastnosti a použití vý-

znamných halogenderivátů, hyd-

roxysloučenin, karbonylových 

sloučenin a karboxylových kyselin 

 Uvede vliv freonů na ozonosféru 

 Zhodnotí vliv požití alkoholu na 

zdraví člověka 

 Orientuje se ve výchozích lát-

kách a produktech fotosyn-

tézy a koncových produktů 

biochemického zpracování, 

především bílkovin, tuků, sa-

charidů 

 Určí podmínky postačující 

pro aktivní fotosyntézu 

 Uvede příklady zdrojů bílko-

vin, tuků, sacharidů a vita-

minů 

 Uvede vlastnosti a zdroje přírod-

ních látek  

 Vysvětlí podstatu fotosyntézy, 

určí podmínky reakce 

 Napíše vzorce a uvede biologický 

význam vybraných mono-, di- a 

polysacharidů (ribóza, glukóza, 

fruktóza, sacharóza, škrob, glyko-

gen) 

 Na základě důkazu Fehlingovým 

činidlem a škrobem rozliší škrob a 

sacharidy s redukčními účinky 

 Uvede příklady aminokyselin a 

bílkovin; uvede jejich biologický 

význam 

 Napíše rovnici vzniku peptidu 

 Provede důkaz bílkovin xantopro-

teinovou a biuretovou reakcí 

 Definuje chemické složení tuků, 

uvede jejich biologický význam 

 Vysvětlí vliv prostředí na žluknutí 

tuků 

 Definuje podstatu ztužování tuků 

 Uvede výskyt a význam NK pro 

život 

Přírodní látky 

(zdroje, vlastnosti a příklady 

funkcí bílkovin, tuků, sacharidů, 

nukleových kyselin, hormonů a 

vitaminů v lidském těle; vliv na 

zdraví člověka) 

 Biologie a geologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Podá přehled hormonů lidského 

těla, účinek a u vybraných i che-

mické složení 

 Rozdělí a uvede zdroje vitaminů a 

jejich vliv na zdraví člověka 

 Uvede příklady přírodních látek 

v potravě z hlediska zásad racio-

nální výživy 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

 Zhodnotí využívání prvotních 

a druhotných surovin z hle-

diska trvale udržitelného roz-

voje na Zemi 

 Vyjmenuje nejvýznamnější stře-

diska chemického průmyslu v ČR 

a jejich výrobní program 

 Zhodnotí vhodnost druhotných su-

rovin k recyklaci 

 Definuje pojem koroze a účinný 

boj proti ní 

Chemický průmysl v ČR 

(výrobky, rizika v souvislosti 

s životním prostředím, 

recyklace surovin, koroze) 

 Biologie a geologie 

Zeměpis 

  Zná zásady bezpečnosti při práci 

s chemickými látkami 

 Rozdělí hnojiva podle původu 

 Zhodnotí využívání různých druhů 

hnojiv v praxi vzhledem k život-

nímu prostředí a zdraví člověka 

 Uvede výhody a nevýhody použí-

vání hnojiv statkových a průmys-

lových s ohledem na kvalitu půdy 

a dalších složek ŽP 

Průmyslová hnojiva 

(druhy, výhody a nevýhody 

v porovnání s hnojivy přírod-

ními) 

ENV  

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Biologie a geologie 

  Uvede suroviny, postup výroby a 

praktické použití cementu, vápna, 

sádry a keramiky 

Tepelně zpracovávané ma-

teriály 

(cement, vápno, sádra, kera-

mika) 

 Biologie a geologie 

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

  Definuje rozdíl mezi vlastnostmi 

nízko- a makromolekulárních lá-

tek 

 Vysvětlí strukturu a chemickou 

stavbu některých významných po-

lymerů 

 Rozliší polymery podle chování v 

plameni 

 Uvede vlastnosti a použití vý-

znamných polymerů 

 Posoudí výhody a nevýhody, resp. 

vliv používání syntetických poly-

merů na ŽP  

Plasty a syntetická vlákna 

(vlastnosti, použití, likvidace) 

 Biologie a geologie 

  Definuje chemické složení mýdel 

a jeho výrobu 

 Vysvětlí prací účinky detergentů 

Detergenty  

(mýdla, jejich prací účinky) 

 Fyzika 

Biologie a geologie 

  Zná zásady bezpečnosti při práci 

s těmito chemickými látkami, po-

užití ochranných pomůcek 

 Uvede mechanismus účinku 

těchto látek na organismy 

 Zhodnotí využívání pesticidů 

v praxi vzhledem k životnímu pro-

středí a zdraví člověka 

Pesticidy 

(přehled základních skupin, je-

jich účinky, rezidua) 

 Biologie a geologie 

 Orientuje se v přípravě a vyu-

žívání různých látek v praxi a 

jejich vlivech na životní pro-

středí a zdraví člověka 

 Zhodnotí využívání různých látek 

v praxi vzhledem ke zdraví člo-

věka 

 Rozdělí léčiva a návykové látky 

podle účinku 

 Posoudí nebezpečnost toxikoma-

nie 

Léčiva a návykové látky  Biologie a geologie 
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Ročník: kvarta (osmileté a šestileté studium) Vyučovací předmět: chemie 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ZÁKLADY OBECNÉ CHEMIE 

Žák: Žák: 

 Zařadí chemii v kontextu přírodních 

věd 

 Definuje předmět a jeho metodologii 

 Posoudí význam chemie pro člověka 

a společnost 

 Uvede výhody a nevýhody chemi-

zace 

 Vyjmenuje významné vědce, kteří 

přispěli k rozvoji disciplíny 

Úvod do chemie 

(vymezení předmětu chemie, 

její význam, chemie jako pří-

rodní věda) 

  

  Rozliší společné a rozdílné fyzikální 

a chemické vlastnosti látek 

 Definuje základní chemické pojmy 

 Připraví roztok o daném složení 

 Uvede příklady v praxi používaných 

roztoků a směsí látek 

 Definuje dělicí metody 

 Navrhne a prakticky provede postup 

při dělení směsí látek 

 Napíše přeměnu látek chemickou 

rovnicí 

Látky a soustavy látek 

(směsi látek, roztoky a 

rozpustnost látek, způsoby 

dělení směsí látek, chemická 

sloučenina a chemický pr-

vek, atom, molekula, ion, 

chemické reakce a zápis prů-

běhu reakce chemickou rov-

nicí) 

 Fyzika 

  Orientuje se ve veličinách používa-

ných v chemii a jejich jednotkách 

 Vypočítá molární hmotnost, obje-

mové a hmotnostní procento, látko-

vou koncentraci, příklady na ředění 

roztoků a výpočty ze vzorců a rovnic 

Veličiny v chemii a che-

mické výpočty 

(veličiny používané v chemii 

a jejich jednotky, základní 

chemické výpočty, složení 

směsí a sloučenin, výpočty ze 

vzorců a rovnic) 

 Fyzika 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

  Popíše stavbu atomu z pohledu 

kvantové mechaniky  

 Charakterizuje kvantová čísla 

 Roztřídí prvky na s-, p-, d- a f-; pře-

chodné, nepřechodné a vnitřně pře-

chodné a vysvětlí vztah mezi stav-

bou elektronového obalu a postave-

ním v PSCHP 

 Zapíše elektronové konfigurace 

atomů a jednoatomových iontů 

 Určí počet protonů, elektronů a ne-

utronů u atomů prvků a iontů 

 Definuje vztahy ve skupinách a peri-

odách PSCHP 

 Třídí prvky podle stavby elektrono-

vého obalu, předpovídá jejich fyzi-

kální a chemické vlastnosti. 

Chemické prvky a perio-

dická soustava 

(složení atomového jádra, vl-

nově (kvantově) mechanický 

model atomu, typy atomových 

orbitalů, elektronová konfigu-

race atomů a jednoatomových 

iontů, periodický systém 

prvků – skupiny a periody) 

 Fyzika 

  Popíše vznik chemické vazby, její 

typy a vlastnosti 

 Na základě znalosti struktury a pola-

rity chemické vazby předpoví vlast-

nosti chemických látek 

Struktura a vlastnosti 

prvků a sloučenin 

(chemická vazba a její vlast-

nosti – násobnost a typ vazby, 

elektronegativita a polarita 

chemické vazby, struktura a 

prostorové tvary molekul, 

vlastnosti atomových, moleku-

lových a iontových krystalů a 

kovů) 

  

  Charakterizuje chemický děj 

 Podle změny koncentrace vypočítá 

rychlost chemické reakce  

 Posoudí vliv faktorů na rychlost che-

mického děje 

Chemický děj a jeho zá-

konitosti 

(chemický děj a jeho charak-

teristika, rychlost chemické 

reakce a ovlivňující faktory, 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Na základě znalosti termochemic-

kých zákonů stanoví změnu entalpie. 

 Vypočítá standardní slučovací a 

spalné teplo 

reakční teplo a standardní re-

akční teplo, termochemické 

zákony) 

  Odvodí vztah pro rovnovážnou kon-

stantu 

 Aplikuje Le Chatelierův princip akce 

a reakce při ustanovení rovnováž-

ného stavu 

 Zapíše vztah pro disociační kon-

stantu kyselin a zásad, vypočítá její 

hodnotu a určí sílu kyseliny/zásady 

 Vypočítá pH roztoku silných kyselin 

a hydroxidů 

 Definuje iontový součin vody a pH 

roztoku 

 Teoreticky (s využitím poznatků o 

hydrolýze) a prakticky určí pH vod-

ných roztoků 

 Vyčíslí redoxní reakce 

 Odvodí a vypočítá hodnotu součinu 

rozpustnosti, uvede posloupnost vy-

loučení sraženin ze systému 

 S využitím poznatků o Beketovově 

řadě kovů vysvětlí průběh reakce 

kovů s kyselinami 

Chemická rovnováha 

(chemická rovnováha, rovno-

vážné koncentrace látek, rov-

novážná konstanta, princip 

akce a reakce, kyseliny a zá-

sady, acidobazické rovnováhy, 

elektrolytická disociace, ion-

tový součin vody, stupnice 

pH, oxidace a redukce, Beke-

tovova elektrochemická řada 

napětí, srážecí rovnováhy a 

součin rozpustnosti) 

  

ZÁKLADY ANORGANICKÉ CHEMIE 

  Popíše způsoby laboratorních pří-

prav vodíku, kyslíku, resp. průmys-

lové výroby těchto a vzácných 

plynů. 

Vodík, kyslík, vzácné 

plyny 

(složení vzduchu a vody, 

elektronová konfigurace 

atomů těchto prvků, fyzikální 

ENV 

Problematika vztahů orga-

nismů a prostředí 

Člověk a životní prostředí 

Životní prostředí regionu 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Vysvětlí princip dělení směsí frakční 

destilací. 

 U vodíku a kyslíku uvede příklady, 

vlastnosti a použití důležitých slou-

čenin. 

 Vysvětlí příčinu nereaktivnosti vzác-

ných plynů. 

 Pojmenuje (napíše) vzorec prakticky 

významných sloučenin vodíku a kys-

líku 

 Uvede výskyt a použití vody, vzdu-

chu a vodných roztoků 

a chemické vlastnosti těchto 

prvků, příprava, výroba a je-

jich využití, základy názvo-

sloví a vlastnosti binárních 

sloučenin, výskyt a použití 

vzduchu, vody a vodných roz-

toků) 

a ČR 

OSV 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní ře-

šení problémů 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

Spolupráce a soutěž 

SOU 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

MED 

Média a mediální pro-

dukce 
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5.8.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.9 Biologie a geologie (osmileté a šestileté studium) 

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Biologie a geologie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je v něm 

integrováno celé průřezové téma Environmentální výchova a vybraná temata průřezových temat 

Zdravý způsob života a péče o zdraví a Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a Změny v životě 

člověka a jejich reflexe vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

Biologie a geologie je koncipována jako předmět, který má studentům poskytnout ucelený přehled 

znalostí, vědomostí a dovedností o neživé a živé přírodě. V primě a částečně v sekundě je botanika a 

zoologie probírána se zaměřením na ekosystémy s důrazem na komplexnost přírody a místo člověka 

v ní. Poté dochází ke změně a následuje systematický přístup v zoologii, biologii člověka a geologic-

kých oborech. 

Časové vymezení předmětu 
Biologie a geologie se vyučuje ve všech ročnících gymnázia. 

Týdenní hodinová dotace: 

 Teoretické hodiny Laboratorní práce 

prima 2 1 

sekunda 2 0 

tercie 2 0,5 

kvarta 2 0,5 

Výuka biologie je převážně realizována v multimediálních učebnách, které jsou vybaveny videem, 

dataprojektorem, počítačem s přístupem na internet a zpětným projektorem. Laboratorní práce probí-

hají jako dvouhodinová cvičení v biologické laboratoři či v terénu, kde žáci řeší teoretické a praktické 

úkoly. Na cvičení je třída rozdělena do dvou skupin. Pro praktickou výuku žáci využívají mono- nebo 

binokulární mikroskopy, stereoskopické lupy, mikroskop s CCD kamerou propojenou na televizor a 

binokulární lupa s výstupem do PC. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Základní formou práce v předmětu je problémové vyučování, pozorování, posuzování situací 

z běžného života očima biologa a ekologa, dále výklad a aplikační činnost žáků s ukázkami přírodnin 

a modelů, použití videa, zpětného projektoru a PC s připravenými obrazy, grafy, tabulkami, zvuky, 

videem a animacemi. Důležité místo mají i tématické diskuse, referáty žáků, vycházky do přírody a 

exkurze (ZOO a botanická zahrada, CHKO a NP Šumava, muzea…). 

Kompetence k učení 

 zadávat samostatnou práci, např. referáty, problémové úlohy, doporučovat další studijní zdroje 

(populárně naučnou literaturu, časopisy, internet apod.), a tím motivovat žáky k samostatnosti 

a aktivitě při učení  

 systematicky kontrolovat a objektivně hodnotit práci žáků  

 osobním přístupem motivovat žáky k učení  

 kriticky hodnotit věrohodnost jednotlivých informačních zdrojů (např. tisk, televize, internet)  

Kompetence k řešení problémů 

 vybavit žáky vědomostmi, znalostmi a dovednostmi potřebnými pro rozpoznání „problému“ a 

jeho řešení  

 zadávat žákům problémové úlohy a metodicky dohlížet na jejich řešení  

 při řešení problémů umožňovat žákům hledat a nacházet nové přístupy a nová řešení  
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Kompetence komunikativní  

 otevřeně komunikovat s žáky  

 vyjadřovat se jasně, srozumitelně, věcně a gramaticky správně 

 zadávat úlohy, při jejichž řešení musí žáci využívat různé komunikační technologie (tisk, tele-

vize, internet)  

Kompetence sociální a personální 

 zadávat žákům skupinovou práci a dohlížet, aby se každý zodpovědně a konstruktivně zapojil 

do řešení 

 veřejně kritizovat a potírat jakékoli náznaky neúcty, nadřazenosti či snahy o zneužívání odliš-

ného temperamentu, sebevědomí nebo postavení jednotlivce v rámci pracovní skupiny nebo 

třídy  

 skupinovou diskusí o výsledcích práce jednotlivce nebo skupiny rozvíjet schopnost žáků v so-

ciálním kontextu sebekriticky hodnotit sama sebe  

Kompetence občanské 

 svým vztahem k přírodě a lidem být pro žáky příkladem 

 důrazně dohlížet na slušné a ohleduplné chování žáků nejenom ve škole a během školních akcí, 

ale vždy a všude  

Kompetence pracovní 

 kontrolovat plnění úkolů a povinností 

 vést žáky k vhodnému a efektivnímu používání pomůcek a učebnic  

 střídáním činností adaptovat žáky na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 rozvíjet manuální zručnost žáků 

 vést žáky k dodržování vymezených pravidel 

K zabezpečení rozvoje mimořádně nadaných žáků směřují vyučující biologie již dlouhodobě. 

Se žáky pracují nejen v hodinách biologie. Od primy se žáci zúčastňují biologických soutěží, zejména 

Biologické olympiády.  

Proto je kladen důraz na: 

 využívání metod výuky s preferencí individuálního přístupu  

 prosazování forem výuky v nichž je preferován individuální přístup  

 využívání možností individuálních konzultací  

 využívání možností mimoškolních aktivit
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5.9.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: biologie a geologie 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

OBECNÁ BIOLOGIE, GENETIKA, BIOLOGIE ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A HUB 

Žák: 

 Třídí organizmy a zařadí je 

do říší 

 Porovná buňku rostlin, živo-

čichů a bakterií  

Žák: 

 Dokáže zařadit organizmy ze 

svého okolí do říší 

 Popíše a porovná základní 

typy buněk 

Poznáváme přírodu 

(význam a zásady třídění or-

ganizmů; buňka rostlinná, živo-

čišná, bakteriální) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Fyzika  

 Uvede příklady výskytu orga-

nismů v lese vztahy mezi 

nimi 

 Zhodnotí vliv člověka na lesy 

a uvede příklady narušení 

rovnováhy v ekosystému ve 

svém okolí  

 Pojmenuje charakteristické 

organizmy lesa 

 Uvede příklady chráněných 

rostlin a živočichů 

 Zdůvodní význam ochrany 

rostlin a živočichů 

 Vlastními slovy popíše zá-

kladní vztahy mezi orga-

nizmy v lese 

 Navrhne řešení zlepšení stavu 

lesů na Klatovsku 

Lesní společenstva 

(řasy, houby, lišejníky  

mechy, kapradiny, naho- a 

krytosemenné rostliny; ochrana 

rostlin; měkkýši, členovci, ob-

ratlovci; 

vztahy živočichů a rostlin 

v lese, les jako celek) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Zeměpis  
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MED 

Kritické čtení a vnímání mediál-

ních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

 Uvede příklady výskytu orga-

nismů ve vodním prostředí a 

vztahy mezi nimi 

 Zhodnotí vliv člověka na 

vodní prostředí a uvede pří-

klady narušení rovnováhy v 

ekosystému ve svém okolí  

 Vyjmenuje základní fyzikální 

a chem. vlastnosti vody 

 Objasní rozdíly mezi stojatou 

a tekoucí vodou 

 Pojmenuje charakteristické 

organizmy rybníka 

 Vlastními slovy popíše zá-

kladní vztahy mezi orga-

nizmy v rybníce  

 Dokáže ukázat důsledky vlivu 

člověka na rybníky na Kla-

tovsku 

Voda a okolí 

(vlastnosti vodního prostředí; 

rostliny rybníka a okolí; prvoci, 

žahavci, měkkýši, kroužkovci, 

členovci, obratlovci; rybník 

jako celek) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Fyzika 

Chemie 

Zeměpis 

 Uvede příklady výskytu orga-

nismů na loukách, pastvinách 

a vztahy mezi nimi 

 Zhodnotí vliv člověka na ži-

votní prostředí luk, pastvin a 

polí a uvede příklady naru-

šení rovnováhy v ekosystému 

ve svém okolí  

 Vyjmenuje charakteristické 

druhy luk, pastvin a polí 

 Vlastními slovy popíše zá-

kladní vztahy mezi orga-

nizmy na louce 

 Srovnáním louky intenzivně 

obhospodařované a šumavské 

louky demonstruje vliv člo-

věka na travní společenstvo 

Společenstva luk a pastvin  

(rostliny, měkkýši, krouž-

kovci, členovci, obratlovci; 

travní společenstva jako celek) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Zeměpis 
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Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

 Dodržuje pravidla bezpečné 

práce a ochrany životního 

prostředí při experimentální 

práci a poznávání živé a ne-

živé přírody 

 Poskytne první pomoc při 

úrazu v laboratoři 

 Zpracuje protokol o cíli, prů-

běhu a výsledcích své experi-

mentální práce a zformuluje v 

něm závěry, k nimž dospěl 

 Aplikuje praktické metody 

poznávání přírody  

 Vybere a prakticky využívá 

vhodné pracovní postupy, pří-

stroje, zařízení a pomůcky 

pro konání konkrétních pozo-

rování, měření a experimentů  

 Vyhledá v dostupných infor-

mačních zdrojích všechny 

podklady, jež mu co nejlépe 

pomohou provést danou ex-

perimentální práci  

 Zhodnotí příspěvek přírodo-

vědců různých národností 

k poznání vývoje Země a ži-

vota na ní  

 Aplikuje ustanovení labora-

torního řádu 

 Předvede základní úkony 

první pomoci při úrazu v la-

boratoři a exkurzi v přírodě 

 Pojmenuje jednotlivé části 

mikroskopu a dokáže s ním 

pracovat 

 Připraví jednoduchý pře-

chodný preparát 

 Nakreslí a popíše obrázek po-

zorovaného objektu 

 Vytvoří herbář lučních rostlin 

 Pozoruje (okem, lupou a dale-

kohledem) rostliny a živoči-

chy a zařadí je do hlavních 

skupin 

Práce s laboratorní techni-

kou 

(základní laboratorní postupy 

a metody, základní laboratorní 

přístroje, zařízení a pomůcky) 

Praktické metody pozná-

vání přírody 

(exkurze, pozorování lupou a 

mikroskopem (případně dale-

kohledem), práce se zjednodu-

šenými určovacími klíči a at-

lasy, založení herbáře a sbírek, 

ukázky odchytu některých ži-

vočichů, jednoduché rozčleňo-

vání rostlin a živočichů) 

Významní biologové a je-

jich objevy 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

Člověk a svět práce 
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: biologie a geologie 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

OBECNÁ BIOLOGIE, GENETIKA, BIOLOGIE ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A HUB 

Žák: 

 Rozlišuje a uvede příklady 

ekosystémů umělých a přiro-

zených 

Žák: 

 Přiřadí běžné ekosystémy do 

kategorie přirozených či umě-

lých 

 Vlastními slovy charakteri-

zuje umělý ekosystém 

Ekosystémy přirozené a 

umělé 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

MED 

Kritické čtení a vnímání me-

diálních sdělení 

Interpretace vztahu mediál-

ních sdělení a reality 

Fyzika 

Chemie  

 Uvede příklady různých pol-

ních plodin a jejich pěstování 

 Vysvětlí podstatu jednodu-

chých potravních řetězců 

v polním ekosystému a zhod-

notí jejich význam 

 Pojmenuje jednotlivé u nás 

pěstované polní plodiny 

 Vysvětlí význam jednotlivých 

polních plodin pro člověka 

 Objasní podstatu pěstování 

hlavních polních plodin 

 Srovná význam organizmů 

nazývaných škůdce, resp. ple-

vel na poli a v přirozeném 

prostředí 

 Předloží příklady negativního 

vlivu nadměrné chemizace 

Rozmanitost polních eko-

systémů 

(polní plodiny) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Chemie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Navrhne opatření, která zlepší 

stav našich polí 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

 Uvede příklady výskytu orga-

nismů v okolí lidských sídel a 

vztahy mezi nimi 

 Vysvětlí podstatu jednodu-

chých potravních řetězců 

v okolí lidských sídel a zhod-

notí jejich význam 

 Zhodnotí kladný i záporný 

vliv člověka na životní pro-

středí okolí lidských sídel  

 Definuje sad, ovocnou za-

hradu a zelinářskou zahradu 

 Objasní podstatu pěstování 

hlavních ovocných dřevin a 

zeleniny 

 Vysvětlí ekonomický a kraji-

notvorný význam sadů, ovoc-

ných zahrad a zelinářských 

zahrad 

 Provede rozbor vztahu cha-

rakteristických organizmů 

sadů, ovocných zahrad a zeli-

nářských zahrad s důrazem na 

pozitivní vliv ptactva v jejich 

ochraně před škůdci 

 Předloží příklady negativního 

vlivu nadměrné chemizace 

 Definuje pojem park a 

okrasná zahrada 

 Pojmenuje charakteristické 

rostliny parků a okrasných 

zahrad a také živočichy, kteří 

v nich žijí 

 Porovná typy parků a okras-

ných zahrad z hlediska vý-

skytu různých živočichů  

 Zhodnotí význam parků a 

okrasných zahrad pro lidská 

sídla 

Okolí lidských sídel 

(sady a ovocné zahrady  

-rostliny, houby, bakterie, 

viry, bezobratlí, ptáci; 

zelinářské zahrady 

-okrasné zahrady a parky  

-okrasné byliny, okrasné dře-

viny, živočichové; 

rumiště a okraje cest) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Vysvětlí svými slovy pojem 

rumiště a vznik tohoto pro-

středí 

 Uvede příklady živočichů a 

rostlin rumišť a okrajů cest 

 Zhodnotí estetický a zdra-

votní vliv rumiště na člověka 

 Uvede příklady výskytu orga-

nismů, které doprovázejí člo-

věka 

 Vysvětlí podstatu vztahu or-

ganismů, které doprovázejí 

člověka a člověka 

 Zhodnotí kladný i záporný 

vliv organizmů lidských sídel 

na životní prostředí člověka  

 Pojmenuje důležité orga-

nizmy doprovázející člověka 

 Zhodnotí zdravotní a hygie-

nický význam organizmů pro-

vázejících člověka, vznik epi-

demií 

 Pojmenuje důležité orga-

nizmy člověkem pěstované 

nebo chované v domácnos-

tech 

 Objasní podstatu péče o po-

kojové rostliny a živočichy 

chované v domácnostech 

 Pojmenuje nejvýznamnější  

 Zhodnotí jejich význam hos-

podářských zvířat pro člověka  

Lidská sídla 

(organizmy provázející člo-

věka – mikroorganizmy, 

houby, bezobratlí, obratlovci; 

organizmy člověkem pěsto-

vané nebo chované  

-pokojové rostliny, chovaní 

živočichové, hospodářsky vý-

znamné organizmy) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

Zeměpis 

 Rozliší základní projevy a 

podmínky života, orientuje se 

v daném přehledu vývoje or-

ganismů  

 Objasní podstatu vědeckého 

názoru na vznik a vývoj ži-

vota 

 Interpretuje jednotlivé znaky 

života 

Rozmanitost přírody  

- vznik, vývoj, rozmanitost, 

projevy života a jeho význam 

(výživa, dýchání, růst, roz-

množování, vývin, reakce na 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Vysvětlí podstatu pohlavního 

a nepohlavního rozmnožo-

vání a jeho význam z hle-

diska dědičnosti 

 Uvede příklady pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování 

u rostlin a živočichů 

podněty; názory na vznik ži-

vota)  

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

ENV 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

MED 

Kritické čtení a vnímání me-

diálních sdělení 

Interpretace vztahu mediál-

ních sdělení a reality 

 Popíše základní rozdíly mezi 

buňkou rostlin, živočichů a 

bakterií a objasní funkci zá-

kladních organel 

 Uvede příklady základních 

organel a vysvětlí jejich 

funkci 

 Porovná buňku prokaryotic-

kou a eukaryotickou jak ve 

složitosti i tak ve velikosti  

 Vysvětlí vznik eukaryotické 

buňky 

 Načrtne schéma rostlinné a 

živočišné buňky a vysvětlí 

rozdíly mezi nimi 

 Na příkladu rostliny a živoči-

cha popíše hierarchické uspo-

řádání mnohobuněčných or-

ganizmů a vysvětlí jeho vý-

znam 

Základní struktura života 

(buňky, pletiva, tkáně, or-

gány, orgánové soustavy, orga-

nismy jednobuněčné a mnoho-

buněčné) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

ENV 

Základní podmínky života 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

 Třídí organismy a zařadí vy-

brané organismy do říší a niž-

ších taxonomických jednotek  

 Vysvětlí principy třídění or-

ganizmů 
Význam a zásady třídění 

organismů  

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Pojmenuje základní taxono-

mické jednotky 

 Srovná systém přirozený a 

umělý 

 Rozčlení běžné organizmy do 

taxonomických skupin 

(K. Linne) Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

 Uvede na příkladech z běž-

ného života význam virů a 

bakterií v přírodě i pro člo-

věka 

 Definuje pojem virus, na-

kreslí a popíše schéma viri-

onu 

 Vysvětlí podstatu činnosti 

virionu v hostitelské buňce 

 Objasní význam virů pro bio-

technologie 

 Vysvětlí význam bakterií 

v koloběhu látek v přírodě 

 Definuje pojem autotrofní, 

heterotrofní, patogenní bakte-

rie 

 Vyjmenuje hlavní patogenní 

bakterie 

 Objasní význam bakterií pro 

biotechnologie  

 Rozhodne, která z běžných 

infekčních chorob je vyvo-

lána viry či bakteriemi  

 Na příkladu vodního květu 

sinic prokáže negativní vliv 

člověka na životní prostředí  

Viry a bakterie  

(výskyt, význam a praktické 

využití) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí  

MED 

Kritické čtení a vnímání me-

diálních sdělení 

Interpretace vztahu mediál-

ních sdělení a reality 

 

