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Waldorfská základní škola a mateřská škola, Brno, Plovdivská 8, 
příspěvková organizace 

 

1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální „Waldorfská škola Brno – 
Duhová třída II“ 

1.2 Předkladatel 

Název školy 
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace 

Adresa školy 
Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno 

Ředitel školy 
Mgr. Tomáš Jedlička 
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Zpracovali: 
Mgr. Lucie Dobrovolná, RNDr. Roman Vančura, Dr. a kolegium waldorfských učitelů –
pedagogická rada 

Kontakty 
telefon: 511 118 311, mobil: 731 543 396 
e-mail: wskola@waldorf-brno.cz 
www.waldorf-brno.cz 

 

IČ: 75156237 
DIČ: CZ75156237 
IZO: 181011077 
RED – IZO: 691000735 

1.3 Zřizovatel 

Název: Statutární město Brno 
IČ: 44992785 
Adresa: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
Kontakt: tel.: 542 171 111, e-mail: posta@brno.cz 
 
 
…………………………… 
Mgr. Tomáš Jedlička 
ředitel školy 

 

2 Charakteristika školy 

WZŠMŠ je živé společenství dětí, rodičů a učitelů, ve kterém je nezbytný vzájemný kontakt, 
spolupráce a důvěra při zachování vymezených rolí. Protože jsou na základní škole vzděláváni 
i žáci a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami třetího a vyššího stupně podpůrného 
opatření, často se středně těžkým mentálním postižením (STMP), pracuje škola podle dvou 
vzdělávacích programů: Waldorfská škola Brno (zpracován na základě Rámcového 
vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství) a Waldorfská škola Brno – Duhová 
třída II (zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání - základní 
škola speciální – I. díl vydaného Ministerstvem školství). Žáci jsou vychováváni a vzdělávaní 
podle zásad waldorfské pedagogiky v devíti ročnících základní školy a ve třech odděleních 
mateřské školy. Žáci se STMP jsou vzdělávání v deseti ročnících. 
 

2.1 Historie školy 

První waldorfská třída vznikla z iniciativy rodičů v roce 1999 při ZŠ Horova, následujících 
deset let působily waldorfské třídy postupně při ZŠ Jehnice, ZŠ Jasanová a do roku 2009 při ZŠ 
Masarova. Mateřská škola pracující na principech waldorfské pedagogiky byla založena v roce 

mailto:wskola@waldorf-brno.cz
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1991, od roku 2002 měla status waldorfské mateřské školy. Dne 1. 8. 2009 vznikla samostatná 
Waldorfská základní škola a mateřská škola na ZŠ Plovdivská 8 v Brně Žabovřeskách. 
 

2.2 Úplnost a velikost školy 

Základní škola na ulici Plovdivská je úplná s 9 postupnými ročníky s 1-2 třídami v ročníku. 
Školu navštěvuje přibližně 260 žáků. Ve škole je zřízena Duhová třída (speciální třída) dle § 16 
odstavce 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V této třídě 
jsou vzdělávání žáci se STMP, kteří jsou vzdělávání v deseti ročnících. Duhová třída funguje 
formou malotřídky. 

Pro dobu mimo vyučování fungují při základní škole školní družina a školní klub. Školní 
družina má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků pro žáky z 1. až 5. ročníku. Školní klub je otevřen 
pro žáky z 6. až 9. ročníku. Mateřská škola má tři oddělení, její celková kapacita je 75 dětí. 
WZŠMŠ navštěvují žáci a děti z celého města Brna i z jeho okolí, je spádovou školou ve smyslu 
§ 36 odst. 7 školského žákona pro celé území statutárního města Brna. 

2.2.1 Prostorové řešení 

Budova školy sestává ze tří pavilonů – A, B, C. 

V pavilonu A jsou umístěny: 

kmenové učebny tříd 1. – 9. ročníku a Duhové třídy, oddělení školní družiny, školní klub a 
odborné učebny (kuchyňka, dílna dřevořezby, jazyková a keramická učebna), dále kancelář 
školy, sborovna a kabinety pro učitele. 

V pavilonu B se nachází: 

a) mateřská škola 
b) nájemce: Středisko volného času Lužánky – pobočka LATA, které ale není součástí školy. 

V pavilonu C jsou umístěny: 
a) eurytmický sál 
b) tělocvična 
c) počítačová učebna 
d) hudebna 
e) výtvarna 
f) poradenská místnost 

Součástí školního pozemku je atrium, zahrada, hřiště a menší hřiště pro potřeby mateřské 
školy. 

Škola je komunitním centrem – její prostory využívají rodiče a partneři školy k rozvíjení 
zájmových aktivit žáků, dětí i dospělých. Volnočasové aktivity přispívají ke zkvalitnění 
mezigeneračních vztahů, vztahů mezi vrstevníky a k budování vztahu učitel – žák – rodič. 