 Odvodí na základě pozoro-

vání uspořádání rostlinného 

 Na schématu interpretuje zna-

lost stavby rostlinného těla a 
Biologie rostlin OSV  
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

těla od buňky přes pletiva až 

k jednotlivým orgánům 

 Porovná vnější a vnitřní 

stavbu jednotlivých orgánů a 

uvede praktické příklady je-

jich funkcí a vztahů v rostlině 

jako celku  

jeho hierarchického uspořá-

dání 

 Nakreslí a popíše stavbu ko-

řene, stonku, listu, květu se-

mene a plodu 

 Vysvětlí svými slovy funkci 

rostlinných orgánů 

 Zhodnotí využití jednotlivých 

rostlinných orgánů pro člo-

věka 

Anatomie a morfologie 

rostlin  

(stavba a význam jednotli-

vých částí těla vyšších rostlin – 

kořen, stonek, list, květ, se-

meno, plod) 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

 Vysvětlí princip základních 

rostlinných fyziologických 

procesů a jejich využití při 

pěstování rostlin  

 Definuje základní funkce 

rostlinné fyziologie 

 Interpretuje schéma vodního 

režimu rostlin a jeho souvis-

lost s minerální výživou 

 Srovná fotosyntézu a dýchání 

 Na příkladu sukulentů a ma-

sožravek vysvětlí modifikace 

fyziologických funkcí rostlin 

 Rozlišuje pohlavní a nepo-

hlavní rozmnožování rostlin 

 Uvede příklady využití roz-

množování rostlin v praxi  

Fyziologie rostlin  

(základní principy fotosyn-

tézy, dýchání, růstu, rozmnožo-

vání) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

ENV 

Základní podmínky života 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozlišuje základní systema-

tické skupiny rostlin a určuje 

jejich význačné zástupce po-

mocí klíčů a atlasů  

 Odvodí na základě pozoro-

vání přírody závislost a při-

způsobení některých rostlin 

podmínkám prostředí 

 Přiřadí ke každé skupině vý-

trusných i semenných charak-

teristické zástupce 

 Vlastními slovy vyjádří eko-

logické nároky jednotlivých 

rostlin  

 Odhadne biotop, ve kterém se 

daný taxon vyskytuje 

 Rozliší rostliny léčivé a jedo-

vaté  

 Pojmenuje hlavní léčivé rost-

liny přiřadí k nim jejich pou-

žití  

 Pojmenuje hlavní jedovaté 

rostliny a vysvětlí možnost 

jejich záměny  

 Pojmenuje hlavní hospodář-

sky významné rostliny a při-

řadí k nim jejich využití 

 Porovná výskyt „běžných“ a 

chráněných druhů v Klato-

vech a okolí se Šumavou 

Systém rostlin  

(poznávání a zařazování da-

ných zástupců běžných druhů 

řas, mechorostů, kapraďorostů 

(plavuně, přesličky, kapra-

diny), nahosemenných a kryto-

semenných rostlin (jednodělož-

ných a dvouděložných); jejich 

vývoj a využití hospodářsky 

významných zástupců) 

Význam rostlin a jejich 

ochrana 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí  

MED 

Kritické čtení a vnímání me-

diálních sdělení 

Interpretace vztahu mediál-

ních sdělení a reality 

 

BIOLOGIE HUB 

 Rozpozná naše nejznámější 

jedlé a jedovaté houby s plod-

nicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků  

 Vysvětlí různé způsoby vý-

živy hub a jejich význam v 

ekosystémech a místo v po-

travních řetězcích  

 Zdůvodní existenci samo-

statné říše hub 

 Porovná výživu hub s výži-

vou rostlin a živočichů 

 Interpretuje význam hub 

v koloběhu látek 

 Uvede příklady hub bez plod-

nic a vysvětlí jejich pozitivní 

Biologie hub 

Houby bez plodnic  

(základní charakteristika, po-

zitivní a negativní vliv na člo-

věka a živé organismy) 

Houby s plodnicemi  

(stavba, výskyt, význam, zá-

sady sběru, konzumace a první 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

i negativní význam pro člo-

věka a organizmy 

 Nakreslí a popíše plodnici 

stopkovýtrusých hub 

 Objasní zásady sběru hub a 

první pomoci při otravě 

 Rozpozná naše nejvýznam-

nější jedlé a jedovaté houby 

pomoc při otravě houbami) Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

 Objasní funkci dvou orga-

nismů ve stélce lišejníků 

 Nakreslí schéma a vysvětlí 

vztah mezi organizmy stélky 

lišejníku 

 Zhodnotí význam lišejníků v 

přírodě 

Lišejníky 

(stavba, symbióza, výskyt a 

význam) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí  

MED 

Kritické čtení a vnímání me-

diálních sdělení 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Interpretace vztahu mediál-

ních sdělení a reality 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 Porovná základní vnější a 

vnitřní stavbu vybraných ži-

vočichů a vysvětlí funkci jed-

notlivých orgánů  

 Porovná schéma rostlinné a 

živočišné buňky a vysvětlí 

rozdíly mezi nimi 

 Popíše způsoby, kterými jed-

nobuněčný organizmus vyko-

nává životní funkce 

 Na schématu interpretuje zna-

lost stavby mnohobuněčného 

živočišného těla a jeho hierar-

chického uspořádání 

 Popíše princip pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování 

živočichů a uvede příklady 

Biologie živočichů 

Stavba těla, stavba a 

funkce jednotlivých částí 

těla 

(živočišná buňka, tkáně, or-

gány, orgánové soustavy, orga-

nismy jednobuněčné a mnoho-

buněčné, rozmnožování ) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

 

 Rozlišuje a porovná jednot-

livé skupiny živočichů, určuje 

vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomic-

kých skupin 

 Přiřadí ke každé skupině bez-

obratlých živočichů charakte-

ristické zástupce 

 Vlastními slovy vyjádří jejich 

ekologické nároky 

Vývoj, vývin a systém ži-

vočichů  

(významní zástupci jednotli-

vých skupin živočichů – pr-

voci, žahavci, ploštěnci, hlísti, 

měkkýši, kroužkovci, členovci) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Základní podmínky života 

 Zhodnotí význam živočichů v 

přírodě i pro člověka uplat-

ňuje zásady bezpečného cho-

vání ve styku se živočichy 

 Zhodnotí zdravotní a hygie-

nický význam bezobratlých 

živočichů (zimnička, 

měňavka úplavičná, bičenka 

poševní, tasemnice, roup, škr-

kavka, svalovec, klíště, vosa, 

včela, …) 

 Objasní podstatu preventiv-

ních opatření, která ochrání 

člověka před patogenními a 

parazitickými živočichy  

 Zhodnotí hospodářský vý-

znam bezobratlých živočichů 

(trypanozoma, kokcidie, ba-

chořci, korály, motolice, há-

ďátka, jedlí měkkýši, perlo-

tvorka, jedlí korýši, včely, 

mouchy, komáři, mšice, mo-

týli, brouci…) 

Rozšíření, význam a 

ochrana živočichů  

(hospodářsky a epidemiolo-

gicky významné druhy; chov 

včel) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí  

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

 Dodržuje pravidla bezpečné 

práce a ochrany životního 

prostředí při experimentální 

práci a poznávání živé a ne-

živé přírody 

 Aplikuje praktické metody 

poznávání přírody  

 Pozoruje (okem, lupou a dale-

kohledem) rostliny a živoči-

chy a zařadí je do hlavních 

skupin 

 Vytvoří studii zahrady rodin-

ného domu 

Praktické metody pozná-

vání přírody 

(exkurze, pozorování lupou a 

mikroskopem, případně dale-

kohledem, práce se zjednodu-

šenými určovacími klíči a at-

lasy, založení herbáře a sbírek, 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

DEM 

Člověk a svět práce 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zhodnotí příspěvek přírodo-

vědců různých národností 

k poznání vývoje Země a ži-

vota na ní 

ukázky odchytu některých ži-

vočichů, jednoduché rozčleňo-

vání rostlin a živočichů) 

Významní biologové a je-

jich objevy 

(K. Linne, Ch.Darwin) 

Občan, demokratická společ-

nost a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: biologie a geologie 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

Žák: 

 Porovná základní vnější a 

vnitřní stavbu vybraných živo-

čichů a vysvětlí funkci jednot-

livých orgánů  

Žák: 

 Na schématu interpretuje zna-

lost stavby živočišného těla a 

jeho hierarchického uspořá-

dání 

 Vysvětlí svými slovy funkci 

živočišných orgánů a orgáno-

vých soustav 

 Porovná stavbu a funkci živo-

čišných orgánů u jednotlivých 

tříd 

 Zhodnotí využití jednotlivých 

živočišných orgánů pro člo-

věka 

Obratlovci 

stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla  

(živočišná buňka, tkáně, or-

gány, orgánové soustavy) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

 

 Rozlišuje a porovná jednotlivé 

skupiny živočichů, určuje vy-

brané živočichy, zařazuje je 

do hlavních taxonomických 

skupin 

 Přiřadí ke každé třídě  

 Vlastními slovy vyjádří ekolo-

gické nároky charakteristic-

kých živočichů 

Vývoj, vývin a systém ži-

vočichů  

(významní zástupci jednotli-

vých skupin živočichů –kru-

hoústí, paryby, ryby, obojži-

velníci, plazi, ptáci, savci) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

 Zhodnotí význam živočichů v 

přírodě i pro člověka uplatňuje 

zásady bezpečného chování ve 

styku se živočichy 

 Pojmenuje hlavní hospodářsky 

významné lovené živočichy a 

přiřadí k nim jejich využití 

 Pojmenuje chované, hospodář-

sky významné živočichy a u 

některých i jejich plemena  

 Zhodnotí jejich význam pro 

člověka 

 Pojmenuje důležité živočichy 

chované v domácnostech  

 Objasní podstatu péče o živo-

čichy chované v domácnos-

tech 

 Zhodnotí zdravotní a hygie-

nický význam těchto živoči-

chů pro člověka 

 Porovná výskyt „běžných“ a 

chráněných druhů v Klatovech 

a okolí se Šumavou 

 Prokáže na konkrétních příkla-

dech význam ochrany druhů a 

ekosystémů 

 Provede kritiku bezohledného 

lovu mořských ryb a velryb 

Rozšíření, význam a 

ochrana živočichů 

(hospodářsky významné 

druhy, péče o vybrané domácí 

živočichy, chov domestikova-

ných živočichů, živočišná spo-

lečenstva) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Provede rozbor vztahu domo-

rodců a společenstev velkých 

kopytníků a šelem v Africe 

 Objasní princip reintrodukce 

na příkladu rysa na Šumavě 

 Interpretuje zásady šetrného 

zacházení v hospodářských 

chovech  

 Demonstruje zásady bezpeč-

ného chování ve styku se živo-

čichy 

 Odvodí na základě pozorování 

základní projevy chování ži-

vočichů v přírodě, na příkla-

dech objasní jejich způsob ži-

vota a přizpůsobení danému 

prostředí 

 Definuje pojem etologie 

 Vysvětlí základní způsoby ko-

munikace živočichů 

 Vlastními slovy vyjádří vý-

znam chování živočichů jako 

adaptaci k přežití v daných 

podmínkách 

 Porovná některé projevy cho-

vání člověka a savců 

Projevy chování živoči-

chů 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Určí polohu a objasní stavbu a 

funkci orgánů a orgánových 

soustav lidského těla, vysvětlí 

jejich vztahy  

 Popíše stavbu a vysvětlí 

funkci kůže 

 Demonstruje příklady správné 

péče o kůži i nedostatky, které 

vedou k chorobám kůže  

 Pojmenuje a určí polohu hlav-

ních kostí a svalů lidského těla  

 Zhodnotí vliv nedostatečného 

a nadměrného tělesného zatí-

žení na stav pohybového apa-

rátu 

 Objasní pojem stálost vnitř-

ního prostředí a souvislost 

s funkcí různých orgánových 

soustav 

 Určí polohu a vysvětlí funkci 

orgánů trávicí soustavy 

 Porovná význam základních 

živin, vody, minerálů a vita-

mínů pro člověka 

 Určí polohu a vysvětlí funkci 

orgánů dýchací soustavy 

 Zhodnotí vliv dýchání znečiš-

těného vzduchu a kouření na 

zdraví 

 Určí polohu a vysvětlí funkci 

krevních buněk a orgánů obě-

hové soustavy 

 Zhodnotí vliv zdravého život-

ního stylu na oběhovou sou-

stavu  

 Vysvětlí funkci krevních bu-

něk v imunitě  

Člověk 

anatomie a fyziologie 

(stavba a funkce jednotlivých 

částí lidského těla, orgány, or-

gánové soustavy – opěrná, po-

hybová, oběhová, dýchací, trá-

vicí, vylučovací a rozmnožo-

vací, řídící),  

Vyšší nervová činnost, 

hygiena duševní činnosti  

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

Občanská nauka 

Výchova ke zdraví  
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Objasní význam objevu krev-

ních skupin pro krevní trans-

fúzi (osobnost J. Janského) 

 Určí polohu a vysvětlí funkci 

orgánů vylučovací soustavy 

 Zhodnotí vliv zdravého život-

ního stylu na vylučovací sou-

stavu 

 Určí polohu a vysvětlí funkci 

orgánů rozmnožovací sou-

stavy 

 Objasní princip nervového a 

látkového řízení organizmu 

 Popíše stavbu a funkci ner-

vové buňky 

 Určí polohu a vysvětlí stavbu 

a funkci smyslových orgánů 

 Uvede vztah mezi vadami 

zraku a typem brýlí, které 

vady korigují 

 Určí polohu a vysvětlí stavbu 

a funkci jednotlivých částí 

CNS 

 Objasní rozdíl mezi podmíně-

ným a nepodmíněným re-

flexem 

 Vysvětlí podstatu paměti a 

učení  

 Porovná délku spánku u dítěte 

a dospělého a vysvětlí vliv 

kvality spánku na duševní ak-

tivitu 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Určí polohu a vysvětlí stavbu 

a funkci žláz s vnitřní sekrecí 

 Uvede vztah mezi poruchou 

funkce žlázy a chorobou (cuk-

rovka, Bassedowova ch., na-

nismus a gigantismus) 

 Objasní vznik a vývin nového 

jedince od početí až do stáří  

 Popíše fyziologickou stránku 

pohlavního aktu včetně cesty 

spermií a vajíčka až k oplo-

zení 

 Objasní podstatu vzniku pla-

centy a její funkci  

 Vysvětlí vývoj embrya a 

plodu po stránce orgánové a 

velikostní 

 Interpretuje změny, které pro-

vázejí těhotenství na ženě 

 Popíše fáze porodu a objasní 

jejich hormonální a nervovou 

podstatu 

 Diskutuje o významu vztahu 

matky a dítěte včetně kojení 

pro zdárný vývoj dítěte 

 Vysvětlí postembryonální vý-

voj po stránce orgánové, veli-

kostní a hmotnostní i psy-

chické 

 Definuje pojem antikoncepce 

a objasní principy jednotli-

vých typů antikoncepce 

 Zhodnotí rizika spojená s ne-

chráněným stykem včetně po-

hlavně přenosných chorob 

Ontogeneze člověka OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

MUL 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Výchova ke zdraví 

Občanská nauka 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Objasní princip interrupce a 

zdravotní a psychická rizika 

s ní spojená 

 Orientuje se v základních vý-

vojových stupních fylogeneze 

člověka 

 Aplikuje poznatky o vývoji ži-

vota na Zemi na fylogenezi 

člověka 

 Porovná znaky jednotlivých 

lidských ras 

 Zhodnotí jejich přednosti a ne-

dostatky v různých sportech  

Fylogeneze člověka OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí  

MED 

Kritické čtení a vnímání mediál-

ních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

MUL 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Občanská nauka 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Princip sociálního smíru a soli-

darity 

OBECNÁ BIOLOGIE, GENETIKA A BIOLOGIE ČLOVĚKA 

 Uvede příklady dědičnosti v 

praktickém životě a příklady 

vlivu prostředí na utváření or-

ganismů  

 Na modelu DNA zdůvodní 

hmotnou podstatu dědičnosti  

 Definuje základní pojmy ge-

netiky 

 Uvede a popíše příklady pro-

jevů dědičnosti člověka na zá-

kladě podoby rodinných pří-

slušníků vlastní rodiny i v ro-

dech slavných umělců a spor-

tovců 

 Vyřeší jednoduché příklady 

křížení 

Dědičnost a proměnlivost 

organismů  

(podstata dědičnosti a přenos 

dědičných informací, gen, kří-

žení) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

MED 

Kritické čtení a vnímání mediál-

ních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a soli-

darity  

Občanská nauka 

 Rozlišuje příčiny, případně 

příznaky nemocí běžných, in-

fekčních a civilizačních a 

uplatňuje zásady jejich pre-

vence a léčby 

 Popíše příznaky, vysvětlí pří-

činu a zdůvodní léčbu angíny, 

zánětu horních cest dýchacích, 

chřipky, průjmových onemoc-

nění atd. 

Nemoci, úrazy a prevence 

(příčiny, příznaky, praktické 

zásady a postupy při léčení 

běžných nemocí; závažná po-

ranění a život ohrožující 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Občanská nauka 

Ochrana člověka za 

mimořádných událostí 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Aplikuje předlékařskou první 

pomoc při poranění a jiném 

poškození těla 

 Optimálně reaguje na fyziolo-

gické změny v období dospí-

vání a kultivovaně se chová k 

opačnému pohlaví 

 Dává do souvislostí složení 

stravy a způsob stravování s 

rozvojem civilizačních nemocí 

a v rámci svých možností 

uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 

 Uplatňuje osvojené preven-

tivní způsoby rozhodování, 

chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civili-

začními a jinými chorobami; 

svěří se se zdravotním problé-

mem a v případě potřeby vy-

hledá odbornou pomoc 

 Projevuje odpovědný vztah k 

sobě samému, k vlastnímu do-

spívání a pravidlům zdravého 

životního stylu; dobrovolně se 

podílí na programech podpory 

zdraví v rámci školy a obce 

 Objasní příčinu základních ci-

vil. chorob (ICHS, cukrovka, 

artróza, rakovina atd. 

 Navrhne preventivní opatření, 

která sníží riziko vzniku nej-

častějších chorob 

 Vyjmenuje základní život 

ohrožující poranění a stavy 

 Navrhne postup a sám či s po-

mocí spolužáků provede první 

předlékařskou pomoc u stavu 

šoku a bezvědomí, zástavy de-

chu, zástavy srdce, tepenném 

a žilním krvácení, podvrknutí, 

vykloubení a zlomenině kon-

četiny 

 Definuje pojem zdraví, nemoc 

a životní styl, objasní význam 

zdravého způsobu života, po-

zitivní a negativní dopad pro-

středí a životního stylu na 

zdraví člověka 

 Navrhne změnu životního 

stylu jako prevenci vzniku 

chorob 

 Vysvětlí důsledky porušení 

zásad osobní a intimní hygi-

eny pro vlastní zdraví, ale i 

osoby blízké 

 Uplatňuje (v mezích svých 

možností) v denním režimu 

zásady zdravého stravování 

stavy) 

Životní styl 

(pozitivní a negativní dopad 

na zdraví člověka) 

Změny v životě člověka a 

jejich reflexe; 

dětství, puberta, dospívání 

(tělesné, duševní a společen-

ské změny) 

Sexuální dospívání a re-

produkční zdraví  

(předčasná sexuální zkuše-

nost; těhotenství a rodičovství 

mladistvých; poruchy po-

hlavní identity) 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví  

Výživa a zdraví  

(zásady zdravého stravování, 

vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví; 

poruchy příjmu potravy)  

Péče o zdraví  

(zdraví, nemoc, životní styl a 

zdraví, ochrana před nemo-

cemi, epidemie)  

Tělesná a duševní hygi-

ena  

(zásady osobní, intimní a du-

ševní hygieny, otužování, vý-

znam pohybu pro zdraví) 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

MED 

Kritické čtení a vnímání mediál-

ních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality Občanská společ-

nost a škola 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Definuje pojem dieta, men-

tální anorexie, bulimie, obe-

zita  

 Diskutuje se svými spolužáky 

o poruchách ve vztahu k jídlu 

 Zhodnotí vliv sportu rekreač-

ního, výkonnostního i vrcho-

lového na lidské zdraví 

Režim dne  

ochrana před přenosnými 

i nepřenosnými choro-

bami, chronickým one-

mocněním a úrazy  

(bezpečné způsoby chování; 

nemoci přenosné pohlavním 

stykem, HIV/AIDS, hepati-

tidy; preventivní a lékařská 

péče; odpovědné chování v si-

tuacích úrazu a život ohrožují-

cích stavů; úrazy v domác-

nosti, při sportu, na pracovišti, 

v dopravě)  

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence, civili-

zační choroby  

(zdravotní rizika, preventivní 

a lékařská péče)  

 Projevuje odpovědné chování 

v situacích ohrožení zdraví, 

osobního bezpečí, při mimo-

řádných událostech; v případě 

potřeby poskytne adekvátní 

první pomoc 

 Vysvětlí činnost na varovný 

signál „všeobecná výstraha“ a 

signál „požární poplach“ 

 Rozlišuje funkci jednotlivých 

složek integrovaného záchran-

ného systému 

 Přiřadí správná čísla tísňového 

volání k jednotlivým institu-

cím 

 Dokáže popsat složení evaku-

ačního zavazadla 

 Aplikuje jednotlivé prostředky 

improvizované ochrany osob 

Ochrana člověka za mi-

mořádných událostí 

(živelní pohromy, teroris-

mus) 

OSV  

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

v radioaktivně, chemicky a bi-

ologicky zamořeném prostředí 

 Navrhne postup a sám či s po-

mocí spolužáků provede první 

předlékařskou pomoc u stavu 

šoku a bezvědomí, zástavy de-

chu, zástavy srdce, tepenném 

a žilním krvácení, podvrknutí, 

vykloubení a zlomenině kon-

četiny 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

 Dodržuje pravidla bezpečné 

práce a ochrany životního pro-

středí při experimentální práci  

 Poskytne první pomoc při 

úrazu v laboratoři 

 Zpracuje protokol o cíli, prů-

běhu a výsledcích své experi-

mentální práce a zformuluje v 

něm závěry, k nimž dospěl 

 Aplikuje praktické metody po-

znávání přírody  

 Vybere a prakticky využívá 

vhodné pracovní postupy, pří-

stroje, zařízení a pomůcky pro 

konání konkrétních pozoro-

vání, měření a experimentů  

 Vyhledá v dostupných infor-

mačních zdrojích všechny 

podklady, jež mu co nejlépe 

pomohou provést danou expe-

rimentální práci  

 Aplikuje ustanovení laborator-

ního řádu 

 Předvede základní úkony 

první pomoci při úrazu v labo-

ratoři a exkurzi v přírodě 

 Pojmenuje jednotlivé části mi-

kroskopu a dokáže s ním pra-

covat 

 Připraví jednoduchý pře-

chodný preparát 

 Nakreslí a popíše obrázek po-

zorovaného objektu 

 Pozoruje (okem, lupou a dale-

kohledem) rostliny a živoči-

chy a zařadí je do hlavních 

skupin 

 Dokáže pomocí přístrojů zjis-

tit tělesnou výšku a váhu, ob-

jem plic, tlak krve a tepovou 

frekvenci 

Práce s laboratorní tech-

nikou 

(základní laboratorní postupy 

a metody; základní laboratorní 

přístroje, zařízení a pomůcky)  

Praktické metody pozná-

vání přírody 

(exkurze; pozorování lupou a 

mikroskopem, případně dale-

kohledem, práce se zjednodu-

šenými určovacími klíči a at-

lasy, založení herbáře a sbírek, 

ukázky odchytu některých ži-

vočichů, jednoduché rozčleňo-

vání rostlin a živočichů) 

Významní biologové a je-

jich objevy 

(J.Janský, prof. Thomayer, 

J.E. Purkyně, Ch. Barnard, 

W.Harvey, …) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

Člověk a svět práce 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zhodnotí příspěvek přírodo-

vědců různých národností 

k poznání vývoje Země a ži-

vota na ní  
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: biologie a geologie 

Výstupy Očekávané výstupy školy 
Učivo (bez časových 

dotací) 
Realizace průřezových témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Žák: Žák: 

 Objasní podstatu vědeckého ná-

zoru na vznik a vývoj vesmíru 

Sluneční soustavy 

 Definuje pojmy galaxie, hvězda, 

planeta 

 Na řezu objasní stavbu zem-

ského tělesa  

Vznik Země a její 

stavba  

(vznik a vývoj vesmíru, 

stavba zemského tělesa) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí  

Zeměpis 

Fyzika 

Občanská nauka  

Chemie 

 Rozpozná podle charakteris-

tických vlastností vybrané ne-

rosty a horniny s použitím ur-

čovacích pomůcek 

 Definuje pojem nerost a hornina, 

barva, lesk, vryp, tvrdost, hus-

tota 

 Popíše chemické vlastnosti ne-

rostů 

 Rozlišuje jednotlivé krystalové 

soustavy nerostů 

 Objasní podstatu vzniku nerostů 

a hornin a jejich výskytu v ČR a 

ve světě 

Nerosty a horniny  

(vznik, vlastnosti, třídění, 

praktický význam a využití 

zástupců, určování jejich 

vzorků; principy krystalo-

grafie) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

Zeměpis 

Fyzika 

Chemie 



 

171 

 Rozlišuje jednotlivé skupiny 

hornin podle jejich původu 

 Vysvětlí možnosti praktického 

využití nerostů a hornin 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

 Rozlišuje důsledky vnitřních 

a vnějších geologických dějů, 

včetně geologického oběhu 

hornin i oběhu vody 

 Definuje vnitřní geologické pro-

cesy 

 Objasní podstatu kontinentálního 

driftu, magmatizmu, vulkani-

zmu, zemětřesení a jejich dů-

sledků pro utváření zemského 

povrchu a života na Zemi 

 Definuje vnější geologické pro-

cesy 

 Objasní podstatu působení větru, 

vody, ledu, gravitace, a jejich 

důsledků pro utváření zemského 

povrchu a života na Zemi 

Vnější a vnitřní geolo-

gické procesy 

(příčiny a důsledky) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

Zeměpis 

Fyzika 

Chemie 

 Porovná význam půdotvor-

ných činitelů pro vznik půdy, 

rozlišuje hlavní půdní typy a 

půdní druhy v naší přírodě 

 Popisuje složení půdy, půdní 

druhy a typy, využití půd 

 Vysvětlí pojmy matečná hor-

nina, půdní horizonty, eroze 

půdy, humus 

Půdy  

(složení, vlastnosti a vý-

znam půdy pro výživu rost-

lin, příklady její devastace) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Zeměpis 

Chemie 
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 Vysvětlí význam, využití a 

ochranu půdy, příčiny úbytku 

půdy ve světě 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

 Objasní vliv jednotlivých sfér 

Země na vznik a trvání života 

 Rozlišuje jednotlivá geolo-

gická období podle charakte-

ristických znaků 

 Objasní procesy vývoje zem-

ského tělesa do vzniku kůry 

(předgeologické období) 

 Vysvětlí podstatu vzniku prvotní 

atmosféry a hydrosféry 

 Pro každé geologické období 

uvede vztah mezi abiotickými 

podmínkami a stupněm vývoje 

organizmů  

Vývoj zemské kůry a 

organismů na Zemi  

(geologické změny, vznik 

života, výskyt typických or-

ganismů a jejich přizpůso-

bování prostředí) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

Zeměpis 

Občanská nauka 

 Zhodnotí polohu, geologické 

poměry a zdroje České repub-

liky v evropském a světovém 

kontextu 

 Interpretuje údaje zjištěné z geo-

logické mapy 
Geologická mapa 

Geologický vývoj a 

stavba území ČR  

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Zeměpis 
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 Lokalizuje na mapě jednot-

livé geologické útvary České 

republiky a ložiska, která se 

v nich nacházejí 

 Vymezí a lokalizuje místní 

oblast (region) podle bydliště 

nebo školy 

 Zhodnotí geologické poměry 

regionu, jeho geologickou 

historii 

 Lokalizuje na mapě zdroje 

surovin v dobách minulých i 

v současnosti  

 Objasní procesy utváření jednot-

livých oblastí Českého masivu a 

Západních Karpat od prekambria  

 Rozvine dřívější poznatky o vý-

skytu a využití hornin a nerostů 

v souvislosti geologického vý-

voje ČR 

 Objasní procesy utváření Kla-

tovska a Šumavy 

 Provede rozbor využití geologic-

kých surovin na Klatovsku v mi-

nulosti i dnes  

(Český masiv, Západní 

Karpaty) 

Regionální geologie 

(Klatovsko) 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

 Uvede příklady výskytu orga-

nismů v určitém prostředí a 

vztahy mezi nimi  

 Rozlišuje a uvede příklady 

systémů organismů – popu-

lace, společenstva, ekosys-

témy a objasní na základě pří-

kladu základní princip exis-

tence živých a neživých slo-

žek ekosystému  

 Vysvětlí podstatu jednodu-

chých potravních řetězců v 

různých ekosystémech a 

zhodnotí jejich význam  

 Definuje pojmy populace, spole-

čenstvo, ekosystém 

 Pojmenuje charakteristické orga-

nizmy určitého společenstva a 

ekosystému 

 Dokáže určit společenstvo a eko-

systém na základě přítomnosti 

charakteristických organizmů 

 Vlastními slovy popíše základní 

energeticko-potravní vztahy 

mezi organizmy v hlavních eko-

systémech  

Země-životní prostředí 

člověka 

(organismy a prostředí) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

Zeměpis 
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 Uvede na základě pozorování 

význam vlivu podnebí a po-

časí na rozvoj a udržení ži-

vota na Zemi  

 uvede význam vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj různých eko-

systémů a charakterizuje mimo-

řádné události způsobené vý-

kyvy počasí a dalšími přírodními 

jevy, jejich doprovodné jevy a 

možné dopady i ochranu před 

nimi 

 význam vody a teploty pro-

středí pro život, ochrana a vyu-

žití přírodních zdrojů, význam 

jednotlivých vrstev ovzduší pro 

život, vlivy znečištěného 

ovzduší a klimatických změn na 

živé organismy a na člověka 

 přírodní světové katastrofy, 

nejčastější mimořádné přírodní 

události v ČR (povodně, větrné 

bouře, sněhové kalamity, laviny, 

náledí) a ochrana před nimi 

Podnebí a počasí ve 

vztahu k životu 

ENV 

Základní podmínky života 

Zeměpis 

Fyzika 

 Uvede příklady kladných i 

záporných vlivů člověka na 

životní prostředí a příklady 

narušení rovnováhy ekosys-

tému 

 Objasní podstatu globálních pro-

blémů (populační exploze, suro-

vinová a energetická krize) a je-

jich vyústění v konflikt člověka 

s životním prostředím  

 Zhodnotí stav životního pro-

středí v ČR, v Evropě a ve světě 

a odhalí příčiny tohoto stavu 

 Na konkrétním případě navrhne 

postupy vedoucí ke zlepšení ŽP 

 Pojmenuje hlavní typy ochrany 

území a druhů u nás a ve světě 

 Srovná pruhovou pestrost loka-

lity v kulturní krajině a v chráně-

ném území 

Země-životní prostředí člo-

věka  

(globální problémy a jejich 

řešení, chráněná území) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Ekosystémy 

Zeměpis 

Občanská nauka 
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Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

MUL 

Etnický původ  

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

 Dodržuje pravidla bezpečné 

práce a ochrany životního 

prostředí při experimentální 

práci a poznávání živé a ne-

živé přírody 

 Poskytne první pomoc při 

úrazu v laboratoři 

 Zpracuje protokol o cíli, prů-

běhu a výsledcích své experi-

mentální práce a zformuluje v 

něm závěry, k nimž dospěl 

 Aplikuje praktické metody 

poznávání přírody  

 Vybere a prakticky využívá 

vhodné pracovní postupy, pří-

stroje, zařízení a pomůcky 

pro konání konkrétních pozo-

rování, měření a experimentů  

 Zhodnotí příspěvek přírodo-

vědců různých národností 

k poznání vývoje Země a ži-

vota na ní  

 Aplikuje ustanovení laborator-

ního řádu 

 Předvede základní úkony první 

pomoci při úrazu v laboratoři a 

exkurzi v přírodě 

 Pojmenuje jednotlivé části mi-

kroskopu a dokáže s ním praco-

vat 

 Připraví jednoduchý přechodný 

preparát 

 Nakreslí a popíše obrázek pozo-

rovaného objektu 

 Pozoruje (okem, lupou) horniny 

a minerály a zařadí je do hlav-

ních skupin 

 Rozliší s pomocí klíče minerály 

na základě zjištění a změření 

hustoty, tvrdosti, barvy, vrypu, 

lesku, krystalové soustavy a che-

mických vlastností 

 Určuje horniny na komunikacích 

a stavbách Klatov 

Práce s laboratorní 

technikou 

(základní laboratorní po-

stupy a metody; základní la-

boratorní přístroje, zařízení 

a pomůcky)  

Praktické metody po-

znávání přírody 

(exkurze, pozorování lu-

pou a mikroskopem, pří-

padně dalekohledem, práce 

se zjednodušenými určovací 

klíči a atlasy) 

Významní biologové a 

jejich objevy 

(Wegener, Goethe, Da-

rwin, prof. Krejčí – klatov-

ský rodák) 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEM 

Občan, demokratická společnost 

a stát 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

ENV 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztahy člověka a prostředí 

Člověk a svět práce 
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5.9.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.10 Zeměpis (osmileté a šestileté studium) 

5.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Geografie.  