 

2.3 Vybavení školy 

2.3.1 Materiální 
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Škola je vybavena základními pomůckami pro výuku odborných předmětů, speciálně 
pedagogickými a kompenzačními pomůckami pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami a odbornou literaturou potřebnou k výuce. Žáci mohou využívat moderně vybavenou 
počítačovou učebnu s připojením na internet a dalšími mediálními prostředky. 

2.3.2 Prostorové 
Areál školy je rozdělen na pavilony A, B, C, jídelnu s kuchyní, školní hřiště, atrium a zahradu. 

Žáci tříd využívají přízemí, první patro pavilonu A, tělocvičnu a učebny pavilonu C, školní jídelnu, 
školní hřiště a zahradu. 

 

V přízemí při vstupu do školy jsou umístěny šatny, sociální zařízení pro chlapce i dívky. Dále se 
tu nachází kabinety učitelů a odborné učebny. 

Škola je částečně bezbariérová. Učebny Duhové třídy jsou umístěny v přízemí a v jejich 
blízkosti je zřízeno bezbariérové WC. 

2.3.3 Technické 
Škola je vybavena učebnou dílen, kuchyňkou, hudebnou a keramickou dílnou. Pro manipulaci 

s žáky s 5.stupněm podpůrného opatření je ve škole k dispozici zvedák. 
Pro výuku informačních technologií je určena učebna výpočetní techniky vybavená počítači. 

Učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes 
kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. 

2.3.4 Hygienické 
V blízkosti učebny pro žáky s kombinovaným postižením je vybudované bezbariérové WC s 

"přebalovacím" lůžkem dle požadavků §4a odst. 3 ve spojení s Přílohou č. 1 bod 2 Vyhlášky č. 
410/2005 Sb. Na WC mají imobilní žáci označené poličky se svými hygienickými potřebami. 
Imobilní a inkontinentní žáci jsou přebalování na lůžku s omyvatelným povrchem. K přebalování 
jsou využívány hygienické pomůcky včetně přebalovací podložky. Bezbariérové WC je vybaveno 
samostatným odpadkovým košem určeným pro biologický odpad (inkontinenčních pomůcek). 

 
 
 
 
 

2.4 Charakteristika pedagogického sboru a žáků 

2.4.1 Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor waldorfských tříd tvoří kolegium učitelů - třídní učitelé, speciální pedagog, 

učitelé odborných předmětů, vychovatele pro školní družinu a školní klub a asistenti pedagoga pro 
žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Metodická podpora pedagogickému sboru je 
zajišťována pravidelnými návštěvami mentora a supervizora a působením školského poradenského 
pracoviště. 

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o vývoji dětí a mládeže, proto je 
velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé se pravidelně zúčastňují 
mnoha seminářů tuzemských i zahraničních - většinou se týkají waldorfské výuky, ale jedná se i o 
odborné semináře jazykové, umělecké apod. 

2.4.2 Charakteristika žáků 
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Ve škole jsou vzděláváni žáci z Brna a blízkého i vzdálenějšího okolí města. 
 

2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

2.5.1 Dlouhodobé projekty 
Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na 

aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy 
do rozhoduje třídní učitel na základě zvážení souladu programu s pedagogickou koncepcí školy a po 
domluvě se žáky. 

2.5.2 Stálé projekty 

❖ Společné pro všechny třídy: 
Měsíční slavnosti – každý měsíc se všechny třídy setkávají na měsíční slavnosti, kde 

jednotlivé třídy sdílejí skrze vystoupení, výstavy a ukázky z vyučování své výsledky a úspěchy za 
uplynulý měsíc. Měsíční slavnosti se stávají centrem života školy. 

Vánoční jarmark – probíhá v adventním období ve waldorfských třídách formou dílniček. Je 

možné si zde vyrobit dárečky a ozdoby s vánoční tematikou, či zakoupit již hotové výrobky žáků 
školy a jejich rodičů. Výtěžek je věnován částečně na charitativní účely, částečně na zakoupení 
výukových pomůcek pro odborné předměty. 

Jarní jarmark – je jarní a velikonoční obdobou jarmarku vánočního. Také na něj si připravují 

rodiče a děti dílničky, učitelé s dětmi zase vystoupení. 
 

❖ Projekty jednotlivých tříd: 

Michaelská slavnost: Slavnost při příležitosti svátku sv. Michaela. Jde o pomyslný boj 

s drakem – o prokázání odvahy. Tuto slavnost si většinou organizuje každá třída zvlášť, někdy 
připravují starší žáci program pro nižší ročníky. 

Martinská slavnost: Slavnost při příležitosti svátku sv. Martina. Ústředním tématem je soucit, 

nesobeckost a štědrost. Slavnost organizují rodiče s dětmi a učiteli buď samostatně po třídách, 
nebo společně. Starší žáci často pomáhají s přípravou - hrají divadlo mladším dětem apod. 

Adventní spirála: Slavnost na začátku adventu symbolizující cestu ke světlu. Většinou si ji 
organizuje každá třída sama. 

Tříkrálová slavnost: Lednová slavnost, která se koná na Tři krále. 

Masopust: Jde většinou o společnou slavnost pro všechny třídy. Vyrábí se masky a různé 

jednoduché hudební nástroje. Následně všichni vyjdou v průvodu, zpívají a tančí. 
Svatojánská slavnost: Slavnost při příležitosti svátku sv. Jana, kdy se země otevírá a vydává 

lidem čistého srdce své poklady. Každá třída sama obvykle pálí svatojánský oheň. 
Mimo tyto tradiční slavnosti pořádají jednotlivé třídy samostatné projekty jako např. vynášení 

Moreny, čištění studánek apod. 
 

2.6 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 
Většina rodičů je členem spolku rodičů W-alternativa, která iniciovala založení waldorfské 

školy v Brně. Spolek rodičů se školou nadále úzce spolupracuje, podporuje její projekty a 
prezentuje dobré jméno školy na veřejnosti. 
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Při škole funguje Školská rada, jejímiž členy jsou volení zástupci zřizovatele, rodičů a učitelů. 
Rada se schází dle potřeby, minimálně však 2x za rok. Její členové jsou informováni o činnosti školy, 
jejích záměrech a dalším rozvoji a předávají tyto informace dále. 

Pro společná setkávání širšího společenství rodičů, učitelů a členů výboru W-alternativy 
slouží tzv. Kruhy rodičů, které se několikrát ročně zabývají různými oblastmi ze školního dění. 
Těchto setkání se účastní zástupci za každou třídu, zástupci za učitelský sbor i W-alternativu. 

O výsledcích vzdělávání svých dětí jsou rodiče informováni každý měsíc na třídních schůzkách. 
Mohou si také domluvit osobní konzultaci s třídním učitelem v rámci konzultačních hodin i mimo 
ně. Rodiče také hojně využívají ke komunikaci telefon či e-mailovou poštu. 

Waldorfská škola je svým fungováním založená na úzké spolupráci s rodiči a mnoho 
nadstandardních aktivit pro děti by bez pomoci a spolupráce s rodiči nebylo pouze v silách 
pedagogů. 

2.7 Školní družina 
Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není 

pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení 
výchovného působení, sociálního kontaktu mezi vrstevnickými skupinami, aktivního odpočinku a 
relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní 
činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a 
rozmanité zájmy. Školní družinu navštěvují žáci se STMP ze všech ročníků. 

 
Komunitní činnost – sociální klima a podpora pedagogického procesu 
Myšlenka „otevřené školy“ resp. komunitního centra je obrazem volného toku informací, 

znalostí a dovedností mezi různými skupinami občanů, které vede k rušení bariér mezi školou, 
rodiči, žáky, učiteli, samosprávou, dobrovolníky, podnikateli apod. a v důsledku budování kvalitního 
sociálního klimatu na škole vede i ke zkvalitňování způsobů vzdělávání. 

Základem „otevřené školy“ je partnerský přístup k žákům a jejich rodičům, ochota pedagogů 
naslouchat žákům, přijmout ale i hodnocení žáků učitele, zkvalitnit a rozšířit spolupráci s rodiči. 

Žáci jsou podporováni, aby se účastnili života komunity dle svých možností. Tímto způsobem 
mohou využít vědomosti ze školy v reálné životní situaci. Rozvíjí to jejich smysl pro občanství a 
buduje schopnosti, sebeúctu a sebedůvěru. Vytvoření dobrých vztahů s dospělými lidmi, rodiči, 
učiteli, ale i širokou veřejností je důležitý prvek v jejich vývoji. Dobrá školní komunita také 
podporuje rodiče a členy komunity, aby se stali dobrovolníky a nabízeli své schopnosti škole a 
místní obci. 
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3 Charakteristika ŠVP 

3.1 Zaměření školy 
Škola vychází z principů výuky waldorfské pedagogiky. Je členem Asociace waldorfských škol 

České republiky. 
Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Výuka je 

založena na zákonitosti vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu 
ke světu a jeho schopnosti učit se. Učební plán, metody a obsahy výuky jsou přizpůsobeny tomuto 
vývoji. 

Výchova a výuka je proto vývojovým procesem, učební plán je sestavený podle potřeb a 
postupně se rozvíjejících schopností dítěte. Důležitým cílem výuky a výchovy dítěte je jeho 
všestranný rozvoj v praktických i uměleckých oborech – v učebním plánu waldorfské školy jsou 
proto zastoupena obě tato hlediska. Schopnosti a nadání dětí se velmi odlišují, a proto nalezneme 
vedle „tradičních” předmětů např. pletení, tkaní, zahradnictví, atd. Tato rozmanitost nabídky 
umožňuje každému dítěti najít pro sebe v učebním plánu něco, v čem bude mít šanci vyniknout. 

Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale prožitkovým charakterem 
výuky, který vzbuzuje živý zájem o probíranou látku. Vysvědčení na konci školního roku má formu 
slovního hodnocení, které charakterizuje všechny přednosti i nedostatky dítěte, jeho pokroky i 
obtíže v uplynulém školním roce. Hodnocení chápe waldorfská pedagogika jako prostředek 
k podnícení dalšího rozvoje a sebe-rozvoje žáka. Obsah vzdělávání, osvojování poznatků, znalost 
faktů a s nimi spojených dílčích dovedností a návyků nejsou chápány jako cíl vzdělávání. Pro život a 
práci ve waldorfské škole platí zásada, že spolupráce žáků převažuje nad jejich vzájemnou 
soutěživostí. 

V učebních plánech se projevuje snaha nenadřazovat žádný předmět či skupinu předmětů 
nad druhé a všechny předměty jsou určeny pro všechny žáky. Dívky se tak účastní i práce se 
dřevem a kovem, chlapci pletou, háčkují atd. Smyslem je dát všem dětem široký základ - každý z 
předmětů rozvíjí dílčí aspekty široké palety lidských kvalit. V plánu je dále co nejvíce zohledňováno 
co možná největší prolínání jednotlivých témat. Ve vyučování je snaha stavět mosty mezi 
jednotlivými obory a předměty, představovat dětem svět ve vzájemných vztazích a ve vztahu k 
člověku. 

V učebním plánu se také projevuje snaha o soulad mezi vědou, uměním a duchovními 
hodnotami, jinak také mezi pravdou, krásou a uměním. V prvních letech školní docházky je 
vyučování zaměřeno především na sebe-obsluhu, socializaci a prožívání světa. Učitel oslovuje dítě 
umělecky například prostřednictvím obrazů, a to nejen pouze viditelných, ale především slovních, 
tedy vzniklých z vyprávění, které pak vyvolávají názorné představy. Stejně důležité je působení 
hudby, pohybového umění, malířství, básnictví a hry. Děti v tomto období především napodobují a 
na to je brán ohled ve výuce. V dalších letech převažuje snaha dětí uvědomit si více sám sebe, své 
dovednosti, žáci přijímají vše spíše s kritikou a je potřeba jim pomoci vytvořit si schopnost poznávat 
zákonitosti světa tak, aby odhadli své kvality a možnosti a mohli se dle svých možností ve světě 
realizovat. 

V jednotlivých předmětech, oblastech a tématech učitel usiluje především o osvětlení 
základních principů. Volí jasné a názorné příklady, které jsou blízké dětem daného věku  a jejich 
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specifickým potřebám a nesnaží se zahrnovat žáky encyklopedickými přehledy. Výuka by měla být 
co nejnázornější, žáci by měli mít možnost sami si co nejvíce věcí vyzkoušet. 

V metodách, jimiž učitelé waldorfských škol uvádějí své žáky do učiva, hraje důležitou roli 
obraz, rytmus a pohyb. 

 
 
Vyučování hlavních předmětů (matematika, český jazyk a literatura, fyzika, chemie, 

přírodopis, dějepis, zeměpis a další) probíhá v tzv. epochách. Jedná se o dvouhodinový (110 min.) 
vyučovací blok, který se ještě dále dělí na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí. Tento blok je 
doplněn o jednu vyučovací hodinu týdně. Po dobu 2 až 5 týdnů při něm učitel rozvíjí jedno dané 
téma (např. matematické operace, stavba domu, dějiny Řecka), přičemž tímto tématem se prolínají 
další výukové dovednosti. Další předměty (jazyky, tělesná, pracovní a hudební výchova, eurytmie 
apod.) se vyučují v klasických vyučovacích hodinách (45 min., případně spojených blocích 90 
minut). 

Ve škole nejsou používány učebnice, jejich roli plní materiály, které si učitel sám nebo ve 
spolupráci s kolegy vybírá nebo vytváří. Knihy doplňují vyučování (např. cvičebnice a atlasy), nejsou 
ale hlavním prostředkem výuky, neboť postrádají vztah ke konkrétní pedagogické situaci. Velký 
význam proto mají epochové sešity a epochové práce žáků. 

Na cestě základní školou provází dítě po celou dobu třídní učitel, který v epochách vyučuje 
obvykle většinu hlavních předmětů. Učitelé se snaží o rozvinutí všech vloh svých žáků do té míry, 
aby byli v dospělosti schopni vlastní orientace, samostatného, odpovědného a sociálně pozitivně 
zaměřeného jednání a myšlení. 

Základem školy je společenství žáků, učitelů a rodičů, a proto je nutné neustále udržovat a 
rozvíjet vzájemný kontakt a spolupráci s rodinami. V tomto ohledu klade waldorfská škola mnohem 
větší nároky jak na učitele, tak i na rodiče žáků. 