Zeměpis je určen žákům prvního až třetího ročníku čtyřletého gymnázia a žákům pátého až sed-

mého ročníku víceletého gymnázia (kvinta – septima). 

Vyučovací předmět Zeměpis má v rámci gymnaziálního vzdělání mnoho funkcí, za jednu z nej-

důležitějších lze považovat funkci integrační. Ve své podstatě spojuje Zeměpis poznatky z řady pří-

rodních, společenských a technických věd, zároveň také z oblasti kultury. 

V této rozmanitosti lze pak snadno využívat mnoha vazeb k jiným vědním oborům, či vyučovacím 

předmětům, které z nich vycházejí. V oblasti matematické geografie jsou to vazby na astronomii a 

fyziku, u fyzické geografie na geologii, hydrologii, klimatologii, chemii a biologii. 

V socioekonomické geografii jsou to vazby na demografii či historii a v politické geografii jsou to 

vazby na politologii. 

Komplexní geografické poznání reality napomáhá u žáka vytvářet celkový postoj ke světu, názory 

na jeho vznik a vývoj. Velice úzkou vazbu má vyučovací předmět Zeměpis na kartografii. Silné vazby 

má Zeměpis k dalším studijním předmětům s výraznou integrační funkcí – k občanskému a společen-

skovědnímu základu a historii. 

Do vyučovacího předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: 

 Osobní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

Časové vymezení 
Ve všech výše uvedených ročnících vyššího gymnázia jsou vyučovacímu předmětu Zeměpis vě-

novány dvě vyučovací hodiny týdně. Výuku doplňují v každém ročníku zeměpisné exkurze. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Péče o mimořádně nadané žáky 

Mimořádně nadaní žáci se pravidelně účastní zeměpisných soutěží na různých úrovních, počínaje 

školním kolem zeměpisné olympiády. Dle jejich výsledků mohou dále postoupit do vyšších kol 

(okresní, krajské, celostátní, mezinárodní). V rámci individuálního zájmu si připravují různé referáty 

a prezentace, při nichž využívají audiovizuální a výpočetní techniku. Mohou s učiteli konzultovat 

odbornou problematiku a zapůjčovat si odbornou literaturu či časopisy. K dispozici je velké množství 

nosičů (videokazet, CD a DVD), které můžou žáci využívat k vlastnímu rozvoji nebo k samostatným 

pracím. 

Kompetence k učení  

 plánovat a organizovat své učení a pracovní činnost, využívat je jako prostředku pro sebereali-

zaci a osobní rozvoj 

 efektivně využívat různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledat a 

rozvíjet účinné postupy ve svém učení, reflektovat proces vlastního učení a myšlení 

 kriticky přistupovat ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovávat a využívat při svém 

studiu a praxi 

 kriticky hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímat ocenění, radu i kritiku 

ze strany druhých, čerpat poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb 

Kompetence komunikativní 

 s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívat dostupné prostředky komuni-

kace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu 
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 používat s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého 

typu 

 efektivně využívat moderní informační technologie 

 vyjadřovat se v mluvených a psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, 

co a jak sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikovat; být citlivý k míře zkušeností a 

znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

 prezentovat vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým neznámým publikem 

 rozumět sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretovat při-

jímaná sdělení a věcně argumentovat; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích po-

máhat dosáhnout porozumění 

Kompetence k řešení problémů 

 rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu, rozčlenit ho na části 

 vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení pro-

blému nebo ověřování hypotézy 

 uplatňovat při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě 

analytického a kritického myšlení využívat i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice 

 kriticky interpretovat získané poznatky a zjištění a ověřovat je, pro své tvrzení nacházet argu-

menty a důkazy, formulovat a obhajovat podložené závěry 

 být otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlížet na problém z různých 

stran 

 zvažovat možné klady a závěry jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizika a 

důsledků 

Kompetence sociální a personální 

 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti 

 stanovovat si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní 

podmínky 

 přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a 

možností je aktivně a tvořivě ovlivňovat 

 aktivně spolupracovat při stanovování a dosahování společných cílů 

 přispívat k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné 

úctě, toleranci a empatii 

 projevovat zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

 rozhodovat se na základě vlastního úsudku, odolávat společenským i mediálním tlakům 

Kompetence občanská 

 informovaně zvažovat vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny a zájmy veřej-

nými, rozhodovat se a jednat vyváženě 

 uvažovat o chodu civilizace a společnosti z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat 

tak, aby nedošlo k poškozování přírody, životního prostředí a kultury 

 respektovat různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

 rozšiřovat své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytvářet je a chránit 

 promýšlet souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; přistupovat k plnění 

svých povinností zodpovědně a tvořivě, hájit svá práva i práva jiných, vystupovat proti jejich 

potlačování a spoluvytvářet podmínky pro jejich naplňování 

 chovat se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a 

zdraví, poskytnout ostatním pomoc 

 posuzovat události a vývoj veřejného života, sledovat, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaují-

mat a obhajovat informovaná stanoviska a jednat k obecnému prospěchu podle nejlepšího svě-

domí 

Kompetence pracovní 

 cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se rozho-

dovat o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 
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 rozvíjet svůj osobní odborný potenciál, rozpoznávat a využívat příležitosti pro svůj rozvoj 

v osobním a profesním životě 

 uplatňovat proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítat a podporovat inovace 

 získávat a kriticky vyhodnocovat informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využí-

vat dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

 usilovat o dosažení stanovených cílů, průběžně revidovat a kriticky hodnotit dosažené vý-

sledky, korigovat další činnost s ohledem na další cíl; dokončovat zahájené aktivity, motivovat 

se k dosahování úspěchů 

 posuzovat a kriticky hodnotit rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích 

a v případě nezbytnosti být připraven tato rizika nést 

 chápat podstatu a principy podnikání, zvažovat možná rizika, vyhledávat a kriticky posuzovat 

příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu trž-

ního prostředí a další faktory
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5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmět 

Ročník: prima Vyučovací předmět: zeměpis 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

Žák: 

 Zhodnotí postavení Země ve ves-

míru a srovnává podstatné vlast-

nosti Země s ostatními tělesy Slu-

neční soustavy 

Žák: 

 Objasní postavení Slunce ve 

vesmíru, popíše planetární sys-

tém a tělesa Sluneční soustavy 

 Aplikuje poznatky o vesmíru a 

o Sluneční soustavě v pohledu 

na zemské těleso 

 Orientuje se na hvězdné obloze, 

definuje pojmy planeta, hvězda, 

planetky, měsíce, meteorická tě-

lesa, komety, galaxie, cizí gala-

xie  

 Popíše povrch, vzdálenost, po-

hyby Měsíce, objasní ovlivňo-

vání přírodních procesů na 

Zemi (slapové jevy, měsíční 

fáze, zákrytové jevy) 

Země jako vesmírné tě-

leso  

(tvar, velikost a pohyby 

Země, střídání dne a noci, stří-

dání ročních období, Měsíc a 

jeho vliv na Zemi) 

 Fyzika  

 Prokáže na konkrétních příkladech 

tvar planety Země, zhodnotí dů-

sledky pohybů Země na život lidí a 

organizmů 

 Používá v praktických příkla-

dech znalosti o tvaru planety 

Země 

 Prokáže schopnost orientovat se 

v přírodě podle Slunce 

 Hodnotí důsledky otáčení Země 

kolem vlastní osy a oběhu Země 

kolem Slunce pro praktický ži-

vot na Zemi 

Země jako vesmírné tě-

leso 

(světový čas, časová pásma, 

pásmový čas, datová hranice, 

smluvený čas) 

 Fyzika 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Vysvětlí délku trvání dne a noci 

na Zemi a pravidelné střídání 

ročních období 

 Vysvětlí podstatu polárního dne 

a noci 

 Aplikuje znalosti o jarní a pod-

zimní rovnodennosti, zimním a 

letním slunovratu 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

 Organizuje a přiměřeně hodnotí ge-

ografické informace a zdroje dat 

z dostupných kartografických pro-

duktů a elaborátů, diagramů, statis-

tických a dalších informačních 

zdrojů 

 Používá glóbus jako zmenšený 

a zjednodušený model planety 

Země k demonstraci rozmístění 

oceánů a kontinentů 

 Interpretuje znázornění výško-

pisu a polohopisu na mapách 

 Prokáže aktivní znalost vrstev-

nic, nadmořské výšky, výško-

vých kót 

Komunikační geografický 

a kartografický jazyk 

(vybrané obecně používané 

geografické, topografické a 

kartografické pojmy; základní 

topografické útvary: důležité 

body, výrazné liniové útvary, 

plošné útvary a jejich kombi-

nace: sítě, povrchy, ohniska – 

uzly; hlavní kartografické pro-

dukty: plán, mapa; jazyk 

mapy: symboly, smluvené 

značky, vysvětlivky; statis-

tická data a jejich grafické vy-

jádření, tabulky; základní in-

formační geografická média a 

zdroje dat) 

 Matematika  

 Používá s porozuměním základní 

geografickou, topografickou a kar-

tografickou terminologii 

 Přiměřeně hodnotí geografické ob-

jekty, jevy a procesy v krajinné 

sféře, jejich určité pravidelnosti, 

 Pomocí zeměpisných souřadnic 

určuje polohu místa na mapě 

 Používá různé druhy plánů, 

map, orientuje mapu, vypočítá 

měřítko mapy 

 Vysvětlí příčiny rozdílného 

času jednotlivých míst na Zemi 

Geografická kartografie 

a topografie 

(glóbus, měřítko glóbusu, ze-

měpisná síť, poledníky a rov-

noběžky, zeměpisné souřad-

 Matematika  
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

zákonitosti a odlišnosti, jejich vzá-

jemnou souvislost a podmíněnost, 

rozeznává hranice (bariéry) mezi 

podstatnými prostorovými slož-

kami v krajině 

 Vytváří a využívá osobní myšlen-

ková (mentální) schémata a myš-

lenkové (mentální) mapy pro orien-

taci v konkrétních regionech, pro 

prostorové vnímání a hodnocení 

míst, objektů, jevů a procesů 

v nich, pro vytváření postojů 

k okolnímu světu 

 Objasní účel časových pásem a 

úlohu hlavního poledníku 

 Dokáže stanovit místní čas 

 Vysvětlí pojmy poledník, místní 

poledník, hlavní poledník, rov-

noběžka, zemský rovník, země-

pisná síť, nadhlavník, obratníky, 

polární kruh, datová mez 

nice, určování zeměpisné po-

lohy v zeměpisné síti; měřítko 

a obsah plánů a map, orientace 

plánů a map vzhledem ke svě-

tovým stranám; praktická cvi-

čení a aplikace s dostupnými 

kartografickými produkty 

v tištěné i elektronické po-

době) 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

 Rozlišuje a porovnává složky a 

prvky přírodní sféry, jejich vzájem-

nou souvislost a podmíněnost, ro-

zeznává, pojmenuje a klasifikuje 

tvary zemského povrchu 

 Vysvětlí pojem krajinná sféra 

 Objasní souvislost a vzájemnou 

podmíněnost mezi jednotlivými 

složkami krajinné sféry 

Krajinná sféra 

(přírodní sféra, společenská a 

hospodářská sféra, složky a 

prvky krajinné sféry) 

Systém přírodní sféry na 

planetární úrovni 

 Biologie 

  Aplikuje pojmy počasí, pod-

nebí, meteorologické prvky, 

všeobecná cirkulace atmosféry 

 Definuje a vyhledává různé 

podnebné pásy a porovnává je 

 Posuzuje, zaznamenává a vy-

hodnocuje počasí v místě svého 

bydliště 

Atmosféra 

(složení, vrstvy, podnebí a 

počasí, klimatická pásma, šíř-

kové a výškové stupně, zne-

čišťování a jeho důsledky) 

 Fyzika 

Biologie 

Chemie 

  Vysvětlí rozložení vody na 

Zemi 

 Porovnává a interpretuje pojmy 

moře, oceán, pohyby mořské 

Hydrosféra 

(rozdělení zásob vody na 

Zemi, moře a oceány, voda na 

pevninách, podzemní voda, 

 Chemie 

Biologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

vody, tok, odtokové režimy řek, 

ledovce, podpovrchová voda, 

bezodtoké oblasti, jezera, ba-

žiny a vodní nádrže 

znečišťování a jeho důsledky) 

  Objasní stavbu zemského tělesa, 

povrch pevnin a oceánské dno, 

posuzuje zemský povrch jako 

výsledek složitého působení en-

dogenních a exogenních činitelů 

a lidské činnosti 

  

Litosféra 

(nerosty a horniny, složení 

zemského tělesa, kontinen-

tální drift a jeho důsledky, zá-

kladní tvary zemského po-

vrchu) 

 Biologie 

Chemie 

  Popisuje složení půdy, půdní 

druhy a typy, využití půd, vy-

světlí pojmy matečná hornina, 

půdní horizonty, eroze půdy, hu-

mus 

 Vysvětlí význam, využití a 

ochranu půdy, příčiny úbytku 

půdy ve světě 

Pedosféra  

(půdní druhy a půdní typy, 

půdní profil, složení půd a pů-

dotvorný proces, využití a roz-

místění půd na Zemi) 

 Biologie 

Chemie 

  Objasní uspořádání bioty v zá-

vislosti na zeměpisné šířce a 

nadmořské výšce 

 Definuje vegetační pásma na 

Zemi 

 Posuzuje vlivy člověka na pří-

rodní prostředí 

Biosféra 

(podmínky pro  život orga-

nizmů, šířkové a výškové ve-

getační stupně, ochrana pří-

rody) 

ENV  

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, 

Vztah člověka k prostředí 

Biologie 

Chemie 

 Porovnává působení vnitřních a 

vnějších procesů v přírodní sféře a 

jejich vliv na přírodu a na lidskou 

společnost 

 Rozlišuje vzhled, funkci a 

znaky přírodních a kulturních 

krajin, uvádí konkrétní příklady  

Systém přírodní sféry na 

regionální úrovni 

(přírodní oblasti a jejich vliv 

na společenskou a hospodář-

skou sféru) 

ENV  

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, 

Vztah člověka k prostředí 

Biologie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Posuzuje působení přírodních 

krajinotvorných procesů a vzá-

jemný vztah mezi přírodou a 

společností 

 Posuzuje společenské a hospo-

dářské vlivy na krajinu a životní 

prostředí 

 Uvádí příklady jednotlivých 

krajin ovlivněných lidskou čin-

ností 

 Posuzuje dodržování zásad 

ochrany přírody a životního 

prostředí na lokální i globální 

úrovni 

 Navrhuje možná řešení proble-

matiky životního prostředí 



 

185 

Ročník: sekunda  Vyučovací předmět: zeměpis 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

REGIONY SVĚTA 

 Rozlišuje zásadní přírodní a 

společenské atributy jako 

kritéria pro vymezení, ohra-

ničení a lokalizaci regionů 

světa 

 Lokalizuje na mapách světa-

díly, oceány a makroregiony 

světa podle zvolených krité-

rií, srovnává jejich postavení, 

rozvojová jádra a periferní 

zóny 

 Porovnává a přiměřeně hod-

notí polohu, rozlohu, pří-

rodní, kulturní, společenské, 

politické a hospodářské po-

měry, zvláštnosti a podob-

nosti, potenciál a bariéry jed-

notlivých světadílů, oceánů, 

vybraných makroregionů 

světa a vybraných (modelo-

vých) států 

 Zvažuje, jaké změny ve vy-

braných regionech světa na-

staly, nastávají, mohou nastat 

a co je příčinou zásadních 

změn v nich 

 Provede regionalizaci v jed-

notlivých světadílech, vy-

světlí společné znaky daného 

regionu, porovnává jednotlivé 

regiony 

 Vyhledá a pojmenuje vybrané 

modelové státy, hlavní a vý-

znamná města 

 Ilustruje na mapách hlavní 

soustředění osídlení a hospo-

dářských činností v jednotli-

vých světadílech, v regionech 

a modelových státech, popíše 

a porovná jejich sektorovou, 

odvětvovou a územní struk-

turu a vysvětlí souvislost 

s přírodními poměry 

 Aplikuje osvojené geogra-

fické pojmy na práci s mapou 

Světadíly, oceány, makro-

regiony světa 

(určující a porovnávací krité-

ria; jejich přiměřená charakte-

ristika z hlediska přírodních a 

socioekonomických poměrů 

s důrazem na vazby a souvis-

losti – přírodní oblasti, pod-

nebné oblasti, sídelní oblasti, 

jazykové oblasti, náboženské 

oblasti, kulturní oblasti) 

Modelové regiony světa 

(vybrané modelové přírodní, 

společenské, politické, hospo-

dářské a environmentální pro-

blémy, možnosti jejich řešení) 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MUL 

Kulturní diference 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Člověk a společnost 

Občanská výchova 

Biologie a geologie 

Chemie 

Dějepis  

Cizí jazyky 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: zeměpis 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 Porovnává státy světa a zá-

jmové integrace států světa na 

základě podobných a odliš-

ných znaků 

 Lokalizuje na mapách jednot-

livých světadílů hlavní aktu-

ální geopolitické změny a po-

litické problémy v konkrét-

ních světových regionech 

 Posuzuje politickou mapu 

světa 

 klasifikuje a porovnává státy 

světa podle státního zřízení, 

formy vlády a správního čle-

nění, ilustruje na příkladech 

demokratické a totalitní re-

žimy 

 Objasňuje aktuální příklady 

politických, národnostních a 

náboženských konfliktů ve 

světě 

 Klasifikuje politická, hospo-

dářská a vojenská seskupení 

Regionální společenské, 

politické a hospodářské 

útvary 

(porovnávací kritéria; národní 

a mnohonárodnostní státy, části 

států, správní oblasti, kraje, 

města; politická, bezpečnostní 

a hospodářská seskupení (inte-

grace) států; geopolitické pro-

cesy, hlavní světová konfliktní 

ohniska) 

 Občanská výchova 

Dějepis 

 Posoudí na přiměřené úrovni 

prostorovou organizaci svě-

tové populace, její rozložení, 

strukturu, růst, pohyby a dy-

namiku růstu a pohybů, zhod-

notí na vybraných příkladech 

mozaiku multikulturního 

světa 

 Posoudí, jak přírodní pod-

mínky souvisí s funkcí lid-

ského sídla, pojmenuje 

obecné základní geografické 

znaky sídel 

 Aktivně interpretuje téma-

tické mapy obsahující infor-

mace o obyvatelstvu a sídlech 

 Rozlišuje předpoklady roz-

místění sídel ve světě 

 Vyhodnocuje aktuální demo-

grafické ukazatele a údaje o 

počtu obyvatel na Zemi 

 Popisuje rozmístění lidských 

ras, národů, jazyků, nábožen-

ství, sídel, aglomerací 

Obyvatelstvo světa 

(základní kvantitativní a kva-

litativní geografické, demogra-

fické hospodářské a kulturní 

charakteristiky) 

Globalizační společenské, 

politické a hospodářské 

procesy  

(aktuální společenské, sídelní, 

politické a hospodářské po-

měry současného světa, sídelní 

systémy, urbanizace, suburba-

nizace) 

MUL 

Kulturní diference 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Biologie a geologie 

Občanská výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zhodnotí přiměřeně struk-

turu, složky a funkce světo-

vého hospodářství, lokalizuje 

na mapách hlavní světové su-

rovinové a energetické zdroje 

 Porovnává předpoklady a 

hlavní faktory pro územní 

rozmístění hospodářských ak-

tivit 

 Určuje a klasifikuje oblasti 

světového hospodářství 

 Porovnává a klasifikuje na 

mapách jádrové a periferní 

oblasti světového hospodář-

ství 

 Definuje kritéria hodnocení 

vyspělosti států 

 Klasifikuje státy podle stupně 

rozvoje 

Světové hospodářství 

(sektorová a odvětvová struk-

tura, územní dělba práce, uka-

zatele hospodářského rozvoje a 

životní úrovně, hlavní a peri-

ferní hospodářské oblasti světa) 

  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Porovnává různé krajiny jako 

součást pevninské části kra-

jinné sféry, rozlišuje na kon-

krétních příkladech specifické 

znaky a funkce krajin 

 Uvádí konkrétní příklady pří-

rodních a kulturních krajin-

ných složek a prvků, prosto-

rové rozmístění hlavních eko-

systémů (biomů) 

 Uvádí na vybraných příkla-

dech závažné důsledky a ri-

zika přírodních a společen-

ských vlivů na životní pro-

středí 

 Rozlišuje znaky přírodní a 

kulturní krajiny, uvádí pří-

klady 

 Posuzuje působení přírodních 

krajinotvorných procesů 

 Posuzuje vlivy lidské společ-

nosti na krajinu 

 Interpretuje pojmy ekologie, 

trvale udržitelný rozvoj, glo-

bální problémy lidstva 

 Posoudí dodržování zásad 

ochrany přírody a životního 

prostředí na lokální i globální 

úrovni 

 Navrhuje možná řešení pro-

blematiky životního prostředí 

Krajina 

(přírodní a společenské pro-

středí, typy krajin) 

Vztah příroda a společ-

nost 

(trvale udržitelný život a roz-

voj, principy a zásady ochrany 

přírody a životního prostředí, 

chráněná území přírody, glo-

bální ekologické a environmen-

tální problémy lidstva) 

ENV  

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Biologie a geologie 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: zeměpis 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 Hodnotí na přiměřené úrovni 

přírodní, hospodářské a kul-

turní poměry místního regi-

onu, možnosti dalšího roz-

voje, přiměřeně analyzuje 

vazby místního regionu 

k vyšším územním celkům 

 Hodnotí a porovnává na při-

měřené úrovni polohu, pří-

rodní poměry, přírodní 

zdroje, lidský a hospodářský 

potenciál České republiky 

v evropském a světovém kon-

textu 

 Uvádí příklady účasti a pů-

sobnosti ČR ve světových 

mezinárodních a nadnárod-

ních institucích, organizacích 

a integracích států 

 Lokalizuje na mapách jednot-

livé kraje ČR a hlavní jádrové 

a periferní oblasti z hlediska 

osídlení a hospodářských ak-

tivit 

 Vymezí a lokalizuje místní 

oblast (region) podle bydliště 

nebo školy 

 Určuje geografickou polohu 

ČR 

 Porovnává rozlohu ČR s roz-

lohou vybraných států, 

 Porovnává členitost, přírodní 

poměry a zdroje 

 Definuje podnebí, vodstvo, 

povrch, geologii, půdy, rost-

linstvo a živočišstvo 

 Vysvětlí zákonitosti soustře-

dění obyvatelstva 

 Porovnává ukazatele lidna-

tosti, migrace, aktuální demo-

grafické údaje 

 Analyzuje hospodářství ČR 

dle jednotlivých odvětví: ze-

mědělství, lesní a vodní hos-

podářství, těžbu surovin, prů-

mysl, dopravu, služby, ces-

tovní ruch, zahraniční obchod 

 Reprodukuje historii regionů, 

posuzuje statistické údaje 

vztahující se k regionům, kla-

sifikuje regionální zvláštnosti 

oblastí 

 Aktivně používá mapy míst-

ního regionu 

Česká republika 

(zeměpisná poloha, rozloha, 

členitost, přírodní poměry a 

zdroje; obyvatelstvo: základní 

geografické, demografické a 

hospodářské charakteristiky, sí-

delní poměry; rozmístění hos-

podářských aktivit, sektorová a 

odvětvová struktura hospodář-

ství; transformační, společen-

ské, politické a hospodářské 

procesy a jejich územní pro-

jevy a dopady; hospodářské a 

politické postavení České re-

publiky 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 sou-

sedními státy v euroregionech) 

Místní region 

(zeměpisná poloha, kritéria 

pro vymezení místního regi-

onu, vztahy k okolním regio-

nům, základní přírodní a socio-

ekonomické charakteristiky 

s důrazem na specifika regionu 

SOU 

Jsme Evropané 

Dějepis 

Občanská výchova 

Biologie a geologie 
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 Porovnává míru účasti ČR a 

evropských i mimoevrop-

ských států v jednotlivých or-

ganizacích 

 Posuzuje hlavní důvody člen-

ství ČR v politických, hospo-

dářských a vojenských orga-

nizacích 

důležitá pro jeho další rozvoj – 

potenciál x bariéry) 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

 Ovládá základy praktické to-

pografie a orientace v terénu 

 Aplikuje v terénu praktické 

postupy při pozorování, zob-

razování a hodnocení krajiny 

 Uplatňuje v praxi zásady bez-

pečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě 

 Aktivně používá mapy, at-

lasy, cestovní průvodce, 

jízdní řády, internet a další 

materiály při vyhledávání in-

formací 

 Aplikuje v praxi zásady bez-

pečného pohybu a pobytu 

v přírodě 

 Aplikuje v praxi zásady 

ochrany života a zdraví při ži-

velných pohromách 

Cvičení a pozorování v te-

rénu místní krajiny, geo-

grafické exkurze 

(orientační body, jevy, po-

můcky a přístroje; stanoviště, 

určování hlavních a vedlejších 

světových stran, pohyb podle 

mapy a azimutu, odhad vzdále-

ností a výšek objektů v terénu; 

jednoduché panoramatické ná-

črtky krajiny, situační plány, 

schematické náčrtky pocho-

dové osy, hodnocení přírodních 

jevů a ukazatelů) 

Ochrana člověka při ohro-

žení zdraví a života 

(živelné pohromy; opatření, 

chování a jednání při nebezpečí 

živelných pohrom v modelo-

vých situacích) 

 Informační a komunikační 

technologie 

Biologie a geologie 
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5.10.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.11 Hudební výchova (osmileté a šestileté studium) 

5.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hu-

dební výchova, který je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Cílem předmětu je: 

 vnímat hudbu jako součást života jedince a společnosti prostřednictvím vokálních, instrumen-

tálních, hudebně pohybových, poslechových činností 

 chápat hudební jazyk jako specifickou formu komunikace 

 získávat orientaci ve spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti 

 pochopit hudební kultury různých národů a národnosti rozvíjet celkovou žákovu hudebnost 

Vyučovací předmět Hudební výchova v sobě ve větší či menší míře (viz pak jednotlivé učební 

osnovy) zahrnuje tato průřezová témata s danými tematickými okruhy: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

Časové vymezení předmětu 
prima – kvarta: 1 hodina týdně 

Organizační vymezení předmětu: 
Výuka probíhá v odborné učebně. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů 

vzdělávání: 

 skupinové vyučování 

 samostatná práce 

 kolektivní práce 

 krátkodobé projekty 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 nabízet žákům práci podle individuálních hudebních schopností s různými informacemi, pou-

žívat hudební pojmy a všechny získané znalosti propojovat do souvislostí v Hv, ale i v ostatních 

předmětech 

 vést žáky k vyhledávání, třídění, porovnávání informací, učit žáky používat odbornou termino-

logii, společně s žáky hledat souvislosti mezi poznatky a využitím v praxi, vést žáky k využí-

vání vědomostí z jiných předmětů, stanovat dílčí cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

Kompetence k řešení problému 

 vést žáky ke srovnávání hudebních skladeb, hledat spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a 

zkušeností autora předávané hudebním dílem, samostatně a kriticky přemýšlet, využívat nej-

různější náměty k samostatnému zpracování a řešení problémů 

 vést žáky k řešení problémových otázek 

Kompetence komunikativní 

 ve skupinové práci vyjadřovat svůj názor, vhodně ho obhajovat a také tolerovat názory druhých, 

zadávat úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, zajímá se o náměty a názory žáků 

Kompetence sociální a personální 

 efektivně spolupracovat, hodnotit vlastní práci a také práci druhých, učí se chápat odlišné kva-

lity svých spolužáků, dodržovat pravidla kolektivní práce, svou pracovní činností kladně ovliv-

ňovat kvalitu práce, dbát o dodržování pravidel slušného chování, umožňovat každému žákovi 

zažít úspěch. 
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Kompetence občanské 

 respektovat názor druhých, chránit a oceňovat naše kulturní tradice, aktivně se zapojovat do 

kulturního dění, vytvářet podmínky pro respektování společenského dění . 