Žijeme v době velmi bouřlivého rozvoje naší civilizace. Nemalou měrou k němu přispívá i 
závratné tempo vývoje informačních technologií. Na jedné straně je velmi snadné vyhledat téměř 
jakoukoliv požadovanou informaci a na straně druhé, se vývoj mění takovým tempem, že získaný 
poznatek stárne a je nutné jej neustále aktualizovat. Tradiční přístup ke vzdělání – vybavit jednou 
provždy žáka veškerým teoretickým poznáním o světě a společnosti, v níž žije – se tedy v dnešní 
době ukazuje jako překonaný. Do popředí vstupují lidské vlastnosti – zodpovědnost, kreativita, 
zájem o věc, spolehlivost. A to jsou oblasti, na které se waldorfská pedagogika zaměřuje. 

V každém školním roce probíhá mnoho akcí - projektů, při kterých se schází rodiče, děti a 
učitelé.  Jsou to slavnosti při příležitosti křesťanských svátků: Michaelská, Martinská, Svatojánská, 
Tříkrálová slavnost. Dále jsou pravidelně pořádány Adventní a Jarní jarmark a další akce, při kterých 
se rodiče, děti a učitelé vzájemně setkávají a blíže poznávají. Některé jsou otevřeny i veřejnosti. 

Jednotlivé třídy mohou také jezdit na výlety, školy v přírodě atd. Součástí výuky mohou být i 
exkurze a výukové programy mimo školní budovu, v přírodě apod. 

 

3.2 Specifika Duhové třídy (speciální třídy) 
Třída je zřízena dle §16 odstavce 9 školského zákona pro žáky a žákyně se speciálními 

vzdělávacími potřebami třetího a vyššího stupně podpůrného opatření. Dle míry podpory 
jednotlivých žáků pracuje třída podle dvou vzdělávacích programů: Waldorfská škola Brno se 
zaměřením na minimální očekávané výstupy (zpracován na základě Rámcového vzdělávacího 
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programu vydaného Ministerstvem školství) a Waldorfská škola Brno – Duhová třída II určeném pro 
žáky se STMP (zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání - 
základní škola speciální – I. díl vydaného Ministerstvem školství). 

Třída funguje formou skupinové integrace jako „malotřídka“ se sníženým počtem žáků ve 
třídě, se speciální pedagogickou podporou ze strany speciálního pedagoga, asistenta pedagoga 
(asistentů pedagoga) a spolupracujících odborníků. Stejně tak i s podporou vyplývající z úzké 
spolupráce z dotčenými školskými poradenskými, zdravotnickými i jinými specializovanými 
zařízeními, která se podílejí na péči o žáky. 

V Jihomoravském kraji neexistuje škola spadající do sítě speciálního školství, která by 
umožňovala vzdělávání žáků se speciálními potřebami na principech waldorfské pedagogiky – 
všechny případy se dosud řešily individuální integrací do tříd školy nebo odmítnutím zájemců. 

Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuálnější a komplexnější přístup k jednotlivým 
žákům a jejich specifickým potřebám, což se projevuje i zpracováním individuálního plánu rozvoje 
či individuálního vzdělávacího plánu. Jsou využívána podpůrná opatření včetně používání 
kompenzačních pomůcek, speciálních didaktických materiálů, snížení počtu žáků ve třídě, zařazení 
předmětů speciální pedagogické péče, zajištění služeb asistenta pedagoga aj. 

Třída otevírá možnosti aplikovat na škole skutečné inkluzivní vzdělávání, zajišťuje rovný 
přístup ke vzdělání všem dětem. Vzdělávání je založené na spolupráci, prostupnosti a propojenosti 
tříd – posílení komunitního života školy. Žáci se zdravotním postižením se se svými vrstevníky 
setkávají na společných akcích školy. S ohledem na své specifické potřeby se mohou zúčastnit 
předmětů v běžných třídách. 

Při práci s dětmi se respektují principy waldorfské pedagogiky a používají prvky léčebné 
pedagogiky. Ve zvýšené míře se využívají umělecká a praktická cvičení a terapie. Důraz je kladen na 
rozvíjení komunikačních a sociálních schopností a na vytváření praktických dovedností s cílem 
dosažení co největší možné míry samostatnosti. 

Základní vzdělávání dětí s kombinovaným postižením navazuje na výchovu v rodině a na 
předškolní vzdělávání. Na prvním stupni je hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový 
styl práce a upevňování základních hygienických návyků, rozvoj sebeobsluhy a vytváření sociálních 
návyků. Na druhém stupni je vzdělávání žáků s kombinovaným postižením zaměřeno na získání 
vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které je prakticky připraví a zvýší kvalitu jejich osobního 
života, včetně profesního uplatnění. 

  

3.3 Výchovné a vzdělávací strategie 

3.3.1 Cíle základního vzdělání žáků se středně těžkým mentálním postižením 
Cílem ŠVP je připravit dítě se speciálními vzdělávacími potřebami pro co nejsamostatnější 

budoucí osobní i pracovní život. 

❖ Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

• využívání alternativní a augmentativní komunikace 

• užívání základních pravidel komunikace 

• umění naslouchat a porozumět druhému 

• respektování názorů ostatních 

• práce a komunikace ve skupině 
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❖ Pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i 
pracovním životě 

• osvojování sebe-obslužných činností a základních pracovních dovedností a návyků 

• uplatňování pracovních dovedností a návyků v různých pracovních a sociálních situacích 

• přiměřené sebehodnocení žáků 

❖ Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení 

• pravidelné osvojování pracovních návyků 

• poznávání vlastních možností 

• využívání kladného hodnocení 

• kladná motivace formou názorné ukázky, osobního příkladu a předání myšlenky „moje 
práce a úsilí má smysl“ 

• komunikační dovednosti, spolupráce, práce ve skupině 

• zařazování metod, které podporují kreativitu 

• podpora samostatné organizace vlastní činnosti 

❖ Podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů 

• rozvíjení schopnosti orientovat se v konkrétních životních situacích 

• vytváření stereotypů v chování pro řešení konkrétních životních situací 

• uplatňování mezipředmětových vztahů 

❖ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

• rozvíjení schopnosti reálného pohledu na svou osobu i na osoby ve svém nejbližším okolí 

• podpora porozumění chování a činnostem druhých 

• spolupráce žáků ve výuce a podílení se na společném výsledku práce 

• zažití uspokojení z výsledků společné práce 

• spolupráce s rodiči 

❖ Připravovat žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

• dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

• nést důsledky za svá rozhodnutí 

• rozvíjení schopnosti vyjádřit své požadavky a potřeby 

• podpora v rozvoji samostatnosti 

• práva a povinnosti žáků, učitelů 

❖ Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, 
prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i 
k přírodě   

• orientace ve vlastních emocích a citech 

• otevřené a kultivované projevování svých citů 

• respektující, ohleduplný a citlivý vztah k lidem a k přírodě 

• schopnost adekvátně ovládat negativní emoce, tak aby žák neublížil sobě ani svému okolí 

❖ Učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných 

• vytváření dobrých vztahů ve třídě i škole 

• dodržování pitného režimu 

• zdravé a pravidelné stravování 
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• upevňovat poznatky a dovednosti v péči o zdraví formou sebe-obsluhy 

• prevence šikany a násilí 

❖ Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi 

• otevřenost vůči spolužákům a žákům školy 

• respektování spolužáků a všech zaměstnanců školy 

• porozumění odlišnému způsobu života lidí 

• ohleduplnost vůči všem lidem 
 

3.3.2 Klíčové kompetence 
Klíčové kompetence představují soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj, další uplatnění žáka a jeho maximálně možné 
zapojení do společnosti. Získané klíčové kompetence umožňují upevňování, využívání a rozvíjení 
získaných znalostí a dovedností ve známém prostředí a orientaci v nových i nepředvídatelných 
situacích. Respektováním specifických potřeb žáků se středně těžkým mentálním postižením je 
kladen důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. 

❖ Kompetence k učení 

• umožnit žákům osvojit si strategii učení prostřednictvím názornosti a pravidelného 
opakování za využití speciálních pomůcek a multi-senzorického přístupu vzdělávání 

• individuálním přístupem k žákům, zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch z dílčích úkonů 

• podněcujeme tvořivost a samostatnost žáků 

• Pomocí různých denních rituálů, fixujeme stereotypy učení 

• žáky vedeme k reálnému sebehodnocení 

❖ Kompetence k řešení problémů 

• žáky vedeme k tomu, aby dokázali požádat o pomoc při běžných činnostech 

• žáky vedeme k vyjádření svých potřeb a pojmenování problému 

• podněcujeme žáky k užívání naučených způsobů k řešení problém 

• motivujeme žáky úlohami z praktického života 

• motivujeme je kladným a úspěšným vyřešením situace, zažitím úspěchu z překonání 
problému 

❖ Kompetence komunikativní 

• v maximální možné míře podporujeme žáky v běžné verbální i neverbální komunikaci a 
využíváme alternativní a augmentativní formu komunikace 

• učíme žáky základním pravidlům komunikace a slušného chování 

• zadáváme jednoznačné a srozumitelné pokyny 

• podporujeme žáky ve vyjadřování svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole 
i mimo školu 

• podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

❖ Kompetence sociální a personální 

• rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pomáhat si a respektovat potřeby a práci vlastní 
i druhých 
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• žáky vedeme k respektování a užívání společně dohodnutých pravidel chování 

• učíme žáky práci ve skupině na jednoduchých sociálních aktivitách 

• v každodenních školních podmínkách vedeme žáky k prožívání sociálních situací 

• prostřednictvím modelových situací a výukových materiálů seznamujeme žáky rizikovým a 
nevhodným chováním 

❖ Kompetence občanské 

• využíváme modelových i reálných situací k upevňování sociálních vztahů a fixování vzorců 
správného chování 

• v konkrétních situacích vysvětlujeme a seznamujeme žáky se základními právy a 
povinnostmi občanů 

• v rámci každodenních činností vytváříme stereotypy v péči o zdraví, přírodu a životní 
prostředí 

• vytváříme povědomí o kulturním dědictví, práci a tradicích předchozích generací 