Kompetence pracovní 

 koncentrovat se při samostatné práci na výkon, dodržovat vymezená pravidla potřebná k do-

končení úkolu, vytvářet si pozitivní vztah k hudebním činnostem, dodržovat dohodnuté po-

stupy, snažit se dosáhnou dohodnuté kvality práce. 

Péče o nadané žáky 

 hudebně nadaní žáci spolupracují s učitelem při hře na hudební nástroje, podle schopností a 

individuálních možností tvoří v hodinách Hv doprovodnou instrumentální kapelu, využívají do-

stupných nástrojů, které tvoří inventář školy: flétny, klávesy, metalofon, xylofon, kytara, kon-

trabas 

 spolupracují při tvorbě hudebních pořadů, při vystoupení školního pěveckého sboru  

 vyučující se snaží získat pěvecky nadané žáky do školního sboru
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5.11.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: hudební výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Využívá své hudební schop-

nosti a dovednosti při hudeb-

ních aktivitách 

Žák: 

 Pohybem vyjadřuje pochodový a 

polkový rytmus 

 Umí taktovat dvoučtvrťový a 

tříčtvrťový takt 

 Dokáže pohybem vyjádřit obsah 

písně 

 Správně rytmicky doprovází jed-

noduchou píseň na Orffovy ná-

stroje 

 Má rytmické cítění a rytmickou 

paměť 

 Zná pojmy: akord, předzname-

nání, stupnice, interval, tempo 

 Sluchem rozliší zvuk vybraných 

hudebních nástrojů a dovede je 

pojmenovat 

 Rozliší skladbu vokální a instru-

mentální 

 Umí rozlišit lidovou a umělou 

píseň, operu, operetu a muzikál 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

Pochod, polka, mazurka 

Hra na dirigenta a or-

chestr 

Dramatizace písně Tři tamboři 

INSTRUMENTÁLNÍ 

ČINNOSTI 

Reprodukce známých 

písní s důrazem první a 

druhou dobu taktu 

Rytmická hra na tělo, ryt-

mické ozvěny 

Rytmické hudební formy 

(pochod, polka, polonéza) 

Analytická práce s písní, jed-

noduchá písňová forma, rondo, 

variace 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Poznávání hudebních ná-

strojů 

Komorní a orchestrální 

skladba 

Opera, opereta 

OSV 

Komunikace 

OSV 

Mezilidské vztahy 

OSV  

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Kreativita 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

Tělesná výchova – hudebně 

pohybové činnosti: krok 

pochodový a polkový 

Dějepis 

Výtvarná výchova – baroko, 

klasicismus, romantismus 

  Seznámí se s obdobím baroka, 

klasicismu a romantismu 

Fuga (J.S.Bach) 

Sonáta (J.Brahms) 
DEM  

Občanská společnost a škola 

Výtvarná výchova – 

ilustrace písní, výtvarný 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Seznámí se s vybranými 

skladbami a autory hudebních 

děl 

 Dokáže podle svých individuál-

ních dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně zpívat v jedno-

hlase, popřípadě v dvojhlase 

 Umí slovně charakterizovat roz-

díl mezi stupnicí a tóninou 

 Dokáže podle indiv. Dispozic 

zazpívat kánon 

 Umí pojmenovat intervaly 

 Orientuje se v jednoduchém no-

tovém zápisu 

Koncert (J. Haydn) 

Opera (Mozart, Smetana, 

Dvořák) 

Klavírní skladby (F. Chopin) 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Intonační cvičení (vzestupná 

a sestupná řada tónů, intonace 

některých stupnic durových) 

Zpěv lidových písní, práce 

s notovým zápisem 

Píseň, rytmické vyjádření 

textu písně 

Vyhledávání rytmu v zápisu 

písně, rytmické hádanky 

Vánoční písně a koledy 

záznam melodie, rytmu 

Ev – citová stránka 

osobnosti, láska k přírodě, 

vnímání krásy 
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: hudební výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Uplatňuje získané pěvecké do-

vednosti a návyky při zpěvu 

v běžném životě; zpívá dle 

svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase 

i vícehlase, dokáže ocenit kva-

litní vokální projev druhého 

 Vyhledává souvislosti mezi 

hudbou a jinými druhy umění 

Žák: 

 Při zpěvu využívá správné pě-

vecké návyky 

 Podle individuálních dispozic 

zpívá intonačně čistě a ryt-

micky správně 

 Postupně zpívá podle individu-

álních možností některé písně 

dvojhlasně 

Při poslechu využívá získané 

zkušenosti 

 Spojuje poslech s instrumen-

tální nebo pohybovou činností 

 Rozpozná hudební nástroje, je-

jich výrazové možnosti 

 Rozpozná rozdíly komorní a 

symfonické hudby 

 Zařadí skladbu do příslušného 

slohového období 

 Pohybem reaguje na znějící 

hudbu s využitím jednoduchých 

gest a tanečních kroků 

 Dokáže využít získaných zna-

lostí a dovedností k vytvoření 

hudebně dramatického vystou-

pení – kramářská píseň 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Lidové a umělé písně (ryt-

mus, melodie, dynamika) 

Písně různých slohových 

období 

Současné písně moderní, po-

pové, folkové 

Kontrast v hudbě (výraz, dy-

namika) 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Pochod, tanec v proměnách 

staletí 

Poslechové skladby (baroko – 

Vivaldi, Vejvanovský – kon-

cert, serenáda, klasicismus – 

Mozart, Beethoven – sonáta, 

symfonie, Romantismus – 

Smetana – symfonická báseň, 

Dvořák, 20. století – Suk – me-

lodram, Janáček – Sinfinietta) 

INSTRUMENTÁLNÍ A 

POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Prolínají do ostatních činností 

v průběhu školního roku 

Hra na flétny – písně pop 

music 

MUL 

Etnický původ 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

OSV  

Komunikace 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

OSV 

Kreativita 

Rozvoj schopností pozná-

vání 

Výtvarná výchova 

Český jazyk a literatura 

Dějepis – lid v písni 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: hudební výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Realizuje podle svých indi-

viduálních schopností a do-

vedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

Rozpozná některé 

z tanců různých stylových 

období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových 

prvků k poslouchané hudbě 

a na základě individuálních 

hudebních schopností a po-

hybové vyspělosti před-

vede jednoduchou pohybo-

vou vazbu 

Žák: 

 Dodržuje správné návyky a hla-

sovou hygienu 

 Zpívá intonačně čistě, rytmicky 

přesně 

 Respektuje dynamiku písně 

 Umí použít k doprovodu jednot-

livé jednoduché nástroje – meta-

lofon, xylofon 

 Zná pojem akord 

 Zná jednoduché kytarové 

značky 

 Rozliší durovou a mollovou 

stupnici 

 Umí zazpívat lidový dvojhlas, 

podle individuálních možností 

zpívá kánon v trojhlasu 

 Seznámí se s charakteristickými 

prvky jazzové hudby 

 Umí přesně zazpívat vybrané 

písně 

Postihuje rytmické, dynamické 

a výrazové změny v hudebním 

proudu 

 Rozliší základní vlastnosti tónů 

 Sluchem rozliší melodii vze-

stupnou a sestupnou 

 Umí pojmenovat vybrané hu-

dební formy 

 Dokáže připravit hudební me-

dailonek 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Hlasová a rytmická cvičení 

Intervaly v písni 

Rytmus v opoře s hudebním nástro-

jem 

Zpěv lidových a umělých písní  

Spirituál, pracovní píseň, blues 

Písně skupiny Beatles, Olympic 

Folkové a country písně Písničkáři 

Písně avantgardy, divadla malých fo-

rem, muzikálové melodie  

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Poslech různých hudebních 

žánrů, srovnávání, postihování 

charakteristických rysů 

(Concerto grosso, fuga – Bach 

Renesanční vokální a instrumentální 

skladba tanečního charakteru 

Barokní opera – Monteverdi 

Koncert – Čajkovskij 

Symfonická báseň, klavírní skladba 

– Smetana 

Sonátová forma v symfonii A. Dvo-

řáka 

Jazzová skladba – ragtime – Scott 

Joplin 

Česká mše vánoční – J: J: Ryba 

Skladba 20. století – B. Martinů) 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

MUL 

Etnický původ 

OSV  

Komunikace 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

OSV  

Komunikace 

Mezilidské vztahy 

MUL 

Lidské vztahy 

Ev – citlivý přístup 

k přírodě, láska k místu, 

kde bydlím  

Český jazyk a literatura – 

soužití bělochů a černochů 

Český jazyk a literatura 

Dějepis 

Výtvarná výchova – 

lidové zvyky a obyčeje 
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 Seznámí se s rockem, folkem, 

country 

 Tvoří jednoduché doprovody 

 Dokáže sestavit pásmo hudby a 

mluveného slova 

Umí podle individuálních dispo-

zic vytleskat obtížnější rytmus 

 Umí podle individuálních dispo-

zic zatancovat jeden současný 

tanec 

Hudební projekt k příležitosti 

vánočních svátků, pásmo koled, 

vlastní instrumentální dopro-

vody písní 

Výběr skladeb s výrazně odliš-

ným tempem a rytmem 

Pochod pro bicí 

Synkopický rytmus v různých 

písních, swing, blues 

Hudba a technika 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

Taktování, taneční kroky, vlastní po-

hybové ztvárnění – choreografie (ná-

cvik blues, country tanec, složitější 

mazurka) 

Dramatizace v hudebním projektu 

k příležitosti Vánoc 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: hudební výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák: 

 Reprodukuje na základě 

svých individuálních hu-

debních schopností a do-

vedností různé motivy, té-

mata a části skladeb, vy-

tváří a volí jednoduché do-

provody, provádí jednodu-

ché hudební improvizace 

 Zařadí na základě individu-

álních schopností a získa-

ných vědomostí slyšenou 

hudbu do stylového období 

a porovnává ji z hlediska 

její slohové a stylové pří-

slušnosti s dalšími 

skladbami 

 Orientuje se v proudu zně-

jící hudby, vnímá užité hu-

debně výrazové prostředky 

a charakteristické séman-

tické prvky, chápe jejich 

význam v hudbě a na zá-

kladě toho přistupuje k hu-

debnímu dílu jako k lo-

gicky utvářenému celku 

Žák: 

 Dodržuje správné pěvecké ná-

vyky a hlasovou hygienu 

 Pozná hudební památky a umí 

je zařadit do historických sou-

vislostí 

 Orientuje se v jednotlivých 

hudebních obdobích 

 Zná charakteristické znaky a 

umí nalézt souvislosti z jiných 

oborů umělecké činnosti 

Při poslechu využívá získa-

ných znalostí a zkušeností 

 Postihuje hudebně výrazové 

prostředky 

 Spojuje poslech s pohybovou 

činností 

 Postihuje hudební výrazové 

prostředky, spojuje je s pohy-

bem 

 Rozpozná hudební nástroje, 

jejich výrazové možnosti 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Výběr písní různých slohových 

období 

(Renesanční píseň alespoň ve dvoj-

hlasé úpravě 

Barokní skladba z Loutny české 

Česká populární hudba 20. století) 

Jazz a swing v české hudbě, písně V 

+W 

Divadla malých forem – Pramínek 

vlasů 

Písně o květinách z různých slohových 

období a také různých žánrů 

Populární písně v různých úpravách 

Trampské písně 

Muzikálové písně 

Současné populární písně 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Poslech různých hudebních 

žánrů, srovnávání, postihování 

charakteristických rysů 

(Hudba období středověku – duchovní 

hudba, gregoriánský chorál 

Klasicismus – znaky, formy, představi-

telé, hudební proudy ve 20. století) 

Besedy o současné populární hudbě 

(medailonky o interpretech a skupinách) 

INSTRUMENTÁLNÍ A 

POHYBOVÉ ČINNOSTI 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

DEM 

Občanská společnost a škola 

MUL 

Kulturní diference 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

OSV  

Komunikace 

Mezilidské vztahy 

MUL 

Lidské vztahy 
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Prolínají do vokálních a poslechových 

činností během celého roku 

Hudební výrazové prostředky 

Hudební nástroje historické a 

současné 
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5.11.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.



 

201 

5.12 Výtvarná výchova (osmileté a šestileté studium)  

5.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je realizován jako vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

Výtvarná výchova, který je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Žáky má podnítit k těmto činnostem 

 rozumět výtvarnému umění jako způsobu poznání a prostředku komunikace 

 chápat umění a kulturu jako nezbytnou součást života jedince i společnosti napomáhající kulti-

vaci a utváření hierarchie hodnot 

 rozvíjet výtvarné dispozice (vnímavost, představivost, výtvarné myšlení) 

 orientovat se ve výtvarné tvorbě současnosti, minulosti, rozumět pojmům a umět je pojmenovat 

(výtvarné techniky, materiály, postupy) 

 zvládnout techniky, které umožní realizaci výtvarných představ 

 slovně popsat a posoudit vhodnost výtvarné formy své vlastní práce, práce ostatních 

 spolupracovat ve skupině 

 respektovat hodnoty vytvořené druhými lidmi v přítomnosti i minulosti, jinými skupinami, ná-

rody a národnostmi 

 vést k tvořivému přístupu k světu, k uvědomění si možnosti aktivního překonání stereotypů a 

k obohacování emociálního života 

V předmětu Výtvarná výchova jsou integrována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

Výuka se uskutečňuje v odborné učebně, případně v terénu. Její součástí jsou návštěvy galerie, 

muzea a kulturních památek ve městě. Podle charakteru učiva má nejčastěji podobu individuální nebo 

skupinové práce. Výuka v tercii a kvartě z praktických důvodů probíhá ve dvouhodinových celcích 

jednou za 2 týdny.  

Časové vymezení předmětu 
 prima – sekunda – 2 hodiny týdně 

 tercie – kvarta – 1 hodina týdně 

Výchovné a vzdělávací strategie  
 přizpůsobovat práci zaměření a schopnostem jednotlivců, skupin, postupně rozšiřovat oblast 

jejich zájmů a dovedností (setkávání s výtvarným uměním, poznání nových výtvarných tech-

nik, využívání mezipředmětových vztahů)  

 učit žáky spojovat teoretické poznatky s praxí, pracovat s odbornou terminologií, pozorovat a 

experimentovat 

Kompetence k řešení problémů 

 seznamovat se s teoretickými poznatky, a především s řešením konkrétního výtvarného pro-

blému v dílech umělců přítomnosti i minulosti 

 samostatně hledat nejlepší řešení vytvářením variant 

Kompetence komunikativní 

 obhájit vlastní výtvarný postup a řešení použitím vhodných argumentů a vyslechnout ochotně 

názor cizí 

 rozumět výtvarnému dílu jako výpovědi o autorovi, době a také se výtvarnými prostředky vy-

jadřovat o svém vztahu ke světu 
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Kompetence sociální a personální 

 aktivně se podílet na práci skupiny, neprosazovat bezohledně své řešení, naopak respektovat 

návrhy a zkušenosti ostatních 

 přispívat k dobré pracovní atmosféře a celkovému výsledku 

Kompetence občanské 

 nebýt lhostejný k žádnému projevu fyzického nebo psychického násilí, být schopen vcítit se do 

situace druhých lidí, respektovat jejich přesvědčení 

 znát naše kulturní dědictví a získat k němu pozitivní postoj 

 chápat základní ekologické souvislosti  

Kompetence pracovní 

 používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení a dodržovat vymezená pravidla a 

chránit své zdraví i zdraví ostatních  

 přistupovat k práci zodpovědně, dovést ji podle svých možností k nejlepšímu výsledku  

 využívat znalostí a zkušeností získaných v ostatních vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje 

Péče o nadané žáky 

 konzultace mimo vyučování  

 možnost individuální volby tématu v rámci výuky 

 motivace k účasti ve výtvarných soutěžích  

 zápůjčky odborné literatury a časopisů 

 informace o přednáškách s výtvarnou tématikou a výtvarných kurzech
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5.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: výtvarná výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Užívá vizuálně obrazná vy-

jádření k zaznamenání vizu-

álních zkušeností, získaných 

ostatními smysly a k zazna-

menání podnětů z představ a 

fantazie 

 Vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní oso-

bité vyjádření, porovnává a 

hodnotí jeho účinky s účinky 

již existujících i běžně uží-

vaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

Žák: 

 Vyjadřuje výtvarnými prostředky 

svůj vztah k zobrazené skuteč-

nosti 

 Na základě pozorování, hmato-

vých vjemů co nejpřesněji zobra-

zuje tvary, objemy, textury 

 Uplatňuje výtvarnou paměť i 

představivost při ztvárnění ná-

mětů z pohádek, bájí, cestopisné 

a vědeckofantastické literatury 

 Na základě vlastních poznatků 

vytváří plošnou, prostorovou, 

dramatickou… formou svůj obraz 

minulosti (individuálně nebo ve 

skupině)  

 Kreativně interpretuje výtvarné 

dílo (skupinová práce) 

 Nalézá souvislost mezi přírod-

ními jevy  

 Uvědomuje si vzájemné ovlivňo-

vání člověka a přírody v součas-

nosti i v minulosti. Vyjadřuje vý-

tvarnými prostředky bohatství 

tvarů, přírodní rytmy, struktury 

 Zaznamenává vizuální vjemy i 

vjemy získané jinými smysly 

(např.: orientace v prostoru s vy-

loučením zraku, pocity tělesnosti, 

doteky, kontakt s materiálem)  

UPLATŇOVÁNÍ 

SUBJKTIVITY 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ 

CITLIVOSTI 

OVĚŘOVÁNÍ 

KOMUNIKAČNÍCH 

ÚČINKŮ 

Můj svět 

Svět vnitřní i vnější 

Rodina, kamarádi 

Všední den, výjimečné udá-

losti 

Okouzlení realitou  

Věci kolem nás – tvar, po-

vrch, vlastnosti, proměny 

Fantazijní tvorba 

Historie jako inspirace vý-

tvarného umění 19. stol., stře-

dověké památky v našem 

kraji, jejich ochrana 

Místní pověsti 

Typické a výjimečné 

v umění romantismu a rea-

lismu 

České krajinářství, portrét 

Člověk ve vztahu k živé i ne-

živé přírodě (voda, rostliny…) 

Lidské tělo, jeho části, 

OSV 

Sebepoznání a sebepojetí 

Mezilidské vztahy 

Kreativita 

SOU  

Jsme Evropané 

ENV  

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

OSV  

Komunikace 

SOU  

Jsme Evropané 

DEM 

Občan, občanská společnost 

a stát 

ENV  

Vztah člověka k prostředí 

Český jazyk a literatura 

Biologie 

Dějepis 

Český jazyk a literatura 

Biologie  

Český jazyk a literatura 

Biologie  

Hudební výchova 

Český jazyk a literatura 

Biologie  
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozumí symbolickému obsahu 

výtvarného sdělení, srovnává ob-

razná vyjádření různých tvůrců 

 Poznává vztah mezi tvarem a 

účelem a jejich podmíněnost do-

bou – experimentuje s netradič-

ními materiály (např.: PET lahve) 

 Rozlišuje tvary architektury his-

torických slohů (románské, go-

tické, renesanční, barokní) 

 Kresbou zachycuje zajímavé de-

taily staveb  

 Pozoruje, zaznamenává nebo 

předvádí typické i neobvyklé situ-

ace a děje (křižovatka, v cuk-

rárně, úklid města, staveniště, tu-

risté v Klatovech) 

smysly, pohyb 

Tajemství zrození 

Vývoj jedince 

Figurální tvorba 

Generace národního divadla 

Technické vynálezy 

Realita i fantazie 

Design 

Architektura 19. stol. 

Jos. Hlávka, architekt, stavi-

tel, mecenáš 

Naše město 

Jeho historická a současná 

podoba 

Městská zeleň 

Obyvatelé a návštěvníci 

města  
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: výtvarná výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Vybírá, vytváří a pojmeno-

vává co nejširší škálu prvků 

vizuálně obrazných vyjád-

ření a jejich vztahů; uplat-

ňuje je pro vyjádření vlast-

ních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků; variuje 

různé vlastnosti prvků a je-

jich vztahů pro získání oso-

bitých výsledků 

 Rozliší působení vizuálně 

obrazného vyjádření v ro-

vině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního 

účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického 

obsahu 

Žák: 

 Sleduje závislost barevného 

vjemu na množství a barvě 

světla k zobrazení před-

mětné skutečnosti i k vyjád-

ření nálad požívá malířské 

techniky (pastel, akvarel, 

tempera...)  

 Stínování a šrafování vy-

tváří plastický tvar v ploše  

 Konstruuje jednoduché ste-

reometrické tvary s využitím 

lineární perspektivy 

 Sestavuje a kreslí zátiší 

  Ověřuje výrazové možnosti 

různých technik a nástrojů, 

např.: při zobrazení přírod-

ních dějů (živly) nebo mezi-

lidských vztahů  

 Vypravuje příběh výtvar-

nými prostředky (např.: ilu-

strace, komiks) Personifi-

kuje abstraktní představu 

(např.: vytváří rituální 

masku)  

 Pozoruje vliv životního pro-

středí na tělesný tvar, smys-

lové orgány i způsob života 

zvířat Srovnání schopnosti 

živočichů s možnostmi lid-

ského organismu  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ 

CITLIVOSTI 

UPLATŇOVÁNÍ 

SUBJEKTIVITY 

OVĚŘOVÁNÍ 

KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

Příroda ve městě její proměny bě-

hem roku, průběh dne 

Rozklad bílého světla 

Impresionistická malba 

Modelace objemu na ploše Iluzivní 

a neiluzivní zobrazení prostoru 

Základy lineární perspektivy 

Pointilismus 

P. Cézanne  

Expresivní malba, barevný kon-

trast, malířský rukopis, dynamická 

linie, van Gogh 

Tzv. primitivní kultury 

Mytologický názor na svět – hra-

nice mezi člověkem a zvířetem, sku-

tečností a fantazií 

Báje, rituály 

Naše dnešní rituály a pověry  

Člověk jako součást živočišné říše 

Ohrožení živočichové 

Stavba lidského těla, proporce 

Výraz, gesta 

Záměrné a bezděčné sdělování 

ENV  

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

SOU 

Jsme Evropané 

OSV  

Psychohygiena 

MUL  

Kulturní diference 

ENV  

Vztah člověka k prostředí 

OSV 

Komunikace 

DEM  

Formy participace občanů 

v politickém životě 

Fyzika  

Český jazyk a literatura 

Dějepis  

Biologie 

Antické divadlo, balet, 

pantomima, němý film, 

znaková řeč 

Např.: návštěva muzea, 

barokní lékárny V. Fiala, 

projekt socha pro veřejný 

prostor 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Seznamuje se s proměnou 

tělesných proporcí během 

vývoje jedince  

 Ve skupině pracuje s pro-

středky neverbální komuni-

kace (např.: rozhovor beze 

slov, tanec) 

 Barvou i linií zaznamenává 

smyslové vjemy (zvuky, 

vůně, chuť, teplotu...) Uplat-

ňuje poznatky o barevných 

vztazích v plošné dekora-

tivní kompozici, případně ji 

provede v materiálu (textil, 

keramika, vitráž…)  

 Odhaluje stopy života 

předků, srovnává se součas-

ným životním stylem, vy-

hledá neupravené veřejné 

plochy a vytváří kresebné i 

prostorové návrhy pro jejich 

využití (lavičky, prolézačky, 

zeleň…) 

A. Rodin 

Barvy syté a lomené, harmonie ba-

rev 

Symbolické významy barev a tvarů 

Secese 

Město jako místo pro život 

Polyfunkčnost městského sídliště, 

výhody a nevýhody života ve městě 

Důležitost veřejného prostoru (x 

problém satelitních městeček) 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: výtvarná výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Interpretuje umělecká vizu-

álně obrazná vyjádření sou-

časnosti i minulosti Vychází 

při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí i 

z osobních zkušeností a pro-

žitků 

 Užívá prostředky pro zachy-

cení jevů a procesů v pro-

měnách a vztazích, k tvorbě 

užívá některé metody uplat-

něné v současném výtvar-

ném umění a digitálních me-

diích – počítačová grafika, 

fotografie, video, animace  

Žák: 

 Prohlubuje své poznatky o ba-

revných vztazích  

 Zdokonaluje se v technice 

temperové malby 

 Rozlišuje mezi reálným a ob-

razovým prostorem, interpre-

tuje způsoby zobrazení pro-

storu v historii malířství, odha-

luje jednoduché stereometrické 

formy jako podstatu složitých 

forem přírodních a skládá je 

v nový celek v kresbě, malbě i 

materiálu 

 Zdokonaluje se v kresbě pod-

stavy v pohybových studiích, 

vyjadřuje pohyb kreslířskými 

prostředky i novými médii  

 Ověřuje si výrazové možnosti 

barvy a linie 

 Používá techniky koláže, 

asambláže v kolektivní práci 

 Kombinuje techniku k zazna-

menání snových a fantazijních 

představ, nalézá krásu nečeka-

ných setkání 

 Nefigurativně vyjadřuje svůj 

prožitek 

 Zobrazuje v lineární perspek-

tivě prostorové tvary  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ 

CITLIVOSTI 

UPLATŇOVÁNÍ 

SUBJEKTIVITY 

OVĚŘOVÁNÍ 

KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

Umělecké směry 1. pol. 20. stol.  

Uvolnění vztahů mezi realitou a 

jejím obrazem 

Fauvismus  

Analýza a syntéza prostorových 

tvarů 

Kubismus 

Vyjádření pohybu a rychlosti vý-

tvarnými prostředky 

Futurismus 

Deformace tvaru, barevná nad-

sázka 

Expresionismus  

Nahodilost jako princip tvorby 

Dada 

Sen, fantazie, tajemství jako téma 

Surrealismus 

Cesty k abstraktivnímu umění, 

osvobození barvy a linie od popisu 

předmětného světa 

Architektura 1. pol. 20. stol. Nové 

požadavky na architektonickou 

tvorbu 

SOU  

Jsme Evropané 

OSV  

Kreativita  

SOU  

Objevujeme Evropu a svět 

ENV  

Vztah člověka k prostředí 

Egyptské umění 

Iluzivní prostor 

Barokní dynamismus 

Film 

Český jazyk a literatura 

Psychologie 

Český jazyk a literatura 

Hudební výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Seznamuje se s moderní archi-

tekturou a urbanistickým vý-

vojem Klatov 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: výtvarná výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Ověřuje komunikační 

účinky vybraných, uprave-

ných či samostatně vytvoře-

ných vizuálně obrazných 

vyjádření v sociálních vzta-

zích, nalézá vhodnou formu 

pro jejich prezentaci 

 Porovnává na konkrétních 

příkladech různé interpre-

tace vizuálně obrazného vy-

jádření, vysvětluje své po-

stoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kul-

turní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

Žák: 

 Dotváří náhodně vzniklé 

tvary (otisky, rozfoukávání 

barvy, frotáž…) kresbou, 

koláží 

 Formou koláže odhaluje 

pseudohodnoty současné 

konzumní společnosti 

(např.: aktualizací obrazu R. 

Hamiltona „Co vlastně dělá 

naše příbytky…“ z r. 1956)  

 Využívá tradičních nebo di-

gitálních médií k propagaci 

zvoleného produktu 

 Přesně zobrazuje tvary a 

modeluje objemy ve „foto-

realistické“ kresbě zvětše-

ného výřezu skutečnosti 

 Zvolené existenciální téma 

vyjadřuje figurální kompo-

zicí Člověk v dnešním světě 

– např.: zrození a smrt jako 

součásti života, samota a 

osamocení, společenské 

menšiny, závislosti, fanatis-

mus a lhostejnost… (kresba, 

malba, grafika, prostorová 

tvorba) 

 Konstruuje jednoduchý mo-

bil 

 Vytváří strukturu na prin-

cipu variací prvků (papírová 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ 

CITLIVOSTI 

UPLATŇOVÁNÍ 

SUBJEKTIVITY 

OVĚŘOVÁNÍ 

KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

Výtvarné umění 2. pol. 20. stol. 