❖ Kompetence pracovní 

• procvičujeme a fixujeme základní sebe-obslužné a hygienické návyky a postupy v 
každodenních činnostech 

• vedeme žáky k používání konkrétních pracovních postupů tak, aby zažili smysl a radost 
z průběhu a výsledku své práce 

• zadáváme žákům jednoduché a nenáročné úkoly tak, aby práci vždy dokončili 

• vyzdvihujeme kladné výsledky práce, abychom žáky motivovali k další práci 

• vytváříme stereotypy chování ve využívání zásad bezpečnosti 

• vedeme žáky k používání nástrojů a vybavení v rámci stanovených pravidel a k přizpůsobení 
se okolním podmínkám a zásadám bezpečnosti 

• budujeme schopnost manuální spolupráce mezi spolužáky 
 

3.4 Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení 
Při zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je naplňováno v souladu 

se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných v platném znění. 

Naše škola se v rámci inkluzivního programu zaměřuje na společné vyučování žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků intaktních v prostředí waldorfské pedagogiky. Inkluzivní 
vzdělávání je obecně založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, 
možností a zájmů každého žáka. Jeho podstatou je rovné zacházení s rozdílností intelektuálních i 
fyzických schopností a dovedností, rozvíjení spolupráce mezi žáky, poskytování svých individuálních 
schopností a dovedností přiměřeným způsobem ve prospěch celku. Pedagogické jednání je 
založeno na akceptaci rozdílnosti žáků v edukačním procesu, na všestranném a harmonickém 
rozvíjení osobnosti každého žáka v sociálním společenství dětské skupiny (třídy). 

Ve škole se snažíme zajistit, aby se každému žáku dostalo takových podpůrných opatření, 
které vhodným využitím pomohou přizpůsobit výuku individuálním potřebám dítěte tak, aby se 
mohlo optimálně a harmonicky vyvíjet a dosahovat svého osobního maxima i v třídním 
společenství. 

Pro žáky, u kterých shledá školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze jejich 
speciálních vzdělávacích potřeb, či průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných 
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opatření, nepostačují samotná podpůrná opatření uvedená v §16 odstavce 2 školského zákona, je 
na škole podle §16 odstavce 9 zřízena Duhová třída. Do této třídy jsou zařazeni žáci na žádost 
zákonného zástupce žáka a doporučení  ŠPZ.  Jde především o žáky s postižením více vad a středně 
těžkým mentálním postižením, kteří ke svému vzdělávání potřebují snížený počet žáků ve třídě, 
speciálně pedagogické metody a podporu asistenta pedagoga. Vzdělávání v Duhové třídě žákům 
nabízí: klidné pracovní prostředí; respektování pomalejšího pracovního tempa; individuální práci s 
asistentem pedagoga či speciálním pedagogem; méně stresové prostředí; využívání speciálně 
pedagogické podpory; kompenzační pomůcky a speciálně pedagogické vzdělávací prvky a 
reedukační prvky během vyučování. 

Abychom žákům zajistili adekvátní vzdělání žáků vzhledem k jejich specifickým vzdělávacím 
potřebám, tak ve spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogických center vypracováváme 
v případě potřeby individuální vzdělávací plány (IVP). Zároveň jsou průběžně konzultována 
doporučení poradenských zařízení (zvolení vhodných metod a forem práce, kompenzační pomůcky, 
zohlednění v jednotlivých předmětech, práce asistenta pedagoga), tak aby odpovídala aktuálním 
potřebám žáka. IVP jsou vždy konzultovány a odsouhlaseny rodiči dítěte. 

Ve třídě působí třídní učitel – speciální pedagog a dva asistenti pedagoga, což zajišťuje 
zvýšenou míru podpory jednotlivých žáků. 

  

3.4.1 Koncept poradenských služeb zajišťovaných přímo na škole 

3.4.1.1 Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Třídní učitel (TU) -  respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků, využívá doporučených 
podpůrných opatření, poskytuje konzultace rodičům, žákům a učitelům, spolupracuje se školskými 
poradenskými zařízeními, podílí se na tvorbě IVP, vede a spolupracuje s asistentem pedagoga. 

Výchovný poradce (VP) - koordinace činnosti, pedagogický pracovník pověřený spoluprací se 
školskými poradenskými zařízeními, úzce spolupracuje s dalšími odborníky, zajišťuje poradenskou 
pomoc dětem, rodičům a učitelům, má přehled o odborných pracovištích, předává rodičům 
kontakty, vede přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Školní speciální pedagog (SP)  - zajišťuje poradenskou pomoc dětem, rodičům a učitelům, 
úzce spolupracuje s dalšími odborníky, má přehled o kompenzačních pomůckách, speciálních 
učebnicích a učebních pomůckách, kterými škola disponuje 

Školní metodik prevence (MP) - zajišťuje poradenskou pomoc dětem, rodičům a učitelům, 
zajišťuje a koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků v rámci prevence 
rizikového chování, podílí se na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých 
problémů, zprostředkuje a zajišťuje spolupráci školy s orgány státní správy a s dalšími odborníky 

3.4.1.2 Pravidla pro zapojení dalších subjektů 
Při vzdělávání žáků s kombinací postižení naše škola spolupracuje prioritně s těmito ŠPZ: 

Speciálně pedagogickým centrem Ibsenova Brno, Speciálně pedagogické centrum Kociánka Brno 
a  dalšími speciálními pedagogickými centry dle potřeb žáků. 