Existenciální a racionální proud 

Spontánnost jako projev svobody 

Akční malba, informel 

Působení vizuálního prostředí naší 

civilizace a jeho „ozvláštnění“  

Neodada 

Pop-art, fotorealismus 

Deformace lidské postavy jako vý-

raz ztráty životních jistot 

Nová figurace 

Od zrakového klamu ke skuteč-

nému pohybu 

Op-art, kinetické umění 

Matematický princip řádu jako 

podstata neokonstruktismu 

„Konec zobrazujícího umění“ 

Jednota formou prostoru v radi-

kální abstrakci a minimalismu 

Umění akce, instalace  

Konceptuální umění  

Tělové umění 

Zemní umění 

OSV  

Kreativita  

Hodnoty postoje, praktická 

etika 

MED  

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

OSV  

Mezilidské vztahy 

MUL  

Lidské vztahy 

Fyzika – optika 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo  
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

koláž, prostorová tvorba, 

počítačová grafika) 

 V ploše, reliéfu nebo prosto-

rovou geometrickou formou 

vyjadřuje abstraktní před-

stavy (tvar a proměna, tíha – 

lehkost, rovnováha, klid – 

neklid) 

 Vytváří objekty z přírodních 

nebo umělých materiálů, 

akci zaznamenává (kresba, 

digitální foto, video) – sku-

pinová práce v exteriéru 

nebo interiéru 

 Spojuje nesourodé předměty 

formou asambláže  

 Libovolnými prostředky 

ztvárňuje některé z „věč-

ných“ témat (prostor, čas, 

síla, světlo, hmota, dobro – 

zlo, moc – bezmoc, rodina, 

láska, cesta…) 

Mnohoznačnost výtvarného sdě-

lení, relativizace tradičních hodnot 

(koneční – nekoneční, umělá kvalita 

– kýč, přítomnost – minulost…) 

Využití nových médií ve výtvar-

ném umění (počítačová grafika, vi-

deo) 

Postmoderna 
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5.12.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.13 Tělesná výchova (osmileté a šestileté studium) 

5.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Tělesná výchova je spolu s Výchovou ke zdraví součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tato 

vzdělávací oblast je vymezena a realizována vzhledem k věku žáků a prolíná i do ostatních vzdělá-

vacích oblastí. Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů a k po-

znávání jejich účinků na tělesnou zdatnost, duševní i sociální pohodu. Pohybové vzdělávání směřuje 

od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Cílem je schopnost žáka samo-

statně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do svého denního režimu pohybové činnosti pro uspo-

kojování vlastních potřeb a zájmů, pro optimální a trvalý rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regene-

raci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. 

Pohybové vzdělávání nelze rozplánovat přesně k určitému datu u všech žáků najednou. Žáci se 

odlišují svými somatotypy, genetickými předpoklady, sociálním zázemím (př. vztah rodiny ke 

sportu), aktuálním zdravotním stavem tak, že není vhodné určovat jednotlivé výstupy (výkony, úro-

veň dovedností) striktně pro jednotlivé ročníky. Rozptyl ve výsledcích je tak velký, že je možné po-

stupovat pouze podle konkrétně zjištěných dovedností a výkonů jednotlivých žáků a jejich změn 

(zlepšování). Pohybové schopnosti a dovednosti jsou rozvíjeny postupnými kroky (metodické řady) 

vždy s ohledem na věk a pohybovou úroveň žáka, s ohledem na vybavenost školy pro jednotlivé dis-

ciplíny, která se může v různých časových obdobích měnit atd. 

Proto osnovy neobsahují konkrétní postupy, kroky a cvičení, ale obsahují pouze druhy sportů a 

tělovýchovných aktivit, kterými bude dosaženo daných cílů. 

Do výuky TV je zařazováno především průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Všechna 

jeho podtémata jsou realizována průběžně, vždy s ohledem na intelektuální, fyzickou a smyslovou 

úroveň žáka. Dalším zařazeným průřezovým tématem je Environmentální výchova. 

Nedílnou součástí pohybového vzdělávání je odhalování zdravotních oslabení žáků. Pohybový 

deficit žáků III. nebo II. zdravotní skupiny je kompenzován formou korektivních cvičení, která žák 

provádí pod dohledem učitele v hodinách povinné TV. Samostatné hodiny Zdravotní tělesné výchovy 

nejsou na škole realizovány. Osnovy ZTV jsou součástí kapitoly Vzdělávací obsah vyučovacího před-

mětu. 

Rovněž péče o nadané žáky je trvalou součástí tělesné výchovy. V hodinách TV je jim věnována 

individuální péče s ohledem na jejich sportovní růst. Talentovaní žáci se zúčastňují školních, okres-

ních, krajských i celostátních sportovních soutěží. Škola je též ve styku s představiteli a trenéry spor-

tovních oddílů, aby se talentovaní žáci mohli rozvíjet i v oblasti výkonnostního a závodního sportu. 

Časové vymezení předmětu 
Tělesná výchova se vyučuje ve dvouhodinové týdenní dotaci v každém ročníku nižšího gymnázia. 

Výuka probíhá ve velké tělocvičně, určené především k míčovým hrám, v malé tělocvičně, určené ke 

gymnastice, drobným hrám, či k různým formám kondičního cvičení. Příznivého počasí se využívá 

k výuce her a atletiky na hřišti a na ostatních venkovních plochách v blízkosti školy. Ostatní sporty 

se mohou dle možností provozovat v nedalekém parku, v klatovském bazénu atd. V sekundě mají 

žáci možnost se zúčastnit lyžařského kurzu, kde mohou absolvovat výcvik na sjezdovkách, běžkách 

i na snowboardu, každý podle svého výběru a úrovně svých dovedností. Pro žáky tercií a kvart je 

organizován sportovní kurz zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Tělesná výchova směřují k vybavení žáků určitými klí-

čovými kompetencemi tak, aby byli schopni obstát nejen ve škole, ale i v praktickém životě. Jsou to 

tyto kompetence: 

Kompetence k učení 

 poznávat vlastní pohybové schopnosti a posoudit jejich rozvoj 

 systematicky sledovat vývoj vlastní fyzické zdatnosti 
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 uvědomovat si souvislost mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou 

 používat sportovní terminologii, projevovat základní orientaci v oblasti sportu 

Kompetence k řešení problémů  

 přemýšlet o problému při ovládnutí nového pohybového návyku 

 hledat cesty k ovládnutí nového pohybového návyku 

 porovnávat svá vlastní řešení s řešeními spolužáků či obecnými postupy 

 řešit problémové situace (např. ve hrách) 

Kompetence komunikativní  

 uvědomovat si způsob adekvátní komunikace se spolužáky, s učiteli, s veřejností (např. na ly-

žařském kurzu, v bazénu atd.) 

 naslouchat spolužákům při řešení problému ( např. herní taktika, plánování a organizování spor-

tovních akcí atd.) 

 formulovat vlastní názor (taktika, organizace atd.) 

Kompetence sociální a personální 

 uvědomovat si a dodržovat pravidla fair play 

 spolupracovat s jednotlivci i s kolektivem (družstvo, třída) 

 podílet se na vzájemné dopomoci a záchraně v hodinách  

 aktivně se zúčastňovat sportovních akcí a soutěží nejen v hodinách TV, ale i ve svém volném 

čase 

 ovládat a řídit svoje chování k dosažení pocitu uspokojení a sebedůvěry 

Kompetence občanské 

 aktivně se podílet na podpoře aktivního sportování svém i svých spolužáků 

 dokázat podat základní první pomoc spolužákům 

 akceptovat škodlivost požívání drog a jim podobných látek 

 uvědomovat si svá práva a povinnosti v hodinách TV i mimo ně 

 respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí v tělocvičnách, na hřišti, ale též při účasti 

na sportovních soutěžích a na lyžařském kurzu 

Kompetence pracovní 

 dodržovat pravidla bezpečnosti při TV 

 získávat a dodržovat hygienické návyky 

 dodržovat pravidla ve sportu i mimo sport 

 dokázat zpracovat i vyhodnocovat naměřené výkony
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5.13.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima Vyučovací předmět: tělesná výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Žák: 

 Odmítá drogy a jiné škodli-

viny jako neslučitelné se 

sportovní etikou a zdravím; 

upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o zne-

čištění ovzduší. 

 Uplatňuje vhodné a bez-

pečné chování i v méně zná-

mém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu. 

 Využívá bezpečná místa pro 

hru i ve svém volném čase 

 Ovládá způsoby komuni-

kace s operátory tísňových 

linek 

Žák: 

 Aplikuje zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech.  

 Předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost. 

 Upraví pohybové aktivity 

vzhledem ke zhoršení roz-

ptylových podmínek.  

 Rozlišuje vhodná a ne-

vhodná místa pro hru 

 Vede spolužáky ke zodpo-

vědnému přístupu při volbě 

prostoru pro hry 

 Dokáže přivolat pomoc 

v případě ohrožení fyzic-

kého i duševního zdraví 

 Ovládá správný způsob vo-

lání na tísňovou linku 

 chování na sport. akcích ve škole i 

mimo školu 

 základy první pomoci 

 správné držení těla, dýchání 

 preventivní pohybová činnost 

 postup v případě ohrožení 

 varovný signál, evakuace, zkouška 

sirén 

 - čísla tísňového volání 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznání 

-sebepoznání, sebepojetí 

-seberegulace a sebeorgani-

zace 

-psychohygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

-hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Biologie 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 Zvládá v souladu s individu-

álními předpoklady osvojo-

vané pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních čin-

nostech. 

Činnosti podporující 

 Ovládá průpravná, kondiční, 

relaxační cvičení, herní čin-

nosti adekvátně k věku. 

 Podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů. 

pohybové hry 

- s různým pohybovým zaměřením 

- soutěživé hry 

- netradiční hry 

gymnastika 

- viz příloha č. 1 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

pohybové učení 

 Užívá osvojované názvo-

sloví na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, čtenáře 

novin, uživatele internetu.  

 Naplňuje ve školních pod-

mínkách základní olympij-

ské myšlenky – čestné sou-

peření, pomoc handicapova-

ným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochranu přírody při 

sportu.  

 Dohodne se na spolupráci i 

taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji. 

 Rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající 

z role hráče, rozhodčího, di-

váka, organizátora. 

 Sleduje určené prvky pohy-

bové činnosti a výkony, evi-

duje je a vyhodnotí. 

 Zorganizuje samostatně i 

v týmu jednoduché soutěže.  

 Podle svých předpokladů 

zlepšuje techniku a taktiku. 

 Poznává vhodné rozvojové 

činnosti. 

 Rozvíjí komunikaci při TV. 

 Zorganizuje prostor k reali-

zaci pohybových činností. 

 Vyjmenuje některé údaje 

z historie i současnosti 

sportu. 

 Aplikuje základní pravidla 

osvojovaných pohybových 

činností. 

 Vysvětlí a přijímá zásady 

jednání a chování v různém 

prostředí a při různých čin-

nostech. 

 Měří výkony a posuzuje po-

hybové činnosti.  

estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou 

(zejména dívky) 

- aerobik, funky, step atd., tance, po-

hybové skladby 

atletika 

- průpravná běžecká cvičení 

- speciální běžecká cvičení 

- rychlý běh 

- vytrvalý běh 

- průpravná odrazová cvičení 

- skok do dálky 

- skok do výšky 

- průpravná cvičení pro hody 

- hod míčkem 

sportovní hry 

(fotbal, volejbal, basketbal, softbal, 

házená) 

- základní herní činnosti jednotlivce 

- základní herní kombinace 

- utkání podle zjednodušených pravi-

del 

- modifikovaná utkání 

úpoly 

- úpolové hry 

plavání 

( podle podmínek) 

- zdokonalovací plavecký výcvik 

bruslení 

(podle možností) 

- hokej 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

- klas. bruslení 

- in-line 

další pohybové činnosti 

(podle možností a zájmu žáků) 

- základní tělocvičné názvosloví, 

smluvené povely, signály 

- vzájemná komunikace a spolupráce  

- výběr odpovídající sportovní vý-

zbroj a výstroj 

- orientace v nestandardních podmín-

kách 

- významné soutěže, významní spor-

tovci 

- olympismus 

-pravidla her, soutěží, závodů 

-měření výkonů, jejich evidence a 

vyhodnocování 
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Ročník: sekunda Vyučovací předmět: tělesná výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Žák: 

 Odmítá drogy a jiné škodli-

viny jako neslučitelné se 

sportovní etikou a zdravím; 

upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečiš-

tění ovzduší. 

 Uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu.; předvídá 

možná nebezpečí úrazu a při-

způsobí jim svou činnost. 

 Aktivně vstupuje do organi-

zace svého pohybového re-

žimu 

 Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí 

vhodný rozvojový program 

 Samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí 

ji ve shodě s hlavní činností. 

 Využívá bezpečná místa pro 

hru i ve svém volném čase 

 Ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

Žák: 

 Aplikuje zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech.  

 Předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost. 

 Upraví pohybové aktivity 

vzhledem ke zhoršení rozpty-

lových podmínek.  

 Definuje význam pohybu pro 

zdraví 

 Rozvíjí svoji zdravotně orien-

tovanou zdatnost. 

 Vytváří cvičení na prevenci a 

korekci jednostranného zatí-

žení a svalových dysbalancí 

 Rozlišuje vhodná a nevhodná 

místa pro hru, vede spolužáky 

ke zodpovědnému přístupu 

při volbě prostoru pro hry 

 Dokáže přivolat pomoc v pří-

padě ohrožení fyzického i du-

ševního zdraví 

 Ovládá správný způsob vo-

lání na tísňovou linku 

- drogy a jiné škodliviny (anabo-

lika) 

- chování na sport. akcích ve 

škole i mimo školu 

- základy první pomoci 

- správné držení těla, dýchání 

- preventivní pohybová činnost 

- celkové posilování svalového 

aparátu 

- rozvoj vytrvalosti 

- individuální rozcvičení 

- strečink před výkonem, po vý-

konu 

- průpravná, kompenzační, vy-

rovnávací, relaxační cvičení 

- první pomoc při sportu 

- improvizované ošetření, odsun 

zraněného 

- postup v případě ohrožení 

- varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén 

- pitný režim při sportovním vý-

konu 

- pitný režim na horách 

- vhodná skladba stravy při po-

bytu na horách 

- výběr a způsoby uchovávání 

potravin na horách 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznání 

-sebepoznání, sebepojetí 

-seberegulace a sebeorga-

nizace 

-psychohygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

-hodnoty, postoje, prak-

tická etika 

-odpovědnost za zdraví a 

bezpečnost vlastní a spolu-

žáků 

Biologie 

Chemie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

- prevence nemocí a úrazů na ly-

žařském výcviku 

- ochrana před infekcemi v no-

vém prostředí 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 Zvládá v souladu s individu-

álními předpoklady osvojo-

vané pohybové činnosti a tvo-

řivě je aplikuje ve hře, sou-

těži, při rekreačních činnos-

tech. 

 Posoudí provedení osvojo-

vané pohybové činnosti. 

Činnosti podporující po-

hybové učení 

 Užívá osvojované názvosloví 

na úrovni cvičence, rozhod-

čího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu.  

 Naplňuje ve školních pod-

mínkách základní olympijské 

myšlenky – čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, re-

spekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu.  

 Dohodne se na spolupráci i 

taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji. 

 Rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role 

hráče, rozhodčího, diváka, or-

ganizátora. 

 Ovládá průpravná, kondiční, 

relaxační cvičení, herní čin-

nosti adekvátně k věku. 

 Podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů. 

 Podle svých předpokladů 

zlepšuje techniku a taktiku. 

 Poznává vhodné rozvojové 

činnosti. 

 Rozvíjí komunikaci při TV. 

 Zorganizuje prostor k reali-

zaci pohybových činností. 

 Vyjmenuje některé údaje 

z historie i současnosti sportu. 

 Aplikuje základní pravidla 

osvojovaných pohybových 

činností. 

 Vysvětlí a přijímá zásady jed-

nání a chování v různém pro-

středí a při různých činnos-

tech. 

 Měří výkony a posuzuje po-

hybové činnosti.  

pohybové hry 

- s různým pohybovým zaměře-

ním 

- soutěživé hry 

- netradiční hry 

gymnastika 

- viz příloha č.1 

estetické a kondiční formy cvi-

čení s hudbou 

(zejména dívky) 

- aerobik, funky, step atd., tance, 

pohybové skladby 

atletika 

( navázání na metodické řady a 

postupy z předchozího ročníku) 

- průpravná běžecká cvičení 

- speciální běžecká cvičení 

- rychlý běh 

- vytrvalý běh 

- průpravná odrazová cvičení 

- skok do dálky 

- skok do výšky 

- průpravná cvičení pro hody 

- hod míčkem 

sportovní hry 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznání 

-sebepoznání, sebepojetí 

-seberegulace a sebeorga-

nizace 

-psychohygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 

-hodnoty, postoje, prak-

tická etika 

ENV 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Sleduje určené prvky pohy-

bové činnosti a výkony, evi-

duje je a vyhodnotí. 

 Zorganizuje samostatně i 

v týmu jednoduché soutěže. 

 Spolurozhoduje hry a soutěže. 

 Zpracuje naměřená data. 

(fotbal, volejbal, basketbal, soft-

bal, házená) 

rozvíjení učiva z předchozího 

ročníku: 

- základní herní činnosti jednot-

livce 

- základní herní kombinace 

- utkání podle zjednodušených 

pravidel 

- modifikovaná utkání 

úpoly 

- úpolové hry, přetahy přetlaky 

plavání 

( podle podmínek) 

- zdokonalovací plavecký výcvik 

bruslení 

(podle možností) 

- hokej 

- klas. bruslení 

- in-line 

lyžování, snowboarding 

(lyžařský kurz – podle možností) 

- běh na lyžích 

- lyžařská turistika 

- sjezdové lyžování 

- snowboarding 

- nebezpečí hor 

- výzbroj, výstroj,mazání lyží 

další pohybové činnosti 

(podle možností a zájmu žáků) 

- základní tělocvičné názvosloví, 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

smluvené povely, signály 

- vzájemná komunikace a spolu-

práce  

- výběr odpovídající sportovní 

výzbroj a výstroj 

- orientace v nestandardních 

podmínkách 

- významné soutěže, významní 

sportovci 

- olympismus 

-pravidla her, soutěží, závodů 

-měření výkonů, jejich evidence 

a vyhodnocování 
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Ročník: tercie Vyučovací předmět: tělesná výchova 

Výstupy 
Očekávané výstupy 

školy 
Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Žák: 

 Odmítá drogy a jiné škodli-

viny jako neslučitelné se 

sportovní etikou a zdravím; 

upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečiš-

tění ovzduší. 

 Uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu.; předvídá 

možná nebezpečí úrazu a při-

způsobí jim svou činnost. 

 Rozpozná život ohrožující 

zranění 

 Aktivně vstupuje do organi-

zace svého pohybového re-

žimu. Některé pohybové čin-

nosti zařazuje pravidelně a 

s konkrétním účelem. 

 Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí 

vhodný rozvojový program 

 Samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí 

ji ve shodě s hlavní činností. 

 Využívá bezpečná místa pro 

hru i ve svém volném čase 

 Ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

Žák: 

 Aplikuje zásady hygieny 

a bezpečnosti při pohybo-

vých činnostech.  

 Předvídá možná nebez-

pečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost. 

 Upraví pohybové aktivity 

vzhledem ke zhoršení 

rozptylových podmínek.  

 Definuje význam pohybu 

pro zdraví 

 Rozvíjí svoji zdravotně 

orientovanou zdatnost. 

 Použije cvičení na pre-

venci a korekci jedno-

stranného zatížení a sva-

lových dysbalancí 

 Aplikuje zásady při pode-

zření na přenosné i ne-

přenosné nemoci 

 Dodržuje zásady pre-

vence nemocí a úrazů 

 Identifikuje mimořádné 

události a rizika ohrožení 

s nimi spojená 

 Definuje integrovaný zá-

chranný systém 

 Dodržuje zdravý životní 

styl 

- drogy a jiné škodliviny (anabo-

lika) 

- chování na sport. akcích ve škole i 

mimo školu 

- základy první pomoci 

- správné držení těla, dýchání 

- preventivní pohybová činnost 

- celkové posilování svalového apa-

rátu 

- rozvoj vytrvalosti 

- individuální rozcvičení 

- strečink před výkonem, po vý-

konu 

- průpravná, kompenzační, vyrov-

návací, relaxační cvičení 

- první pomoc při sportu 

- improvizované ošetření, odsun 

zraněného 

- postup v případě ohrožení 

- varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén 

- zdravý životní styl 

- pitný režim při sportovním vý-

konu 

- vhodná skladba stravy před a po 

sportovním výkonu 

- výběr a způsoby uchovávání po-

travin 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznání 

-sebepoznání, sebepojetí 

-seberegulace a sebeorgani-

zace 

-psychohygiena 

-fyzická hygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a  

 rozhodovací dovednosti 

-hodnoty, postoje, praktická 

etika 

-odpovědnost za zdraví a bez-

pečnost vlastní a spolužáků 

Biologie 

Chemie 
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Výstupy 
Očekávané výstupy 

školy 
Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

- prevence nemocí a úrazů 

- ochrana před infekcemi 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 Zvládá v souladu s individu-

álními předpoklady osvojo-

vané pohybové činnosti a tvo-

řivě je aplikuje ve hře, sou-

těži, při rekreačních činnos-

tech. 

 Posoudí provedení osvojo-

vané pohybové činnosti. 

 Označí zjevné nedostatky po-

hybové činnosti a jejich 

možné příčiny. 

Činnosti podporující po-

hybové učení 

 Užívá osvojované názvosloví 

na úrovni cvičence, rozhod-

čího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu 

 Naplňuje ve školních pod-

mínkách základní olympijské 

myšlenky – čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, re-

spekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu.  

 Dohodne se na spolupráci i 

taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji. 

 Rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role 

hráče, rozhodčího, diváka, or-

ganizátora. 

 Ovládá průpravná, kon-

diční, relaxační cvičení, 

herní činnosti adekvátně 

k věku. 

 Podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů. 

 Podle svých předpokladů 

zlepšuje techniku a tak-

tiku. 

 Poznává vhodné rozvo-

jové činnosti. 

 Rozvíjí komunikaci při 

TV. 

 Zorganizuje prostor k re-

alizaci pohybových čin-

ností. 

 Vyjmenuje některé údaje 

z historie i současnosti 

sportu. 

 Aplikuje základní pravi-

dla osvojovaných pohy-

bových činností. 

 Vysvětlí a přijímá zásady 

jednání a chování v růz-

ném prostředí a při růz-

ných činnostech. 

 Měří výkony a posuzuje 

pohybové činnosti.  

pohybové hry 

- s různým pohybovým zaměřením 

- soutěživé hry 

- netradiční hry 

gymnastika 

- viz příloha č.1 

estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou 

(zejména dívky) 

- aerobik, funky, step atd., tance, 

pohybové skladby 

kondiční cvičení 

- s pomůckami (činky, švihadla, 

medicinbaly, expandery, atd.) 

- imitace speciálních tréninků 

- v přírodě atd. 

atletika 

( navázání na metodické řady a po-

stupy z předchozího ročníku) 

- průpravná běžecká cvičení 

- speciální běžecká cvičení 

- rychlý běh 

- vytrvalý běh na dráze i v terénu 

- průpravná odrazová cvičení 

- skok do dálky 

- skok do výšky 

- průpravná cvičení pro hody 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznání 

-sebepoznání, sebepojetí 

-seberegulace a sebeorgani-

zace 

-psychohygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

-hodnoty, postoje, praktická 

etika 

ENV 

Lidské aktivity a problémy 

živ. prostředí 

Vztah člověka k prostředí 
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Výstupy 
Očekávané výstupy 

školy 
Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Sleduje určené prvky pohy-

bové činnosti a výkony, evi-

duje je a vyhodnotí. 

 Zorganizuje samostatně i 

v týmu jednoduché soutěže. 

 Spolurozhoduje hry a soutěže. 

 Zpracuje naměřená data a in-

formace a podílí se na jejich 

prezentaci.  

- hod míčkem 

sportovní hry 

(fotbal, volejbal, basketbal, softbal, 

házená) 

rozvíjení učiva z předchozího roč-

níku: 

- herní činnosti jednotlivce 

- herní kombinace 

- utkání podle zjednodušených pra-

videl 

- modifikovaná utkání 

úpoly 

- úpolové hry, přetahy přetlaky 

- základy sebeobrany 

plavání 

( podle podmínek) 

- zdokonalovací plavecký výcvik 

bruslení 

(podle možností) 

- hokej 

- klas. bruslení 

- in-line 

další pohybové činnosti 

(podle možností a zájmu žáků, 

vždy s ohledem na věk, pohybovou 

vyspělost a bezpečnost žáků) 

- základní tělocvičné názvosloví, 

smluvené povely, signály 

- vzájemná komunikace a spolu-

práce  
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Výstupy 
Očekávané výstupy 

školy 
Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

- výběr odpovídající sportovní vý-

zbroje a výstroje 

- orientace v nestandardních pod-

mínkách 

- významné soutěže, významní 

sportovci 

- olympismus 

-pravidla her, soutěží, závodů 

-měření výkonů, jejich evidence a 

vyhodnocování 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: tělesná výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Žák: 

 Odmítá drogy a jiné škodli-

viny jako neslučitelné se 

sportovní etikou a zdravím; 

upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečiš-

tění ovzduší. 

 Uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu.; předvídá 

možná nebezpečí úrazu a při-

způsobí jim svou činnost. 

 Aktivně vstupuje do organi-

zace svého pohybového re-

žimu 

 Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí 

vhodný rozvojový program 

 Samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí 

ji ve shodě s hlavní činností. 

 Využívá bezpečná místa pro 

hru i ve svém volném čase 

 Rozpozná život ohrožující 

zranění 

 Ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

Žák: 

 Aplikuje zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech.  

 Předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost. 

 Upraví pohybové aktivity 

vzhledem ke zhoršení rozpty-

lových podmínek.  

 Definuje význam pohybu pro 

zdraví 

 Rozvíjí svoji zdravotně orien-

tovanou zdatnost. 

 Použije cvičení na prevenci a 

korekci jednostranného zatí-

žení a svalových dysbalancí 

 Definuje integrovaný zá-

chranný systém 

 Identifikuje mimořádné udá-

losti a rizika ohrožení s nimi 

spojená 

 Uplatňuje ohleduplné chování 

k ostatním spolužákům, zjm 

ke druhému pohlaví 

- drogy a jiné škodliviny (ana-

bolika) 

- chování na sport. akcích ve 

škole i mimo školu 

- základy první pomoci 

- správné držení těla, dýchání 

- preventivní pohybová čin-

nost 

- celkové posilování svalo-

vého aparátu 

- rozvoj vytrvalosti 

- individuální rozcvičení 

- strečink před výkonem, po 

výkonu 

- průpravná, kompenzační, 

vyrovnávací, relaxační cvičení 

- první pomoc při sportu 

- improvizované ošetření, od-

sun zraněného 

- mimořádné události a rizika 

ohrožení  

- postup v případě ohrožení 

- postup v případě požáru 

- postup v případě povodní 

- základní stavba, funkce a 

projevy lidského těla 

- vztahy v rodině, partnerské 

vztahy, osobní vztahy 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznání 

-sebepoznání, sebepojetí 

-seberegulace a sebeorgani-

zace 

-psychohygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

-etická stránka vztahů 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

-hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Biologie, chemie 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 Zvládá v souladu s individu-

álními předpoklady osvojo-

vané pohybové činnosti a tvo-

řivě je aplikuje ve hře, sou-

těži, při rekreačních činnos-

tech. 

 Posoudí provedení osvojo-

vané pohybové činnosti. 

Činnosti podporující po-

hybové učení 

 Užívá osvojované názvosloví 

na úrovni cvičence, rozhod-

čího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu.  

 Naplňuje ve školních pod-

mínkách základní olympijské 

myšlenky – čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, re-

spekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu.  

 Dohodne se na spolupráci i 

taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji. 

 Rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role 

hráče, rozhodčího, diváka, or-

ganizátora. 

 Sleduje určené prvky pohy-

bové činnosti a výkony, evi-

duje je a vyhodnotí. 

 Zorganizuje samostatně i 

v týmu jednoduché soutěže. 

 Ovládá průpravná, kondiční, 

relaxační cvičení, herní čin-

nosti adekvátně k věku. 

 Podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů. 

 Podle svých předpokladů 

zlepšuje techniku a taktiku. 

 Poznává vhodné rozvojové 

činnosti. 

 Rozvíjí komunikaci při TV. 

 Zorganizuje prostor k reali-

zaci pohybových činností. 

 Vyjmenuje některé údaje 

z historie i současnosti sportu. 

 Aplikuje základní pravidla 

osvojovaných pohybových 

činností. 

 Vysvětlí a přijímá zásady jed-

nání a chování v různém pro-

středí a při různých činnos-

tech. 

 Měří výkony a posuzuje po-

hybové činnosti. 

pohybové hry 

- s různým pohybovým zamě-

řením 

- soutěživé hry 

- netradiční hry 

gymnastika 

- viz příloha č.1 

estetické a kondiční formy 

cvičení s hudbou 

(zejména dívky) 

- aerobik, funky, step atd., 

tance, pohybové skladby, jóga 

kondiční cvičení 

- s pomůckami (činky, šviha-

dla, medicinbaly, expandery, 

atd.) 

- imitace speciálních tréninků 

- v přírodě 

- atd. 

atletika 

( navázání na metodické řady 

a postupy z předchozího roč-

níku) 

- průpravná běžecká cvičení 

- speciální běžecká cvičení 

- rychlý běh 

- překážkový běh 

- vytrvalý běh na dráze i v pří-

rodě 

- průpravná odrazová cvičení 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznání 

-sebepoznání, sebepojetí 

-seberegulace a sebeorgani-

zace 

-psychohygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

-hodnoty, postoje, praktická 

etika 

ENV 

Lidské aktivity a problémy 

živ. prostředí 

Vztah člověka k prostředí 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Spolurozhoduje hry a soutěže. 

 Zpracuje naměřená data a po-

dílí se na jejich prezentaci. 

- skok do dálky 

- skok do výšky 

- průpravná cvičení pro hody 

- hod míčkem 

- průpravná cvičení pro vrhy 

- vrh koulí 

sportovní hry 

(fotbal, volejbal, basketbal, 

softbal, házená) 

rozvíjení učiva z předchozího 

ročníku: 

- herní činnosti jednotlivce 

- herní kombinace 

- utkání podle zjednoduše-

ných pravidel 

- modifikovaná utkání 

úpoly 

- úpolové hry, přetahy pře-

tlaky, odpory 

- základy sebeobrany 

plavání 

( podle podmínek) 

- zdokonalovací plavecký vý-

cvik 

bruslení 

(podle možností) 

- hokej 

- klas. bruslení 

- in-line 

další pohybové činnosti 

(podle možností a zájmu 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

žáků, s ohledem na věk, pohy-

bovou úroveň a bezpečnost 

žáků) 

- základní tělocvičné názvo-

sloví, smluvené povely, signály 

- vzájemná komunikace a 

spolupráce  

- výběr odpovídající sportovní 

výzbroj a výstroj 

- orientace v nestandardních 

podmínkách 

- významné soutěže, vý-

znamní sportovci 

- olympismus 

-pravidla her, soutěží, závodů 

-měření výkonů, jejich evi-

dence a vyhodnocování 



 

229 

Ročník: prima, sekunda, tercie, kvarta Vyučovací předmět: zdravotní tělesná výchova 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ, VŠESTRANNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Žák: 

 Uplatňuje odpovídající vytr-

valost a cílevědomost při 

korekci zdravotních osla-

bení. 

 Zařazuje pravidelně a samo-

statně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovná-

vací cvičení související 

s vlastním oslabením, usi-

luje o jejich optimální pro-

vedení. 

 Aktivně se vyhýbá činnos-

tem, které jsou kontraindi-

kací zdravotního oslabení. 

Žák: 

 Zná základní druhy osla-

bení, jejich příčiny a 

možné důsledky. 

 Zařazuje speciální cvičení 

na oslabený podpůrně po-

hybový aparát. 

 Zařazuje cvičení proti 

oslabení vnitřních orgánů 

 Zařazuje cvičení proti 

oslabení smyslových a 

nervových funkcí 

 Zařazuje cvičení v návaz-

nosti na vzdělávací obsah 

TV 

- základní pojmy osvojovaných čin-

ností 

- prevence a korekce oslabení 

- denní režim z pohledu zdrav. 

oslabení 

- vědomá kontrola cvičení 

- nevhodná cvičení a činnosti 

- lokální a celková relaxace 

- správné držení těla 

- posilování určitých partií 

- zvýšení kloubní pohyblivosti a 

rozsahu pohybu 

- správný dýchací stereotyp 

- hrudní a brániční dýchání při zvý-

šené zátěži 

- adaptace na zvýšenou zátěž 

- cvičení koordinace a rovnováhy 

- koordinace pohybu 

- rovnovážné polohy 

- cvičení s hudebním doprovodem 

- orientace v prostoru 

- všechny činnosti vždy s přihléd-

nutím ke konkrétnímu druhu a stupni 

oslabení 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznání 

-sebepoznání, sebepojetí 

-seberegulace a sebeorgani-

zace 

-psychohygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

-hodnoty, postoje, praktická 

etika 

ENV 

Lidské aktivity a problémy 

živ. prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Biologie 
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5.13.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.14 Německý jazyk (osmileté a šestileté studium) 

5.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další 

cizí jazyk v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Cílem výuky předmětu Německý jazyk na nižším gymnáziu je dosáhnout úrovně A1 (event. 

A1/A2) podle SERR, tedy položit základy osvojení jazyka – vybudovat základní repertoár slovní 

zásoby týkající se běžných témat každodenního života, včetně jednoduchých frází, a zvládnout zá-

kladní gramatické struktury a jevy a rozvíjet všechny komunikativní dovednosti, aby žák dokázal 

rozumět jednoduchým textům a promluvám a byl schopen sám jednoduše reagovat ústně i písemně v 

rámci nejběžnějších situací.  

Nedílnou součástí výuky je i seznamování s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich geografií, 

kulturou, historií a dalšími specifiky. Jejich znalost a pochopení je zvlášť žádoucí, neboť v případě 

němčiny jde o jazyk našich bezprostředních sousedů, s nimiž nás pojí staletá společná historie s 

mnoha peripetiemi. 

Hlavním cílem výuky je rozvoj komunikačních dovedností žáků: porozumění čtenému i vyslech-

nutému textu, ústního i písemného projevu na příslušné úrovni. Předpokladem pro tyto dovednosti je 

ovšem solidní zvládnutí gramatiky a slovní zásoby. 

Výuka probíhá na základě učebnice Studio 21 A1 (event. A2) z ucelené řady Studio 21, Cornelsen 

/ Fraus, což umožňuje plynule pokračovat na vyšším gymnáziu. Učebnice je k dispozici jak v papí-

rové podobě, tak v elektronické verzi – této výhody žáci mohou využívat nejen ve škole, ale zejména 

při domácí přípravě - mj. při individuálním nácviku poslechu s porozuměním. Učebnice je schválená 

doložkou MŠMT.  

Kromě základní učebnice jsou do výuky zařazovány i další materiály, např. prezentace vyučují-

cích,  které mj. vznikaly v rámci grantového projektu „Přechod na komplexní multimediální výuku 

na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech“ v minulých letech. Dále jsou vyučujícím ve škole 

k dispozici různé cvičebnice gramatiky a slovní zásoby, časopis Freundschaft aj. Běžně se pracuje 

s aktuálními materiály z internetu. 

Je dbáno na to, aby žáci chápali propojenost předmětu Německý jazyk s dalšími předměty – nejen 

s ostatními jazyky (systematické kontrastivní srovnávání gramatických jevů i slovní zásoby, uplatnění 

pokročilejších znalostí angličtiny), ale i dalšími předměty. 

Do předmětu jsou zařazeny následující tematické okruhy z průřezových témat: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

Časové vymezení předmětu 
Na nižším stupni gymnázia je vyučovací předmět Německý jazyk zařazen od tercie, je tedy vyu-

čován 2 roky. Časová dotace jsou 3 hodiny týdně, tedy zhruba 100 hodin ročně. 

Výuka probíhá zásadně v dělených třídách, tedy ve skupinách s nižším počtem žáků než v běžných 

třídách a vždy v učebnách s audiovizuálním vybavením (popř. v jazykové laboratoři), jež je hojně 

využíváno jak pro nácvik poslechu s porozuměním, tak pro osvojování gramatických struktur, jakož 

i pro zprostředkování informací z oblasti reálií. I žáci jsou od počátku vedeni k užívání audiovizuální 

techniky a k rozvoji prezentačních dovedností, např. formou vlastních prezentací na různá témata k 

reáliím.  

Výchovné a vzdělávací strategie 
Ve vyučovacím předmětu Německý jazyk jsou žáci vedeni k utváření a rozvoji všech klíčových 

kompetencí: 



 

232 

Kompetence k učení 

 jsou navozovány situace vedoucí k pochopení důležitosti komunikovat v němčině, zejména 

vzhledem k dalšímu studiu, budoucí profesi i soukromému životu 

 žáci jsou vedeni k osvojení správných studijních návyků 

Kompetence k řešení problémů 

 jsou vytvářeny situace, které nutí žáky řešit jednoduché problémy v cizím jazyce 

Kompetence komunikativní 

 je nabízen dostatek příležitostí k rozvíjení dovednosti porozumět čtenému a vyslechnutému 

textu a dovednosti vyjádřit se slovem i písmem 

 je dbáno na kultivovanou formu vyjádření 

Kompetence sociální a personální 

 jsou nabízeny příležitosti k vyzkoušení různých rolí, zaujímání různých postojů vůči okolí 

 při skupinové práci se žáci učí kooperaci a toleranci 

 žáci se seznamují se společenskými zvyklostmi německy mluvících zemí 

Kompetence občanské 

 žáci jsou vedeni k respektu k ostatním, slušnosti a zdvořilému vystupování 

 umožnujeme žákům poznat alespoň některé zvyklosti německého prostředí a odlišnosti od čes-

kého 

Kompetence pracovní 

 žáci jsou vedeni k efektivnímu využívání studijních materiálů, včetně elektronických. 

Péče o nadané žáky 
 nadané žáky vedeme k rozvoji talentu, mj. např. k účasti v konverzační soutěži
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5.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: tercie Vyučovací předmět: německý jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI 

Žák:  

 Rozumí jednoduchým poky-

nům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a s 

pečlivou výslovností a rea-

guje na ně 

 Rozumí jednoduchým infor-

mačním nápisům a orientač-

ním pokynům 

Žák: 

 Orientuje se v čteném a po-

slechovém textu odpovídající 

úrovně 

 Vyhledá ve slovníku potřebné 

výrazy 

 Řídí se jednoduchými verbál-

ními pokyny učitele, např. při 

práci s učebnicí, pohybu ve 

třídě, řešení jazykových 

úkolů 

 Porozumí jednoduchým otáz-

kám souvisejícími s probíra-

nými tématy, jsou-li mu po-

kládány pomalu a s pečlivou 

výslovností, např. vybere, při-

řadí, seřadí, ukáže znak nebo 

obrázek, doplní odpověď, vy-

koná činnost 

 Porozumí jednoduchým nápi-

sům, popisům, instrukcím, 

pokynům, příkazům, záka-

zům na informativních tabu-

lích, s nimiž se setkává v kaž-

dodenním životě 

Zvuková a grafická po-

doba jazyka 

základní výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a grafic-

kou podobou slov, fonetické 

znaky (pasivně) 

Gramatika 

- stavba vět jednoduchých 

(ozn. a tázací); vět. rámec 

- osob. a přivl. zájm. 

- sloveso - přít. čas., včet. ne-

prav. tvarů; odl. a neodl. 

předp.; prét. sloves být a mít 

- podst. jm. - rod, jedn. a mn. 

č.; užití členů; 1. a 4. p., 3. p. 

- zápor 

- příd. jm. v predikátu 

- předložky s 4. / 3. p. a další 

- číslovky zákl. a řad. 

(jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl a 

porozumění) 

OSV 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá  

Objevujeme Evropu a svět 

ENV 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

Další cizí jazyky 

Zeměpis  

Dějepis 

Občanská výchova 

PRODUKTIVNÍ A 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI 

 Ústně reaguje na jednoduché 

výzvy  

 Použije základní zdvořilostní 

obraty (např. oslovení, 

Tematické okruhy 

Vlastní osoba a rodina  

Škola 

Domov / bydlení 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů 

pozdrav, rozloučení, poděko-

vání) ve velmi krátkých a po-

malu vedených rozhovorech 

 Účastní se jednoduchých a 

pomalu vedených rozhovorů, 

ve kterých poskytne kon-

krétní informace o sobě, dal-

ších osobách, zvířatech, před-

mětech, činnostech nebo se 

na podobné informace zeptá 

(např. představí sebe či druhé, 

sdělí věk, kde bydlí, co dělá, 

vlastní, umí a má rád/nerad, 

na totéž se zeptá) za použití 

jednoduchých slovních spo-

jení a otázek 

Termíny (kalendářní rok, 

roční období, měsíce, dny 

v týdnu, hodiny) a denní pro-

gram, volný čas 

Orientace v budově, cesta do 

školy / do práce, doprav. pro-

středky  

Reálie 

Německo, Rakousko, Švýcar-

sko, zákl. infoprmace 

Lipsko 

 Vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 Napíše základní údaje o sobě 

a svém okolí 

 Napíše / doplní slova nebo 

slov. spojení číselné i nečí-

selné povahy týkající se jeho 

osoby, rodiny, kamarádů, 

bezprostředního okolí a čin-

ností, které běžně vykonává 

Jednoduchá sdělení 

Pozdravy, zdvořilostní fráze  

Omluva  

Adresa 

Blahopřání 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: německý jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI 

Žák : 

 Rozumí slovům a jednodu-

chým větám, které jsou pro-

nášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se běžných témat, 

zejména pokud má k dispo-

zici vizuální podporu 

 Rozumí základním informa-

cím v krátkých čtených a po-

slechových textech týkajících 

se každodenních témat, vy-

hledá požadovanou informaci  

Žák: 

 Orientuje se v jednoduchém 

čteném a poslechovém textu  

 Vyhledá si ve slovníku po-

třebné výrazy  

 Porozumí významu slov, 

slovních spojení a jednodu-

chých vět vztahujících se 

k probíraným tématům v pro-

jevu, který je pronášen po-

malu a zřetelně, zejména má-

li k dispozici vizuální oporu 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, 

ukáže, doplní znak, obrázek 

nebo text znázorňující vý-

znam daného slova nebo slov-

ního spojení, vykoná činnost) 

 Vybere konkrétní informace 

(např. o předmětech, osobách, 

zvířatech, činnostech nebo čí-

selných údajích) v krátkém 

jednoduchém textu, který se 

vztahuje ke každodenním té-

matům 

Výslovnost 

průběžný nácvik 

Gramatika 

- podst. jm. - přechylování 

- slovesa – modální (v přít. 

č.); perfektum prav. a neprav. 

sloves; rozkaz 

- předložky – další s 4., 3. p. 

- příd. jm. - atributivně (skl.) 

- man vs. es 

- zájmena - skl.; ukaz. zájm. 

- údaje množství 

OSV 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá  

Objevujeme Evropu a svět 

MUL 

Multikulturalita 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

Další cizí jazyky 

Zeměpis  

Dějepis 

Občanská výchova 

PRODUKTIVNÍ A 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI 

 Sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, 

 Ústně reaguje na běžné výzvy 

ze života žáka a okolí (vše 

odpovídá probrané slovní zá-

sobě)  

 Představí se, sdělí svůj věk, 

kde bydlí, co dělá, vlastní, 

umí, má rád/nerad, za použití 

Tematické okruhy 

Práce a povolání 

Město, orientace, popis cesty, 

aktivity ve městě 

Prázdniny, dovolená, cesto-

vání, nehoda 

Potraviny, jídlo, nakupování 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat  

 Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho samot-

ného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky po-

kládá 

jednoduchých slovních spo-

jení a vět 

 Sdělí takové informace o čle-

nech své rodiny a kamarádech  

 Popíše skutečnosti (např. 

předměty, zvířata, činnosti), 

se kterými se běžně setkává, 

za použití jednoduchých slov-

ních spojení a vět 

 Odpoví na jednoduché otázky 

a sám jednoduché otázky v 

rámci každodenních témat 

klade  

Oblečení 

Počasí 

Lidské tělo, zdraví, nemoci 

Zdravý životní styl, sport 

Slovní zásoba 

Žáci si osvojí slovní zásobu a 

umí ji používat v komunikač-

ních situacích probíraných te-

matických okruhů 

Práce se slovníkem 

 Napíše jednoduché texty tý-

kající se jeho samotného, ro-

diny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

 Stručně reaguje na jednodu-

ché písemné sdělení 

 Sestaví krátký pozdrav, dotaz 

nebo vzkaz, ve kterém sdělí 

konkrétní informaci nebo se 

na ni zeptá (např. jak se má,. 

kde je, co dělá, zda souhlasí 

či nesouhlasí) za použití zá-

kladních zdvořilostních ob-

ratů (oslovení, pozdrav, roz-

loučení, poděkování) 

 Odpoví písemně s použitím 

jednoduchých slovních spo-

jení a vět na krátká sdělení či 

otázky týkající se jeho osoby 

a kamarádů, zvířat nebo před-

mětů z jeho okolí a činností, 

které běžně vykonává 

Krátký neformální dopis 

Pozvání 

Omluva 

Reálie 

Německo, Rakousko, Švýcar-

sko – geografie 

turisticky atraktivní města, 

místa, regiony 

Berlín 
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5.14.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.15 Francouzský jazyk (osmileté a šestileté studium) 

5.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Francouzský jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk. Výuka vychází ze současných standardů pro 

základní vzdělání a směřuje k úrovni A1/popř. A2 (podle SERR). Během studia by měl žák získat 

základní návyky při studiu tohoto cizího jazyka a pečlivě dodržovat pravidla fonetická, pravopisná a 

gramatická, postupně si osvojovat základní slovní zásobu a schopnost komunikovat ústně i písemně 

podle požadavků evropského referenčního rámce, přičemž by získával souvislosti i s jinými před-

měty, aby poznával život a kulturní tradice této jazykové oblasti (viz dále). 

Výuka probíhá podle současných, mezinárodně osvědčených a v ČR praxí ověřených učebnic, kde 

se lineárně řadí jednotlivé gramatické jevy, tematické okruhy a komunikační situace, zároveň se ale 

jednotlivé dovednosti cyklicky opakují se zvyšováním náročnosti. 

V současné době používáme ve výuce metodu Connexions, vč. pracovního sešitu a metodické 

příručky, kterou postupně nahrazujeme metodou Édito. Výhledově počítáme s přechodem na elektro-

nické učebnice, nicméně Édito není zatím v této verzi vydánána. 

Kromě konkrétní řady učebnic budou používány i další doplňkové materiály. 

Pro studenty francouzštiny bude jednou za dva roky pořádán školou zájezd do Francie. Počítá se 

střídavě s návštěvou Paříže a jiného francouzského regionu, aby každý student měl možnost během 

studia se alespoň jednou takovéto cesty účastnit. 

Podobnou funkci bude mít i exkurze do Plzně na tradiční dny Francie v podzimních měsících. 

Vzhledem k mnohaleté tradici družby Klatovy s městem Poligny a tradicí výměnných pobytů 

na konci prázdnin počítáme i nadále s organizací týdenního programu pro studenty z družebního 

města a jejich české hostitele z řad našich studentů. V dalším roce pak s recipročním pobytem našich 

žáků u jejich přátel v Poligny. Vhodné pro studenty po min. 2 letech studia a v předmaturitních roč-

nících. 

V rámci předmětu Francouzský jazyk budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

Časové vymezení předmětu 
Výuka bude probíhat v běžné třídě vybavené audio-video zařízením. 

Povinný další cizí jazyk je standardně 3 hodiny týdně pro všechny třídy po celou dobu studia. 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žáci budou vedeni:  

 k pevnému osvojení základů mluvené i psané podoby jazyka umožňující dorozumění v běžných 

situacích každodenního života 

 k orientaci v jednoduchém textu 

 k vytvoření správných studijních a komunikačních návyků 

 k vytvoření správné vazby mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka, 

 k napodobování a vytváření základních útvarů psaného a mluveného projevu 

Učitel 

 dává pokyny a organizuje hodinu většinou v cizím jazyce 

 zařazuje metody, při kterých mohou žáci napodobit a aktivně obměňovat probírané jevy 

 podněcuje žáky, aby se nenechali odradit počátečními obtížemi 

 vede žáky, aby důsledně opravovali vlastní chyby 
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Kompetence k řešení problémů 

Žáci:  

 vyhledávají informace a třídí je  

 konstatují jazykový problém a hledají poučení ve slovníku a gramatic. části učebnic  

 navrhují různá řešení jedné situace 

 naslouchají ostatním a kriticky myslí 

Učitel:  

 zadává žákům přiměřené úkoly 

 klade srozumitelné otázky 

 s chybami žáků pracuje tak, aby se z nich poučili 

 podněcuje žáky ke kultivované diskusi 

Kompetence komunikativní  

Žáci : 

 učí se pozorně vnímat sdělení  

 formulují otázky a odpovědi s ohledem na postavení v situaci 

 komunikují na dané téma na požadované úrovni 

 osvojují si fonetické, lexikální jednotky a gramatické, syntaktické jevy nutné k dorozumění 

 obměňují a kreativně vytvářejí další možnosti 

Učitel  

 motivuje žáky k dalšímu rozšiřování slovní zásoby jako základu pro komunikace pomocí obra-

zových a doplňkových materiálů 

 poskytuje žákům dostatečný prostor pro dialog 

 učí je naslouchat partnerovi a přiměřeně reagovat  

Kompetence sociální a personální 

Žáci: 

 uvědomují si význam jazyka pro osobní rozvoj a svoji profesionální budoucnost 

 učí se chápat uvažování v jiném jazyce 

 mohou využít svých znalostí k navázání a udržování písemné komunikace se studenty z Francie 

 spolupracují ve dvojicích a ve skupině 

 v případě potřeby požádají o pomoc, nebo ji poskytnou  

Učitel: 

 volí metody, při nichž mohou žáci spolupracovat 

 sleduje, zda všichni pracují podle svých možností 

 vede žáky k osvojení správných zdvořilostních struktur 

Kompetence občanská 

Žáci : 

 se snaží respektovat názory ostatních 

 zodpovědně plní svoje povinnosti 

 slušně a zdvořile hájí svůj názor  

Učitel: 

 vede žáky ke smyslu pro pečlivou práci 

 k otevřenosti a smyslu pro čestné jednání 

 dodržuje daná pravidla a vede k tomu i žáky 

 umožňuje, aby mohli hodnotit podle daných kritérií svoji činnost  

 poskytuje jim příležitost, aby si uvědomili kulturní hodnoty vlastní země 

Kompetence k podnikavosti 

Žáci: 

 plní v termínu zadané úkoly  

 snaží se zbavit chyb a zlepšovat své výkony 

 využívají své znalosti z jiných předmětů 

Učitel: 
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 vede žáky k systematické a pečlivé práci 

 k pravidelné přípravě 

 podporuje fantazii a kreativitu 

 požaduje dodržování termínů pro splnění požadovaného úkolu 

 vede žáky ke kritickému myšlení 

 k objektivnímu a nezaujatému posouzení žákových výkonů
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5.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: tercie Vyučovací předmět: francouzský jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

POSLECH S 

POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 Rozumí jednoduchým poky-

nům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a rea-

guje na ně 

 rozumí slovům a jednodu-

chým větám, které jsou pro-

nášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispo-

zici vizuální oporu 

 rozumí základním informa-

cím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každo-

denních témat 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák 

 rozumí jednoduchým infor-

mačním nápisům a orientač-

ním pokynům 

 rozumí slovům a jednodu-

chým větám, které se vztahují 

k běžným tématům 

 rozumí krátkému jednodu-

chému textu, zejména pokud 

Žák: 

 Získává základní návyky při 

studiu jazyků 

 Rozlišuje zvukovou a pravo-

pisnou podobu hlásek 

 Správně vyslovuje a čte 

 Napíše diktát v rozsahu pro-

bírané látky  

 Hláskuje a zapíše hláskované 

jméno 

 Rozumí jednoduché otázce 

 Odpoví na jednoduchou 

otázku 

 Položí jednoduchou otázku 

 Zaznamená diktované číselné 

údaje 

 Čte číselné údaje – ceny, ho-

diny, tel. čísla 

 Orientuje se v jednoduchém 

čteném i slyšeném textu a vy-

hledá v něm potřebné infor-

mace 

Zvuková a grafická podoba ja-

zyka – fonetické znaky (pasivně), 

základní výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

Slovní zásoba-žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích probíra-

ných tematických okruhů, práce se 

slovníkem 

Tematické okruhy – domov, ro-

dina, škola, volný čas, povolání, 

dopravní prostředky, kalendářní 

rok, (svátky, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny),  

Reálie zemí příslušných jazyko-

vých oblastí 

Základní komunikační situ-

ace každodenního života 

(základy společenských norem 

v ústním a písemném projevu, 

pozdrav, představování, pozvat, 

přijmout, odmítnout pozvání, tele-

fonovat, domluvit schůzku, rozu-

mět časovým údajům, poskytnout 

údaje o čase(hodiny) zdvořile po-

žádat o informaci, poskytnout in-

formaci, nechat vzkaz, vyjádřit 

OSV  

Rozvoj schopností po-

znání  

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a sebeorga-

nizace 

Kreativita 

Poznávání lidí 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

SOU 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

OSV 

SOU 

Jsme Evropané 

MUL  

Multikulturalita 

Český jazyk 

Zeměpis 

Dějepis 

Biologie 

ZSV 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá věm poža-

dovanou informaci  

souhlas, nesouhlas, omluvit se 

Reálie 

Symboly Francie a ČR 

Hlavní zeměpisné údaje 

Paříž 

Zkušenosti z cest 

Zvyky, svátky 

Typic. rysy život. stylu 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

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 samot-

ného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky po-

kládá 

PSANÍ 

žák 

 vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 napíše jednoduché texty týka-

jící se jeho samotného, ro-

diny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

 Komunikuje v rozsahu slovní 

zásoby a probraných grama-

tických struktur dané učeb-

nice 

 Napodobí požadovaný pí-

semný útvar a vytvoří vlastní 

text 

Písemně: 

jednoduchá sdělení, adresa, bla-

hopřání, pozdrav a dopis z prázd-

nin, omluva, žádost 

přehledný program dne 

Tematické okruhy:  

domov, rodina, škola, 

volný čas, zájmová činnost,  

tradice a svátky 

důležité zeměpisné údaje 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 stručně reaguje na jednodu-

ché písemné sdělení 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 Vysvětlí gramaticky správně 

své názory a stanoviska pí-

semnou i ústní formou a 

v krátkém a jednoduchém 

projevu na téma osobních zá-

jmů nebo každodenního ži-

vota 

 reaguje adekvátně a grama-

ticky správně v běžných, kaž-

dodenních situacích užitím 

jedno-duchých, vhodných vý-

razů a frazeologických obratů 

 s jistou mírou sebedůvě-ry 

komunikuje foneticky 

správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických 

prostředků 

 zapojí se případně s menšími 

obtížemi , do rozhovoru s ro-

dilými mluvčími na běžné a 

známé téma v předvídatel-

ných každodenních situacích  

 Naváže kontakt s konkrétní 

osobou 

 Naučí se zpaměti a obměňuje 

vzorový dialog 

 Aktivně užívá osvojené kon-

verzační obraty 

Gramatické jevy – základní 

gramatické struktury a typy 

vět (jsou tolerovány elemen-

tární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

(člen určitý, neurčitý, vynechá-

vání členu, pádové podoby členů, 

množ. číslo podst. jmen, žen. rod a 

mn. č. příd. jmen, 

shoda, osob. zájmena samost. a 

nesam., zájmeno on, 

ukaz.. a přivl. zájm. nesam, 

zájm. tázací a vztažná, 

základní číslovky 1- 1 000, 

slovesa typu parler a finir, 

pomocná slovesa être, avoir, aller, 

nepravidelná slovesa, 

prézens, rozk. způsob., 

blíz. budoucnost, příslovce, před-

ložky, pořádek slov, 

tři typy otázky, zápor,  

vazba il y a, spojky et, mais, 

parce que, que, si) 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: francouzský jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Žák: 

 Rozumí hlavním bodům či 

myšlenkám autentického 

ústního projevu i psaného 

textu na běžné a známé téma 

 identifikuje strukturu jedno-

duchého textu a rozliší 

hlavní informace 

 rozliší v mluveném projevu 

jednotlivé mluvčí, identifi-

kuje různé styly a citová za-

barvení promluvy 

 odhadne význam neznámých 

slov na základě již osvojené 

slovní zásoby a kontextu 

 užívá různé techniky čtení 

dle typu textu a účelu čtení 

 využívá různé druhy slov-

níků při čtení nekomplikova-

ných faktografických textů 

Žák: 

 Správně frázuje a dodržuje 

 povinné vázání 

 Pečlivě dodržuje fonetické proti-

klady 

 Rozumí popisu člověka, města, 

cesty někam 

 Rozumí dennímu programu pro-

gram, plánům do budoucna 

 Porozumí jednoduchému příběhu 

 Uvede možnosti, podmínky určité 

činnosti 

 Reprodukuje vyslechnutý příběh 

 Rozumí známým každodenním 

výrazům, zcela základním frázím 

a jednoduchým větám 

 Rozumí jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje 

 Rozumí obsahu a smyslu jedno-

duchého textu, v textu vyhledá 

potřebnou informaci a odpověď 

na otázku 

 Zeptá se na cestu, dá radu, příkaz, 

zeptá se na příčinu, účel nějaké 

situace, vysvětlí příčinu a účel 

Gramatické jevy – základní 

gramatické struktury a typy 

vět (jsou tolerovány elemen-

tární chyby, které nenaru-

šují smysl sdělení a porozu-

mění) 

Dělivý člen, 

přechylování jmen, 

stupňování příd. jmen a pří-

slovcí, zájmenné předměty a je-

jich pořadí, en, y, 

číslovky řadové, zlomky, 

passé composé a pravopisná 

shoda s etre a avoir 

jednoduchý bud. čas, 

subjonctif přítomný, 

odvozování příslovcí z příd. 

jmen, předložky a příslovce s ča-

sovým významem,spojky parce 

que, pour 

Reálie 

Frankofonní země 

Stavby a umělecké památky 

Zeměpisné zajímavosti 

Příroda ve Francii 

Životní styl 

Doprava ve městě 

OSV  

Komunikace 

Seberegulace a sebeorgani-

zace 

Kreativita  

Poznávání lidí  

DEM  

Principy demokracie 

formy vlády a způsoby roz-

hodování 

MUL  

Multikulturalita 

SOU  

Evropa a svět nás zajímá 

ENV  

Vztah člověka k prostředí 

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Třídění odpadu 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý, 

méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na 

běžná témata  

 formuluje svůj názor ústně i 

písemně na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, 

gramaticky správně a stručně 

 logicky a jasně strukturuje 

středně dlouhý písemný pro-

jev, formální i neformální 

text na běžné či známé téma  

 sestaví ústně i písemně sou-

vislý text na jednoduché 

téma jako lineární sled myš-

lenek 

 Jednoduše a souvisle popíše 

své okolí, své zájmy a čin-

nosti s tím související 

 shrne a ústně i písemně sdělí 

běžné, obsahově jednoduché 

informace 

 využívá překladové slovníky 

při zpracování písemného 

projevu na méně běžné téma 

 Charakterizuje lidi, porovná je-

jich zevnějšek a chování 

 Zeptá se na cestu, dá radu, příkaz, 

zeptá se na příčinu, účel nějaké 

situace, vysvětlí příčinu a účel 

 Napíše jednoduchou zprávu, žá-

dost, osobní dopis 

 Poskytne požadované informace  

 Sdělí ústně i písemně základní 

údaje o své osobě, své rodině a 

běžných každodenních situacích 

 Vyplní základní údaje do formu-

lářů 

 Reprodukuje ústně i písemně ob-

sah přiměřeně obtížného textu, 

promluvy a jednoduché konver-

zace 

 Napíše jednoduchá sdělení a od-

pověď na sdělení za správného 

použití základních gramatických 

struktur a vět 

Tematické okruhy 

Jídlo, stravování, denní režim 

lidské tělo, zdraví, , oblékání, 

nákupy, obec, dopravní pro-

středky, zvířata, příroda, počasí 

Komunikační situace 

Předat a přijmout dárek 

Zeptat se na cestu, vysvětlit 

cestu,dát instrukce a doporučení 

Žádat o radu, pomoc 

Nabídnout pomoc 

Popsat místo, město, památky  

Popsat osobu a charakterizovat 

ji 

Příbuzenské vztahy 

Popsat svůj den 

Vyjádřit názor, postoj, 

pocity, jistotu, nejistotu 

nadšení, zklamání, nutnost 

Vyprávět příběh, sdělit infor-

maci o počasí, bydlení, zařízení 

bytu, 

o prázdninách a plánech do bu-

doucna 

 Dějepis 

ZSV 

Výtvarná výchova 

Biologie 

Zeměpis 

 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 Vysvětlí gramaticky správně 

své názory a stanoviska pí-

semnou i ústní formou a 

 Komunikuje v rozsahu probra-

ných lexikálních a gramatických 

jevů 

Ústně i písemně   Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

v krátkém a jednoduchém 

projevu na téma osobních 

zájmů nebo každodenního 

života 

 reaguje adekvátně a grama-

ticky správně v běžných, 

každodenních situacích uži-

tím jednoduchých, vhodných 

výrazů a frazeologických ob-

ratů 

 s jistou mírou sebedůvěry 

komunikuje foneticky 

správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatic-

kých prostředků 

 zapojí se případně s menšími 

obtížemi , do rozhovoru s ro-

dilými mluvčími na běžné a 

známé téma v předvídatel-

ných každodenních situacích 

Výtvarná výchova 

Biologie 

Zeměpis 
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5.15.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.16 Ruský jazyk (osmileté a šestileté studium) 

5.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Ruský jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávací oboru Další cizí jazyk, 

který patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, a souvisejících průřezových tematic-

kých okruhů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Jde o následující průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

Výuka se orientuje na rozvíjení komunikativní kompetence žáků, a to zejména v poslechu s poro-

zuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní. Vzhledem ke specifičnosti počáteční 

fáze výuky se klade velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka. 

Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky má být v případě výuky cizího ja-

zyka dosaženo po dvou letech úrovně typu A1/A2: „Rozumí větám a často používaným výrazům 

vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a 

jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jed-

noduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běž-

ných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a 

záležitosti týkající se jeho/její nejnaléhavějších potřeb.“ 

Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Ruský jazyk je určen žákům tercie a kvarty víceletého gymnázia, a to vždy 

s tříhodinovou týdenní dotací. Realizuje se ve skupině nejméně 12 žáků podle učebnice schválených 

MŠMT Klass! 1-2. Výuka ruštiny probíhá ve třídě vybavené audiovizuální technikou, případně 

v multiučebně.  

Výchovné a vzdělávací strategie  
Ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk využíváme pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí 

výchovné a vzdělávací postupy, které žákům umožní: 

Kompetence k učení 

 pochopit důležitost schopnosti komunikovat v dalším cizím jazyce pro budoucí studium i prak-

tický život, 

 využívat komunikační příležitosti pro používání ruského jazyka, 

 samostatně pracovat s dvojjazyčnými a výkladovými slovníky. 

 osvojit si správné učební návyky  

Kompetence k řešení problémů 

 řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, 

 porovnávat stavbu ruského a českého jazyka, vyhledávat shody a odlišnosti, 

 naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. 

Kompetence komunikativní 

 porozumět jednoduchému sdělení v ruštině, 

 rozumět promluvě a přiměřenému textu v ruštině, 

 umět zformulovat jednoduché myšlenky rusky, 

 nebát se používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk, 

 využívat dovednosti osvojené v ruském jazyce k navázání kontaktu s rusky mluvící osobou. 

Kompetence sociální a personální 

 v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu, 
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 uvědomovat si společné rysy lidí z různého jazykového prostředí, 

 spolupracovat v rusky hovořící skupině na jednoduchém úkolu. 

Kompetence občanské 

 získat představu o zvycích v rusky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi, 

 vcítit se do problémů minorit ve světě i u nás 

 srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se rusky mluvících zemí a České re-

publiky 

Kompetence pracovní 

 správně používat studijní materiály a jazykové příručky pro samostatné studium
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5.16.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: tercie Vyučovací předmět: ruský jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Žák: 

 Rozumí známým každoden-

ním výrazům, zcela základ-

ním frázím a jednoduchým 

větám 

 Rozumí jednoduchým poky-

nům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a ade-

kvátně na ně reaguje 

 Rozumí jednoduchým infor-

mačním nápisům 

PŘEDAZBUKOVÉ OBDOBÍ 

Žák: 

 Osvojí si fonetické jevy cestou 

globální nápodoby i na konkrét-

ních cvičeních (např. na redukci 

samohlásek, na přízvuk, měkké a 

tvrdé souhlásky, intonační kon-

strukce) 

 Na základě poslechu si osvojuje 

ruskou intonaci, správnou vý-

slovnost 

 Rozvíjí ústní projev na základě 

imitativního osvojování ruské 

výslovnosti, slovní zásoby a jed-

noduchých morfologických a 

syntaktických struktur   

Pokyny a instrukce 

Dialogy našich mluvčích, 

zpočátku pomalejší, později 

v běžné rychlosti promluvy 

Fonetické rozcvičky (ří-

kanky, písničky) 

OSV  

Rozvoj schopností poznávání 

– označení předmětů v bez-

prostředním okolí 

Poznávání lidí naslouchání 

spolužákům, schopnost repro-

dukce 

Komunikace – dialogy, mo-

nology 

Mezilidské vztahy – škola, 

rodina 

Sebepoznání a sebepojetí – 

jednoduchá charakteristika 

sebe sama 

SOU  

Evropa a svět nás zajímá 

MUL  

Kulturní diference 

 

 Vyslovuje a čte nahlas ply-

nule a foneticky správně jed-

noduché texty složené ze 

známé slovní zásoby 

 Rozumí obsahu a smyslu 

krátkého jednoduchého textu 

zejména, pokud má k dispo-

zici vizuální oporu,  

AZBUKOVÉ OBDOBÍ 

 Seznámí se s tiskací a psací az-

bukou 

 Nacvičuje čtení 

 Písmena nejprve čte, potom píše 

 Postupně rozšiřuje slovní zásobu 

 Řeší jednoduché situace souvise-

jící se seznamováním 

Technika čtení 

Otázky a odpovědi 

Písemná podoba různých 

forem sdělení  

(pozdrav, blahopřání) 

Tematické okruhy: 

 Já a moje rodina 

 Cizí jazyky  

Český jazyk a literatura 

Občanská výchova 

Zeměpis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozumí základním informa-

cím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každo-

denních témat 

 V textu vyhledá potřebnou 

informaci a odpověď na 

otázku 

 Používá abecední slovník 

učebnice a dvojjazyčný slov-

ník 

 Naváže kontakt s konkrétní 

osobou 

 Písemně sestaví jednoduché sdě-

lení (pozdrav, blahopřání) 

 Nacvičuje scénky, pásma (ří-

kanky, písně, přísloví, rčení, roz-

počitadla) 

 Já a moje třída,  

 Volný čas, záliby,  

 Povolání 

 kalendářní rok (roční období, 

měsíce, dny v týdnu, hodiny) 

 Narozeniny, blahopřání, 

dárky 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: ruský jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Žák: 

 Sdělí ústně i písemně zá-

kladní údaje o své osobě, 

své rodině a běžných kaž-

dodenních situacích,  

 Vyplní základní údaje do 

formulářů 

 Reprodukuje ústně i pí-

semně obsah přiměřeně 

obtížného textu, pro-

mluvy a jednoduché kon-

verzace 

 Napíše jednoduchá sdě-

lení a odpověď na sdělení 

za správného použití zá-

kladních gramatických 

struktur a vět  

Žák: 

 Čte nahlas plynule a fone-

ticky správně jednoduché 

audioorálně připravené 

texty 

 Udrží pozornost pro poro-

zumění obsahu sdělení 

 Stručně sdělí obsah přimě-

řené obtížného textu 

 Písemně obměňuje krátké 

texty 

 Vyhledá základní poznatky 

o zemích dané jazykové 

oblasti 

 Ústně i písemně vyjádří 

svůj názor, zážitky, dojmy 

a přání 

 Sestaví krátkou zprávu či 

sdělení na zadané nebo 

zvolené téma 

Dialogy našich i rodilých mluv-

čích  

(s postupně přiměřeně rostoucí nároč-

ností jazykových projevů) 

Čtení tiché i hlasité 

Práce se slovníkem 

Vedení telefonického rozhovoru 

Sestavení textu jednoduchého do-

pisu a odpověď na něj 

Nejdůležitější zeměpisné údaje 

Práce s autentickými materiály 

z ruskojazyčného prostředí – ča-

sopisy, knížky, obrazové materi-

ály, prospekty, práce s interne-

tem, video 

Popis osoby, předmětu, místa, si-

tuace, děje, činnosti 

Základní gramatické struktury a 

typy vět (jsou tolerovány elemen-

tární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

OSV  

Komunikace 

Poznávání lidí – naslouchání spo-

lužákům, schopnost reprodukce 

SOU  

Jsme Evropané 

MUL  

Multikulturalita (beseda) 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

MED  

Kritické čtení a vnímání mediál-

ních sdělení 

MUL 

Lidské vztahy – vztahy mezi 

kulturami 

SOU  

Evropa a svět – naši sousedé 

v Evropě, lidová slovesnost Obje-

vujeme Evropu a svět – naše vlast 

a Evropa 

MED 

Tvorba mediálního sdělení 

Český jazyk a literatura 

Cizí jazyky 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Informatika 

Výtvarná výchova  

Hudební výchova 

Dějepis 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 Zapojí se do jednoduché, 

pečlivě vyslovované kon-

 Řeší jednoduché situace 

související se zahájením, 
Tematické okruhy: 

 Město,  
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

verzace dalších osob pro-

střednictvím běžných vý-

razů, poskytne požado-

vané informace 

vedením a ukončením roz-

hovoru (i telefonického) a 

se získáváním a poskytová-

ním základních místních, 

časových i jiných infor-

mací 

 Dopravní prostředky 

 Sport 

 Vzhled člověka 

 Oblékání, nákupy 

 Svátky, tradice, zvyky, 

 Jídlo, zdraví 

 Příroda, počasí, zvířata 

 Ruské reálie 

 Osobní dopis, životopis. 
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5.16.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.17 Práce s počítačem (osmileté studium) 

5.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Studenti jsou vedeni k správnému užívání hardware, software a počítačových sítí poutavou a zá-

bavnější formou s důrazem na praktické užití počítačů. 

Důraz je také kladen na rychlé a přesné vyhledávání informací na internetu a na základy práce 

s cloudem. 

Studenti aktivně využívají lokální počítačovou síť školy. 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova. 

Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět je realizován v sekundě osmiletého studia po jedné hodině týdně.  

Třídy jsou děleny do dvou skupin, aby bylo možné zajistit aktivní činnost studentů na počítači a 

také individuální přístup ke studentům, který respektuje jejich rozdílné vstupní znalosti a praktické 

zkušenosti. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

 zadávanými úkoly vést žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a ko-

munikačních technologií v praktickém životě. Pro toto poznávání využívat zkušeností s jiným 

SW, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. 

Kompetence k řešení problémů 

 vést k tvořivému přístupu při řešení úloh 

 podporovat pluralitu při řešení problémových úloh  

 využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 

s okolním světem 

 vést žáky k nalézání řešení problémových úloh, k jejich praktickému provedení 

 při hledání správného způsobu řešení úkolu podporovat konzultace s vyučujícím 

Kompetence komunikativní 

 pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie, práce žáci odevzdávají prostřednictvím 

počítačové sítě 

 při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, ná-

ležitosti apod.) 

Kompetence sociální a personální 

 při práci vést žáky k rozplánování práce, hlídání časového harmonogramu apod. 

Kompetence občanské 

 seznamovat se základními vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, au-

torský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...). 

Kompetence pracovní 

 dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
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5.17.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmět 

Ročník: sekunda Vyučovací předmět: práce s počítačem 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Při vyhledávání informací na 

internetu používá jednoduché 

a vhodné cesty 

 Vyhledává informace na por-

tálech, v knihovnách a data-

bázích 

 Pracuje s textem a obrázkem 

v textovém a grafickém edi-

toru 

 Pracuje s obrázkem v grafic-

kém editoru 

 aplikuje algoritmický přístup 

k řešení problému. 

Žák: 

 Řeší a předvádí jednoduché 

samostatné úkoly, které ho 

učí samostatné tvůrčí práci na 

počítači s využitím elektro-

nické dokumentace, internetu 

a standardních nástrojů. 

 Je schopen porozumět nejzá-

kladnějším algoritmickým 

konstrukcím zapsaných ve 

zjednodušené formě. 

Seznámení s PC 

Základy vyhledávání na 

internetu 

Základní služby sítě Inter-

net 

Základy práce s textovým 

editorem 

Základy práce s grafic-

kým editorem a digitální 

fotografií. 

Základy algoritmizace 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Psychohygiena 

Kreativita 

Fyzika  

Matematika 

Estetická výchova – 

výtvarná výchova 
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5.17.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.18 Konverzace v anglickém jazyce 

5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Jedná se o doplňující vyučovací předmět, který souvisí se standardní výukou anglického jazyka. 

Vyučovacímu předmětu je věnována jedna hodina týdně (tzv. disponibilní hodina) v tercii. Cílem 

vyučování je dosažení co nejvyšších standardů v řečové komunikaci pro danou věkovou kategorii. 

Výuka může probíhat ve standardních učebnách a její obsah, tj. náměty promluv, řešení problé-

mových situací bude harmonovat s učebnicí ze standardních hodin. 

Průřezová témata spojená s výukou: 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Osobnostní a sociální výchova 

Časové vymezení předmětu 
Jedná se o hodinový předmět, a tedy celkový počet hodin ve školním roce bude asi 35. Studenti 

budou pracovat v menších skupinách 12-15 žáků. Efektivita výuky bude záležet na organizačně-me-

todických schopnostech vyučujícího a kvalitě audio-vizuálních pomůcek. 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

 učitel klade důraz na význam komunikace v cizím jazyce v moderním světě. 

 rozvíjí se schopnost poznávání a vyhledávání informací o anglicky hovořících zemích. Probí-

hají jednodušší diskuse vycházející z reálií anglické jazykové oblasti. 

Kompetence k řešení problémů 

 při zadaných řečových situacích je žák připravován na improvizovanou komunikaci s rodilým 

mluvčím. 

Kompetence komunikativní 

 do výuky jsou zařazovány četné nahrávky promluv rodilých mluvčích. Studenti střídají posle-

chy, kratší reakce i delší promluvy na zadané téma. Vyučující dbá na kulturu promluvy i správ-

nou výslovnost. Je-li to možné, návštěvníkem hodin mohou být i rodilí mluvčí. 

Kompetence sociální a personální 

 vyučující střídá zadávání individuálních úkolů se skupinovou prací, při debatách nad rozdíl-

nými názory poukazuje na důležitost tolerance a respektu. 

Kompetence občanské 

 hojně budou využívány odkazy na reálie anglicky mluvících zemí s pokročilým demokratizač-

ním vývojem. Široké spektrum v tomto ohledu nabízí vzdálenější i nedávná historie. 

Kompetence pracovní 

 organizace výuky a přípravy na ni musí navádět studenta k systematičnosti a co největší efek-

tivitě.
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5.18.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: tercie  Vyučovací předmět: konverzace v anglickém jazyce 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Zeptá se na základní infor-

mace a adekvátně reaguje 

v běžných formálních i ne-

formálních situacích  

 Mluví o své rodině, kama-

rádech, škole, volném čase 

a dalších osvojovaných té-

matech 

 Vypráví jednoduchý příběh 

či událost; popíše osoby, 

místa a věci ze svého kaž-

dodenního života  

Žák 

 rozumí jednoduchému textu, pro-

mluvě, konverzaci na daná témata. 

 Vyžádá si informaci. 

 Podá základní informaci. 

 Sestaví jednoduché ústní i písemné 

sdělení. 

 Domluví se v běžných situacích. 

 Dbá na správnou výslovnost. 

 Rodina, mé místo ve společnosti, 

vlastnosti, popis osoby. 

 Zájmové činnosti a nakládání s vol-

ným časem. 

 Sportovní aktivity – individuální, 

školní akce. 

 Srovnání vánočních zvyků – české, 

anglické, americké prostředí. 

 Naše vlast, naše město – pohled 

obyvatele – pohled cizince. 

 Typy filmů, jejich hodnocení. 

 Nákupy předmětů denní potřeby, 

návštěva restaurace, objednání jí-

del, placení, jednotlivé obchody ve 

městě. 

 Turistické zajímavosti a plánování 

jejich návštěvy. 

Můj domov, moje rodina a já 

Talking about me, my fam-

ily, personal profile 

Volný čas a záliby 

Leisure time and hobbies 

Sport, péče o zdraví, jídlo 

Sport, krepiny healthy, food 

Vánoce 

Christmas 

Moje země, moje město 

My country, my town 

Bydlení 

Our house, flat, my room 

Filmy a herci 

Watching films, famous ac-

tors 

Oblečení a nakupování 

Shopping 

Cestování 

Famous places, planning a 

trip 

Holidays 

SOU 

Objevujeme Evropu a svět. 

ENV 

Lidské aktivity a problémy ži-

votního prostředí 

MED 

Fungování a vliv médií ve spo-

lečnosti. Kritické čtení a vní-

mání mediálního sdělení. 

MUL 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

DEM 

Občanská společnost a škola 

OSV 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Občanská výchova 

Hudební výchova 

Český jazyk a literatura 

Zeměpis 

Dějepis 
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5.18.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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5.19 Španělský jazyk (osmileté a šestileté studium) 

5.19.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další 

cizí jazyk. Během dvouletého studia na nižším gymnáziu se předpokládá, že žák bude získávat zá-

kladní návyky při studiu tohoto cizího jazyka a pečlivě dodržovat pravidla fonetická, pravopisná a 

gramatická. Postupně bude získávat základní slovní zásobu a schopnost komunikovat ústně i písemně 

podle požadavků Společného evropského referenčního rámce A1, popřípadě A2. Pro výuku jsou po-

užívány materiály a učebnice schválené MŠMT. 

Žák by dále měl získávat souvislosti i s jinými předměty, poznávat život a kulturní tradice hispán-

ské jazykové oblasti. 

V rámci předmětu Španělský jazyk budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

Časové vymezení předmětu 
Výuka bude probíhat 3 hodiny týdně, v tercii a kvartě, v dělené třídě vybavené audio-video zaří-

zením. 

Na toto pak dále bude navazovat čtyřleté studium ( kvinta, sexta, septima, oktáva ) při třech hodi-

nách týdně. 

Základním studijním materiálem budou mezinárodně uznávané učebnice. Jako doplňující materiál 

budou využívány periodika, časopisy, literatura. Nedílnou součástí je pak práce s internetem. 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

 plně pochopit schopnost a možnosti komunikovat tímto jazykem 

 osvojit základy mluvené i psané podoby jazyka 

 dorozumění se v běžných situacích každodenního života 

 orientovat se v jednoduchém textu 

 vytvářet správné studijní návyky 

 dávat pokyny a organizovat hodinu většinou v cizím jazyce 

 vést žáky, aby opravovali vlastní chyby 

Kompetence k řešení problémů 

 vyhledávat a třídit informace  

 vyhledat ve slovníku  

 navrhovat různá řešení jedné situace 

 tvořit otázky pro získání informací, umět také na dané otázky odpovědět 

Kompetence komunikativní  

 komunikovat na dané téma na požadované úrovni 

 osvojovat si fonetické, lexikální, gramatické a syntaktické jevy nutné k dorozumění  

 aktivní vyhledávání potřebných slov a schopnost jejich využití pro různé situace 

 formulovat otázky a odpovědi  

Kompetence sociální a personální 

 uvědomovat si význam jazyka pro osobní rozvoj a svoji profesionální budoucnost 

 učit se chápat uvažování v jiném jazyce, nebát se jej použít 

 spolupracovat ve skupině 
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 v případě potřeby požádat o pomoc, nebo ji poskytnout 

Kompetence občanské 

 snažit se respektovat názory ostatních, asertivně komunikovat – slušně a zdvořile hájit svůj 

názor, názor své skupiny 

 dodržovat daná pravidla, obstát při názorové konfrontaci  

 uvědomovat si kulturní hodnoty vlastní země v souvislosti s kulturou hispánských zemí 

Kompetence pracovní 

 snažit se zbavit chyb a zlepšovat své výkony, plnit zadané úkoly v termínu 

 využívat své znalosti z jiných předmětů, zejména pak geografie historie 

 pracovat s fantazií a kreativitou, využívat internetu jako prostředku „rychlého cestování svě-

tem“
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5.19.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: tercie Vyučovací předmět: španělský jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Žák: 

 Vyslovuje a čte nahlas ply-

nule a foneticky správně jed-

noduché texty  

 složené ze známé slovní zá-

soby 

 Rozumí známým každoden-

ním výrazům, základním frá-

zím a jednoduchým větám 

 Rozumí obsahu a smyslu slo-

žitějšího textu 

  v textu vyhledá potřebnou 

informaci a dokáže ji zhodno-

tit, odpovědět, rozvinout 

 Používá slovníky učebnice a 

dvojjazyčný slovník 

 vyhledává potřebné infor-

mace na netu 

Žák: 

 Správně intonuje a dodr-

žuje přízvuk 

 Zvládá tempo řeči  

 Dokáže převyprávět text, 

dokáže pracovat s posle-

chem 

 Charakterizuje postavy, 

jejich profese i lidské 

vlastnosti 

 Dokáže popsat prostředí 

v němž žije 

Gramatické jevy: 

Rod mužský/ženský 

člen určitý, neurčitý,  

Pádové podoby členů s předl.de, a 

Množ. číslo podst./příd. jmen 

Osobní zájmena samost. a nesamo-

statná 

Ukaz. a přivl. zájmena 

Zájm. tázací a vztažná 

Reflexivní zájmena 

Základní číslovky  

Přítomný čas sloves pravidelných a 

nepravidelných 

Slovesa být –nacházet se existovat 

(HAY-ESTAR-SER) 

Zvrat. slovesa 

Imperativ 

Příslovce 

Předložky a pády 

OSV  

Rozvoj schopností poznání  

Komunikace 

Kreativita 

Poznávání lidí 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

SOU 

Evropa a svět  

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MUL  

Multikulturalita 

OV, Dějepis 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 Vyplní o sobě základní údaje 

v jednoduchém formuláři 

 Napíše jednoduché texty tý-

kající se jeho samotného a 

jeho nejbližšího okolí 

 Komunikuje v rozsahu 

slovní zásoby a probra-

ných gramatických struk-

tur  

 Popíše člověka, město, 

cestu někam 

Písemně: 

jednoduchá sdělení, adresa, blaho-

přání, pozdrav, omluva, žádost, pro-

jekt na dané téma v přiměřeném roz-

sahu 

MUL  

Multikulturalita 

Zeměpis 

Dějepis 



 

264 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Napíše jednoduchá sdělení a 

odpověď  

 Napíše, sdělí svůj denní 

program 

 Vypráví jednoduchý pří-

běh 

Tematické okruhy:  

domov, rodina, město, povolání, jídlo 

volný čas, zájmová činnost,  

tradice a svátky 

Latinská Amerika  

Reálie: 

Hispanoamérica 

España 

Madrid  

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů 

 poskytne požadované infor-

mace 

 Naváže kontakt  

 Imituje vzorový dialog 

 Napodobí požadovaný pí-

semný útvar a vytvoří 

vlastní text, zejména po-

kud má k dispozici vizu-

ální oporu 

Základní komunikační situace 

každodenního života: 

základy společenských norem – 

pozdrav, představování, 

vyjádřit souhlas, nesouhlas, omluvit 

se 

  

POSLECH A ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 Rozumí jednoduchým poky-

nům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a rea-

guje na ně 

 Rozumí slovům a jednodu-

chým větám, které jsou pro-

nášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispo-

zici vizuální oporu 

Žák: 

 Správně intonuje a dodr-

žuje přízvuk 

 Zvládá tempo řeči  

 Dokáže převyprávět text, 

dokáže pracovat s posle-

chem 

 Charakterizuje postavy, 

jejich profese 

 Dokáže popsat prostředí 

v němž žije 

Gramatické jevy: 

Rod mužský/ženský 

člen určitý, neurčitý,  

Pádové podoby členů s předl.de, a 

Množ. číslo podst./příd. jmen 

Osobní zájmena samost. a nesamo-

statná 

Ukaz.. a přivl. zájmena 

Zájm. tázací a vztažná 

Reflexivní zájmena 

Základní číslovky  

Přítomný čas sloves pravidelných a 

OSV  

Rozvoj schopností poznání  

Komunikace 

Kreativita 

Poznávání lidí 

ENV 

Vztah člověka k prostředí 

SOU 

Evropa a svět  

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

OV, Dějepis 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Rozumí základním informa-

cím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každo-

denních témat 

 Učí se používat abecední 

slovník učebnice a dvojja-

zyčný slovník 

nepravidelných 

Slovesa HAY-ESTAR-SER 

Zvrat. slovesa 

Příslovce 

Předložky a pády 

MUL  

Multikulturalita 

MLUVENÍ A PSANÍ 

 Vyplní o sobě základní údaje 

v jednoduchém formuláři 

 Napíše jednoduché texty tý-

kající se jeho samotného a 

jeho nejbližšího okolí 

 Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů 

 Sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 Komunikuje v rozsahu 

slovní zásoby a probra-

ných gramatických struk-

tur  

 Popíše člověka, město, 

cestu někam 

 Napíše, sdělí svůj denní 

program 

 Vypráví jednoduchý pří-

běh 

 Naváže kontakt  

 Imituje vzorový dialog 

 Napodobí požadovaný pí-

semný útvar a vytvoří 

vlastní text, zejména po-

kud má k dispozici vizu-

ální oporu 

Písemně: 

jednoduchá sdělení, adresa, blaho-

přání, pozdrav, omluva, žádost, pro-

jekt na dané téma v přiměřeném roz-

sahu 

Tematické okruhy:  

domov, rodina, město, povolání, jídlo 

volný čas, zájmová činnost,  

tradice a svátky 

Latinská Amerika 

Reálie: 

Hispanoamérica 

España 

Madrid  

Základní komunikační situace 

každodenního života: 

základy společenských norem – 

pozdrav, představování, 

vyjádřit souhlas, nesouhlas, omluvit 

se 

MUL  

Multikulturalita 

Zeměpis 

Dějepis 
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Ročník: kvarta Vyučovací předmět: španělský jazyk 

Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Žák: 

 Vyslovuje a čte nahlas plynule a fo-

neticky správně jednoduché texty  

 Rozumí známým každodenním výra-

zům,  

 Zapojí se do jednoduchých rozho-

vorů 

 Rozumí jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje 

 Rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech tý-

kající se každodenních témat 

 Používá abecední slovník učebnice a 

dvojjazyčný slovník 

Žák: 

 Správně frázuje, intonuje a 

dodržuje přízvuk 

 Váže slova a věty 

 Napíše, sdělí svůj denní 

program, plány do bu-

doucna 

 Vypráví jednoduchý příběh 

 Uvede možnosti, podmínky 

určité činnosti 

 Reprodukuje vyslechnutý 

příběh 

Gramatické jevy: 

Stupňování příd. jmen a pří-

slovcí 

Samostat.zájm. přivlastno-

vací 

ukazovací, tázací 

Jednoduchý bud. čas 

Vazba muset, mít povinnost 

(TENER QUE+inf.) 

Minulý čas – prostý, složený, 

souminulý 

Existenciální výrazy  

Nepravidelná slovesa 

OSV  

Komunikace 

Kreativita  

Poznávání lidí  

DEM  

Způsoby státního zřízení 

MUL  

Multikulturalita 

SOU  

Evropa a svět nás zajímá 

ENV  

Vztah člověka k prostředí 

Zeměpis 

OV 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 Odpovídá na otázky, které se týkají 

jeho samotného, rodiny, kamarádů a 

podobné otázky pokládá 

 Reprodukuje ústně i písemně obsah 

přiměřeně obtížného textu,  

 Napíše jednoduchá sdělení a odpoví  

 Mluví o zájmech, potřebách, povin-

nostech 

 Charakterizuje lidi, po-

rovná jejich zevnějšek a 

chování 

 Napíše jednoduchou 

zprávu, žádost, osobní ne-

formální dopis (mail) 

Komunikační situace 

Oslava  

Žádat o radu, pomoc, vyhle-

dat pomoc u lékaře 

Vyjádřit názor, postoj, 

pocity, jistotu, nejistotu 

nadšení, zklamání 

 Biologie 

Český jazyk 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 Zapojí se do jednoduché, konverzace 

dalších osob prostřednictvím běž-

ných výrazů, dokáže reagovat na 

podměty 

 Zapojí se do komunikace o 

své rodině, městě, zemi, 

kamarádech 

Reálie 

Hudba, počasí, oslava, vý-

tvarné umění ...Ve Španělsku 

a v zemích LA 

 Zeměpis 

Dějepis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Komunikuje v běžných 

každodenních situacích 

POSLECH A ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 Rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou proná-

šeny pomalu a s pečlivou výslov-

ností a reaguje na ně 

 Rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech tý-

kající se každodenních témat 

 Rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které jsou pronášeny pomalu 

a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 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 po-

žadovanou informaci 

Žák: 

 Správně frázuje, intonuje a 

dodržuje přízvuk 

 Váže slova a věty 

 Napíše, sdělí svůj denní 

program, plány do bu-

doucna 

 Vypráví jednoduchý příběh 

 Uvede možnosti, podmínky 

určité činnosti 

 Reprodukuje vyslechnutý 

příběh 

Gramatické jevy: 

Stupňování příd. jmen a pří-

slovcí 

Samostat.zájm. přivlastno-

vací 

ukazovací, tázací 

Jednoduchý bud. čas 

Vazba TENER QUE+inf. 

Minulý čas prostý 

Existenciální výrazy  

Nepravidelná slovesa 

OSV  

Komunikace 

Kreativita  

Poznávání lidí  

DEM  

Způsoby státního zřízení 

MUL  

Multikulturalita 

SOU  

Evropa a svět nás zajímá 

ENV  

Vztah člověka k prostředí 

Zeměpis 

OV 

MLUVENÍ A PSANÍ 

 Odpovídá na otázky, které se týkají 

jeho samotného, rodiny, kamarádů a 

podobné otázky pokládá 

 Zapojí se do jednoduchých rozho-

vorů 

 Charakterizuje lidi, po-

rovná jejich zevnějšek a 

chování 

 Napíše jednoduchou 

zprávu, žádost, osobní ne-

formální dopis (mail) 

Komunikační situace 

Oslava  

Žádat o radu, pomoc, vyhle-

dat pomoc u lékaře 

Vyjádřit názor, postoj, 

pocity, jistotu, nejistotu 

 Biologie 

Český jazyk 

Zeměpis 

Dějepis 

Výtvarná výchova 
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Výstupy Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) 
Realizace průřezových 

témat 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Sdělí jednoduchým způsobem zá-

kladní informace týkající se jeho sa-

motného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

 Vyplní základní údaje o sobě ve for-

muláři 

 Napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, vol-

ného času a dalších osvojovaných té-

mat  

 Stručně reaguje na jednoduché pí-

semné sdělení 

 Zapojí se do komunikace o 

své rodině, městě, zemi, 

kamarádech 

 Komunikuje v běžných 

každodenních situacích 

nadšení, zklamání 

Reálie 

Hudba, počasí, oslava, vý-

tvarné umění ... Ve Španělsku 

a v zemích LA 

Hudební výchova 

 



 

269 

5.19.3 Pravidla pro hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z platného klasifikačního řádu školy.
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6 Učební osnovy nepovinných předmětů 

6.1 Seznam nepovinných předmětů 

1. Francouzský jazyk (Fjn) 

2. Německý jazyk (Njn) 

Pozn.: Nabídka nepovinných předmětů je pouze orientační. Budou nabízeny podle zájmu studentů. 
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6.1.1 Francouzský jazyk (Fjn)  

Ročník: prima – kvarta (začátečníci) Vyučovací předmět: francouzský jazyk 

Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 Získává základní návyky při 

studiu jazyků 

 Rozlišuje zvukovou a pravo-

pisnou podobu hlásek 

 Správně vyslovuje a čte 

 Napíše diktát v rozsahu probí-

rané látky 

 Hláskuje a zapíše hláskované 

jméno 

 Rozumí jednoduché otázce 

 Odpoví na jednoduchou 

otázku 

 Položí jednoduchou otázku 

 Zaznamená diktované číselné 

údaje 

 Čte číselné údaje – ceny, ho-

diny, tel. čísla 

 Orientuje se v jednoduchém 

čteném i slyšeném textu a vy-

hledá v něm potřebné infor-

mace 

 Komunikuje v rozsahu slovní 

zásoby a probraných grama-

tických struktur dané učeb-

nice 

 Napodobí požadovaný pí-

semný útvar a vytvoří vlastní 

text 

Základní komunikační situace každodenního života 

(základy společenských norem v ústním a písemném projevu, 

pozdrav, představování, pozvat, přijmout, odmítnout pozvání, te-

lefonovat, domluvit schůzku, rozumět časovým údajům, poskyt-

nout údaje o čase(hodiny) zdvořile požádat o informaci, poskyt-

nout informaci, nechat vzkaz, vyjádřit souhlas, nesouhlas, omlu-

vit se 

Reálie 

Symboly Francie a ČR 

Hlavní zeměpisné údaje  

Paříž 

Zkušenosti z cest 

Zvyky, svátky 

Typic. rysy život. stylu jídlo, stravování, den režm 

Písemně 

(jednoduchá sdělení, adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z 

prázdnin, omluva, žádost, přehledný program dne) 

Tematické okruhy 

domov, rodina, škola, 

volný čas, zájmová činnost, nákupy, jídlo, zdraví tradice a 

svátky 

počasí a roční doby 

důležité zeměpisné údaje 

Gramatické jevy 

(člen určitý, neurčitý, dělivý, vynechávání členu, , pádové po-

doby členů, 

množ. číslo podst. jmen, 

OSV 

Spolupráce a soutěž 

ENV 

Člověk a životní prostředí 

SOU 

Žijeme v Evropě 

MUL 

Vztah k multilingvní situaci a 

ke spolupráci mezi lidmi z růz-

ného kulturního prostředí 

Český jazyk 

Zeměpis  

Dějepis 

 Biologie 

Občanská výchova 
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Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Naváže kontakt s konkrétní 

osobou 

 Naučí se zpaměti a obměňuje 

vzorový dialog 

 Aktivně užívá osvojené kon-

verzační obraty 

žen. rod a mn. č. příd. jmen, 

shoda, osob. zájmena samost. a nesam., zájmeno on, ukaz.. a 

přivl. zájm. nesam, 

zájm. tázací a vztažná, základní číslovky 1- 1 000, slovesa 

typu parler a finir, 

pomocná slovesa être, avoir, aller, nepravidelná slovesa, pré-

zens, rozk. způsob., 

blíz. budoucnost, příslovce, předložky, pořádek slov, tři typy 

otázky, zápor, 

vazba il y a, spojky et, mais, parce que, que, si) 
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Ročník: prima – kvarta (mírně pokročilí) Vyučovací předmět: francouzský jazyk 

Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák: 

 • Správně frázuje a dodržuje 

 povinné vázání 

 • Pečlivě dodržuje fonetické 

protiklady 

 • Rozumí popisu člověka, města, 

cesty někam 

 • Rozumí dennímu programu 

program, plánům do budoucna 

 • Porozumí jednoduchému pří-

běhu 

 • Uvede možnosti, podmínky ur-

čité činnosti 

 • Reprodukuje vyslechnutý pří-

běh 

 • Rozumí známým každodenním 

výrazům, zcela základním frázím a 

jednoduchým větám 

 • Rozumí jednoduchým poky-

nům a adekvátně na ně reaguje 

 • Rozumí obsahu a smyslu jed-

noduchého textu, 

 v textu vyhledá potřebnou informaci 

a odpověď na otázku 

 Zeptá se na cestu, dá radu, příkaz, 

zeptá se na příčinu, účel nějaké situ-

ace, vysvětlí příčinu a účel 

 Charakterizuje lidi, porovná jejich 

zevnějšek a chování 

Gramatické jevy 

přechylování jmen, 

stupňování příd. jmen a příslovcí, zájmenné předměty a 

jejich pořadí, en, y, 

číslovky řadové, zlomky, 

passé cémposé a pravopis. shoda jednoduchý bud. čas, 

subjonctif přítomný, 

odvozov. příslovcí z příd. jmen, předložky a příslovce s 

časovým významem,spojky parce que, pour 

Reálie 

Frankofonní země 

Stavby a umělecké památky  

Zeměpisné zajímavosti  

Příroda ve Francii 

Životní styl 

Doprava ve městě 

Třídění odpadu 

Komunikační situace 

Předat a přijmout dárek 

Zeptat se na cestu, vysvětlit cestu, dát instrukce a dopo-

ručení 

Žádat o radu, pomoc 

Nabídnout pomoc 

Popsat místo, město, památky  

Popsat osobu a charakterizovat ji  

Příbuzenské vztahy 

Popsat svůj den 

Vyjádřit názor, postoj, pocity, jistotu, nejistotu nadšení, 

OSV 

Spolupráce a soutěž 

ENV 

Člověk a životní prostředí 

SOU 
Žijeme v Evropě 

MUL 
Vztah k multilingvní situaci a 

ke spolupráci mezi lidmi z 

různého kulturního prostředí 

Zeměpis 

Dějepis 

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Biologie 

Zeměpis 
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Očekávané výstupy školy Učivo (bez časových dotací) Realizace průřezových témat 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Zeptá se na cestu, dá radu, příkaz, ze-

ptá se na příčinu, účel nějaké situace, 

vysvětlí příčinu a účel 

 Napíše jednoduchou zprávu, žádost, 

osobní dopis 

 Poskytne požadované informace 

 Sdělí ústně i písemně základní údaje 

o své osobě, své rodině a běžných 

každodenních situacích 

 Vyplní základní údaje do formulářů 

 Reprodukuje ústně i písemně obsah 

přiměřeně obtížného textu, 

 promluvy a jednoduché konverzace 

 Napíše jednoduchá sdělení a odpo-

věď na sdělení za správného použití 

základních gramatických struktur a 

vět 

zklamání, nutnost 

Vyprávět příběh, sdělit informaci o počasí, bydlení, zaří-

zení bytu, o prázdninách a plánech do budoucna 

 Komunikuje v rozsahu probraných 

lexikálních a gramatických jevů 

Ústně i písemně   
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6.1.2 Německý jazyk (Njn) 

V případě zájmu žáků a dle možností školy nabízíme žákům nižšího gymnázia nepovinný předmět 

Německý jazyk, popř. kroužek němčiny. 

Nepovinný předmět Německý jazyk je otevřen v zásadě všem žákům nižšího gymnázia, ale je 

určen především žákům primy a sekundy – začátečníkům, kteří chtějí němčinu jednak vyzkoušet ještě 

před volbou druhého cizího jazyka od tercie, jednak se (již dopředu) seznámit se základy němčiny, 

aby později eventuálně mohli pokračovat rychleji a dostat se na vyšší úroveň. 

Časová dotace činí jednou 2 hodiny týdně v odpoledních hodinách. Nepovinný předmět Njn pro 

začátečníky je podle zájmu žáků a možností školy buď jednoroční nebo dvouletý, aby byla umožněna 

plynulá návaznost při nástupu do tercie a volbě němčiny jako 2. cizího jazyka. 

Jazyková úroveň směřuje od naprostých základů k A1.1, učební materiály jsou voleny s ohledem 

na nízkou věkovou kategorii (např. učebnice Wir neu 1, Klett).
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7 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

7.1 Pravidla pro hodnocení žáků 

Níže uvedená pravidla jsou platná pro nižší i vyšší stupeň studia. 

7.1.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů  

(součást Školního řádu) 

Výsledky vzdělávání se klasifikují podle této stupnice: 

Stupeň 1 - výborný 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uce-

leně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.  Pohotově vykonává požadované intelektuální a mo-

torické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretic-

kých a praktických úloh, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně. Jeho 

ústní a písemný projev je přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho 

činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 - chvalitebný 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy definice a zákonitosti v pod-

statě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

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

nosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

logicky a tvořivě. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiž-

nosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, 

bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 - dobrý 

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

a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy 

přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dokáže za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a 

dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a 

písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější 

nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle ná-

vodu učitele. 

Stupeň 4 - dostatečný 

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

provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedo-

statky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů 

se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V 

logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedo-

statky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede 

žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 - nedostatečný 

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

Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedo-

statky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů 

se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti 

uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické 

nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiž-

nosti. Grafický projev je na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 

učitele. Nedovede samostatně studovat. 
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Poznámka: Pro potřeby jemnějšího rozlišení klasifikace při ústním zkoušení, malém písemném 

zkoušení, kontrolních písemných pracích apod. může vyučující udělovat i známky se znaménky +,-  

a v tomto tvaru je lze zapisovat i do klasifikačního archu. Toto se netýká hodnocení čtvrtletních prací 

a hodnocení výsledného.  

7.1.2 Pravidla pro hodnocení chování žáků 

Klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel a schvaluje ji ředitel školy po projednání v pedago-

gické radě. Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou kla-

sifikaci chování v dalším klasifikačním období. Udělení 2. nebo 3. stupně z chování se zdůvodní ve 

třídním výkazu.   

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: 

Stupeň 1 - velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení Školního řádu. Má kladný vztah ke škole 

a třídnímu kolektivu, přispívá k jeho upevňování a k vytváření pracovních podmínek pro vyučování 

a pro výchovu mimo vyučování. Způsobem dobře reprezentujícím školu se chová i na veřejnosti. 

Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti Školnímu řádu školy. 

Stupeň 2 - uspokojivé 

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními Školního řádu. Dopustí se závažnějšího pře-

stupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením Školního řádu. Je 

však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 3 - neuspokojivé 

Žák se dopustí velmi závažného přestupku nebo se opakovaně dopouští závažných přestupků proti 

Školnímu řádu. Dopustí se takových provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků.  

Celkové hodnocení 
Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve 

vyučovacích předmětech a klasifikaci chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech. 

Žák 

prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvali-

tebný, průměrný prospěch nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré; 

prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný; 

neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný. 

Opravné zkoušky 
Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z nejvýše dvou povinných vyučo-

vacích předmětů, koná opravnou zkoušku. Termín opravných zkoušek určí ředitel školy v souladu s 

platnými předpisy. Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, je kla-

sifikován v předmětu, z něhož měl dělat zkoušku, stupněm nedostatečný. Opravná zkouška je komi-

sionální, komise je tříčlenná a jmenuje ji ředitel školy. 

Získávání podkladů pro klasifikaci  
a) Podklady pro klasifikaci žáků se získávají různými druhy zkoušek (písemnými, ústními, prak-

tickými, pohybovými), soustavným sledováním výkonů žáka, jeho aktivity při vyučování a při-

pravenosti na vyučování (včetně vybavení požadovanými pomůckami). 

b) Žák musí být z každého vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně (nebo prakticky) alespoň dva-

krát za pololetí. V předmětu s nejvýše tříhodinovou týdenní dotací může být jedno ústní zkou-

šení nahrazeno písemným; v případě jazyků jsou dvě ústní zkoušení povinná při jakékoli dotaci.  

c) Počet čtvrtletních (pololetních) písemných prací je stanoven jednotlivými předmětovými komi-

semi. V jednom dni může žák ve škole vypracovat nejvýše jednu takovou práci. Termín čtvrt-

letní (pololetní) práce a její rámcový obsah je žákovi oznámen nejméně 7 dní před jejím koná-

ním. 

d) Počet dalších písemných zkoušek je stanoven vyučujícím. Tyto písemné práce rozvrhne učitel 

rovnoměrně na celé klasifikační období tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení žáků v 
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určitých obdobích a aby se pokud možno jejich termíny nekryly s termíny čtvrtletních (pololet-

ních) prací. Termín kolektivní písemné práce (nikoli individuálního písemného zkoušení), která 

je delší než 20 minut, je oznámen žákovi nejméně den předem (v posledních dvou ročnících 

studia nejméně tři dny předem). 

e) Po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek klasifikace okamžitě a jasně, klasifikaci 

odůvodní. 

f) Žák má být zkoušen celkově alespoň tolikrát, aby celkový rozsah zkoušeného učiva pokryl 

všechnu podstatnou látku předmětu v daném klasifikačním období; přitom rozsah „podstatné 

látky“ stanoví vyučující ve shodě s názorem předmětové komise. 

g) Nelze-li ze závažných důvodů žáka hodnotit v daném předmětu na konci 1. pololetí, určí ředitel 

pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno 

nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhrad-

ním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí. V tom případě může být součástí hodnocení v 

daném předmětu za 2. pololetí i znalost látky z pololetí prvního. 

h) Jestliže má žák nebo zástupce žáka odůvodněné pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 

prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku, 

požádat ředitele školy o přezkoušení. Ředitel nařídí komisionální přezkoušení, jestliže zjistí, že 

vyučující porušil klasifikační řád nebo jiné závazné předpisy.  

i) Vyučující (třídní učitel) poskytuje informace o prospěchu a chování žáka jeho rodičům (zákon-

nému zástupci) v rámci třídních schůzek, ale i kdykoli na vyžádání informace rodičem (zákon-

ným zástupcem) v průběhu školního roku; také za situace, která podle názoru pedagogického 

pracovníka školy informovanost rodiče z výchovných či jiných naléhavých důvodů vyžaduje.  

j) Překročí-li žák v rámci jednoho pololetí školního roku v daném předmětu limit 35% absence, 

nebude z tohoto předmětu klasifikován v řádném termínu. Doklasifikován bude až po dodateč-

ném prozkoušení. Výjimky, např. při dlouhodobém onemocnění, stanoví ředitel školy. 

k) Zkoušení z důvodu doklasifikování podle bodů g) a j) lze provádět ve třídě nebo komisionálním 

způsobem. V konkrétním případě rozhodne ředitel školy na návrh vyučujícího daného před-

mětu, případně po projednání v pedagogické radě. 
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7.2 Autoevaluace školy 

7.2.1 Oblasti autoevaluace 

Ve vlastním hodnocení se škola zaměřuje především na výsledky vzdělávání, tedy na dosažené 

vědomosti, dovednosti a postoje žáků. Přitom nespoléhá na pouhou sumu vědomostí, ale zohledňuje 

klíčové kompetence, k nimž má výuka směřovat.  

Další oblastí autoevaluace je průběh výuky, tedy použití dostatečně pestrých výukových metod a 

nástrojů, přiměřenost a návaznost probírané látky, tvůrčí činnost žáků a dostatečný prostor pro jejich 

samostatné poznávání. 

Autoevaluace se zaměřuje i na jasnost a srozumitelnost kritérií hodnocení žáků, zdůvodnění hod-

nocení a vymezení dosažených úspěchů i rezerv, na hodnocení klimatu školy, spolupráci s rodiči a 

veřejností, na jednotlivé oblasti práce učitelů a vedení školy. Podrobněji v tabulce. 

7.2.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Cílem autoevaluace je zhodnocení výchozího stavu v jednotlivých oblastech, poté stanovení díl-

čích úkolů v oblastech, kde jsou zjištěny rezervy a po určité době vyhodnocení účinnosti plnění těchto 

úkolů.  

Jako kritéria hodnocení školy budou používána např. úspěšnost žáků při výuce, výsledky maturit-

ních zkoušek a přijímacího řízení na vysoké školy, výsledky v soutěžích a olympiádách, ale také 

hodnocení práce školy žáky a rodiči, využití moderních metod práce, efektivní využívání multimedi-

ální techniky aj. 

7.2.3 Nástroje autoevaluace 

K autoevaluaci školy budou využívány jednak objektivizované metody, jako jsou srovnávací testy, 

jednak dotazníky, řízené rozhovory s žáky a učiteli, ankety apod. Každoročně bude sledována a vy-

hodnocována úspěšnost maturantů v přijetí na vysoké školy či do zaměstnání. Důležitým nástrojem 

zůstávají výsledky v oborových soutěžích a olympiádách, hospitační činnost vedení školy a dotazníky 

či ankety. Podrobněji opět v následné tabulce. 

7.2.4 Časové rozvržení evaluačních činností 

V plánu evaluace si škola vymezuje časovou posloupnost jednotlivých hodnotících akcí. Zaměřu-

jeme se na sledování výsledků práce podle ŠVP, dosahování klíčových kompetencí, zlepšování kli-

matu školy, využívání nových metod práce a pomůcek. 

V poslední etapě autoevaluace využijeme získaných výsledků k hodnocení účinnosti ŠVP v delším 

časovém období a navržení změn a úprav v programu, případně jeho celkovému přepracování. 

7.2.5 Struktura vlastního hodnocení školy 

Oblast autoevaluace Kritéria evaluace Nástroje evaluace 
Termíny evaluace  

(v běžném šk. roce) 

Výsledky vzdělávání Úspěšnost přijetí na VŠ Statistika přijatých po 

oborech 

září (pro absolventy v 

červnu předešlého škol. 

roku) 

 Úspěšnost při maturitní 

zkoušce 

Maturitní zkoušky - 

srovnání s ostatními 

gymnázii 

duben až květen 

 Úspěšnost v soutěžích  Srovnání s ostatními 

školami 

Po uveřejnění výsledků 

soutěží 

 Dosažení daných úrovní 

v cizích jazycích dle 

SERR 

Srovnávací jazykové 

testy 

Po dokončení učiva 

dané úrovně 
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Podpora nadaných 

studentů 

Úspěšnost v 

olympiádách a 

soutěžích 

Statistika umístění v 

soutěžích a 

olympiádách zvlášť pro 

nižší a vyšší Gy 

Červen – říjen (za 

předchozí šk. rok) 

Spolupráce s rodiči, 

vzájemné vztahy žáků 

a rodičů ke škole 

Charakter hodnocení 

práce školy v různých 

oblastech žáky a rodiči 

Ankety a dotazníky 

vypracované školou 

Operativně 

  Jednání školské rady Dle plánu 

  Setkání stud. 

parlamentu s ředitelem 

školy 

Ve vyhlášených 

termínech (listopad, 

květen) 

Podmínky ke 

vzdělávání 

Vybavenost 

pomůckami, 

multimediální 

technikou, 

výukovými programy 

Inventář pomůcek, 

výpočetní techniky, 

programů 

Průběžně, v době 

možnosti nákupu 

dalšího vybavení 

 Vybavenost učebnicemi 

a literaturou 

Inventář skladu učebnic 

a školní knihovny 

Průběžně, v době 

možnosti nákupu 

dalšího vybavení 

 Využití multim. 

techniky a pomůcek při 

výuce 

Hospitační činnost 

vedení a předsedů PK 

Průběžně 

Řízení školy, 

personální práce 

Hodnocení práce školy 

a vedení školy učiteli 

Pohovory 

s pedagogickými 

pracovníky 

průběžně 

Kvalita a účinnost 

DVPP 

Návštěvnost akcí 

DVVP 

Hodnocení jejich 

kvality a prospěšnosti 

učiteli 

Statistika účasti na 

akcích DVVP a 

ekonomických nákladů 

Pohovory s učiteli 

Sledování dopadu na 

výuku – hospitační 

činnost 

Leden 

průběžně 
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8  Strategie předcházení školní neúspěšnosti žáka 

Úspěch žáka ve škole je podmíněn mnoha faktory, které se vzájemně prolínají. 

Faktory, které ovlivňují úspěch či neúspěch žáka: 
a) Osobnost žáka – nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy cho-

vání, zdravotní komplikace, snížené nadání pro určitý předmět apod. 

b) Rodinné zázemí v kulturně odlišných podmínkách – jiný hodnotový žebříček. 

c) Rodinné prostředí s nedostatečným zájmem o školu nebo nadměrným očekáváním výkonu dětí. 

Nedostatek motivace, nebo zaměřené velmi na výkon nebo příliš ochranitelské. 

d) Vztahy ve škole a mezi vrstevníky – buď příznivé, nebo nepříznivé sociální klima. 

Předpokladem pro školní úspěšnost žáka gymnázia je především dostatečné rozvinutí intelekto-

vých schopností. Jejich plné využití může z nějakých důvodů zablokováno – nižší výkon žáka může 

být způsoben nízkou sebedůvěrou, nedostatečnou motivací, špatným sebehodnocením, negativním 

postojem ke škole, mimořádnou událostí v rodině a jinými emočními či zdravotními problémy. 

Jak řešit školní neúspěšnost žáka gymnázia: 
Za školní neúspěšnost je považována situace, kdy žák ve čtvrtletí nebo pololetí neprospívá v jed-

nom nebo více předmětech (4-5 nebo 5). Nebo když se prospěch žáka výrazně zhorší o dva stupně a 

více ve čtvrtletí nebo pololetí. Výrazné zhoršení prospěchu žáka nebo jeho neprospěch je vždy ozná-

men zákonnému zástupci třídním učitelem písemně.  

Při zjištění neúspěšnosti je nutně nejdříve podrobit žáka kvalitní speciálně- pedagogické a případně 

i psychologické diagnostice, aby byly odhaleny konkrétní příčiny selhávání žáka ve škole, aby bylo 

možné nastavit vhodné opatření – ty volíme individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb 

žáka (speciální pedagogické metody a postupy, kompenzační pomůcky na základě doporučení PPP 

nebo SPC, individuální konzultace, PLPP, IVP, spolupráce s rodinou, při dlouhodobé nemoci – plán 

dostudování učiva a harmonogram dozkoušení. 

 Postup při řešení školní neúspěšnosti 

Vyučující, který vnímá velké změny ve výkonu žáka nebo  v jeho přístupu ke školní práci, kon-

zultuje situaci se třídním učitelem a mohou společně vytvořit PLPP, o jehož vypracování uvědomí 

třídní učitel Školní poradenské pracoviště. 

- Je-li situace vyhodnocena jako závažnější, tzn., že neúspěch je způsoben několika faktory, žádá 

třídní učitel o spolupráci Školní poradenské pracoviště a následná opatření připravuje společně. S vy-

pracovaným PLPP jsou seznámeni všichni vyučující žáka a zákonní zástupci. 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti na Gymnáziu J. V. v Klatovech vychází z vyhlášky 

č.27/2016 Sb. 

S žáky ohroženými školní neúspěšností pracuje v rámci Školního poradenského pracoviště vý-

chovná pracoviště. Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími zajišťuje žákům s SPU poskytování 

doporučených podpůrných opatření. V případě potřeby či zájmu také nabízí žákovi s jeho zákonným 

zástupcům zprostředkování spolupráce s odborníky z PPP a SVP. 
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9 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

K bodu – „Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu  pedagogické podpory 

(PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP).“ 

Plán pedagogické podpory (PLPP) 
Podpůrné opatření prvního stupně zpracovává škola pro žáka, pokud nepostačuje samotné 

zohlednění individuálních potřeb žáka. S plánem pedagogické podpory je seznámen zákonný 

zástupce žáka a všichni učitelé. Osoby, které se s plánem seznámily, plán podepisují. PLPP 

obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. 

Škola průběžně PLPP aktualizuje. PLPP vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení 

poskytování podpůrných opatření. 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci vý-

chovné poradkyně. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozho-

vory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce se žákem, způsobů kontroly aj. 

Výchovná poradkyně stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Zodpovědná osoba školního poradenského pra-

coviště je výchovná poradkyně, která je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spolu-

prací se školským poradenským zařízením. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na naší škole 

využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 

zejména: 

 V oblasti metod výuky: 

 respektování odlišných stylů učení žáků s SPP 

 metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

 respektování pracovního tempa žáků s SPP a poskytování dostatečného času k zvládnutí 

úkolů 

 V oblasti organizace výuky: 

 střídání forem a činností během výuky 

 využívání skupinové výuky 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 
Zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrného opatření a to na základě doporu-

čení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka. 

IVP vychází ze školního vzdělávacího programu. Obsahuje údaje o skladbě druhů stupňů 

podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. 

Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně 

jednou ročně. 

VP zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka a podá informace peda-

gogům, třídnímu učiteli a vedení školy. 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných: 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci 

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

poradcem a školským poradenským zařízením. 

IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje 

třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. 

Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v §28 vyhlášky č.27/ 2016 Sb. 
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Práce na sestavování IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského pora-

denského zařízení (PPP). IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení. 

Součástí IVP je termín vyhodnocení IVP – může být zpracován i pro kratší dobu než je školní 

rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

VP zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka a pak předá informace o 

zahájení poskytování podpůrného opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zazna-

mená do školní matriky. 