 S ostatními subjekty bude škola spolupracovat v souladu s doporučením poradenských 
zařízení. 
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3.4.2 Podpůrná opatření 
Při stanovení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola 

vychází z doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory v souladu 
s vyhláškou č. 27/2016 Sb., přílohy č. 1. Žáci vzděláváni podle ŠVP Duhová třída II mají vždy 
přiznaná podpůrná opatření třetího a vyššího stupně.   

3.4.2.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 
(IVP) žáka se SVP 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola (třídní učitel či vyučujícího konkrétního 
předmětu s pomocí výchovného poradce) pro žáka od třetího stupně podpůrných opatření a to na 
základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce žáka. 

Při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka škola vychází z doporučených úprav 
výstupů ŠPZ. Tyto výstupy jsou vodítkem pro případné úpravy výstupů uvedených v ŠVP do 
individuálního vzdělávacího plánu pro žáka. Výstupy představují cílovou úroveň, kterou lze s 
využitím podpůrných opatření případně překročit. 

IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP Duhová třída II). 
IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných 

v kombinaci s tímto plánem. 
IVP obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení 

vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, případné úpravě výstupů ze 
vzdělávání žáka. 

IVP se zpracovává do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného 
zástupce žáka a je dle potřeb upravován a doplňován v průběhu celého školního roku. 

Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného 
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka (bez kterého nemůže být IVP prováděn) předá 
informace o zahájení poskytování podpůrných opatření k zaznamenání do školní matriky. 

Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory ŠPZ. 
Realizace IVP je průběžně hodnocena a dle potřeby konzultována na schůzkách s vyučujícími 

pedagogy, výchovným poradcem a zákonnými zástupci. 
Naplňování IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou minimálně jednou ročně. 
Pokud rodič přes opakovaná upozornění nenavštívil ŠPZ a způsobuje tak žákovi obtíže ve 

vzdělávání, může se škola obrátit na OSPOD. 

3.4.2.2 Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) 
Předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) je zařazen jako forma intervence, která má 

přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka. Je směřován na podporu při reedukaci specifických 
poruch učení, k rozvoji percepčně-motorických funkcí, jazykových kompetencí a komunikačních 
dovedností, k rozvoji prostorové orientace a orientace v čase, pozornosti, paměti apod. či 
k zajištění logopedické péče. Předmět nemá povahu povinné vyučovací hodiny (ve smyslu §26 
odst.2 školského zákona) a nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných 
vyučovacích hodin stanoveného pro jednotlivé ročníky příslušným RVP. 

Výukou PSPP může ředitel pověřit učitele, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP nebo 
speciálního pedagoga. Je možné jej poskytovat již od druhého stupně PO na základě doporučení 
ŠPZ. 
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3.5 Začlenění průřezových témat 
Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se 

významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem ve 
vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a 
pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot 

Všechna průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů, učitel je může zařadit 
i jako projekt. 

 
Seznam zkratek předmětů: 

Čj český jazyk Pv pohybová výchova 

Aj anglický jazyk Vz výchova ke zdraví 

Ma matematika Pč pracovní činností 

In informatika   

ČaS Člověk a jeho svět   

ČaSp Člověk a společnost   

ČaPř Člověk a příroda   

Hv hudební výchova   

Vv výtvarná výchova   

    

 

3.5.1 Osobnostní a sociální výchova 

  

OSOBNO
STNÍ A 
SOCIÁLNÍ 
VÝCHOV
A 

 

    1. stupeň 2. stupeň 

Č. NÁZEV 
TEMAT. 
OKRUHU 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6.roč. 7.roč 8. roč 9. roč 

1. Rozvoj 
schopnost
í 
poznávání 

                 

2. Sebepozn
ání a 
sebepojetí 

                 

3. Seberegul
ace a 
sebeorgan
izace 

                 

4. 
Psychohyg
iena 
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5. Kreativita                  

6. 
Poznávání 
lidí                  

7. 
Mezilidské 
vztahy                  

8. 
Komunika
ce                  

9. 

Kooperac
e a 
kompetice                  

10. 

Řešení 
problémů 
a 
rozhodova
cí 
dovednos
ti                  

11. 

Hodnoty, 
postoje, 
praktická 
etika                  

  
  
  Poznámky: 

1. Osobnostní a sociální výchova je realizována po celou dobu školní docházky ve všech 
předmětech 
2. Všechna témata jsou integrována do jednotlivých předmětů, učitel je může zařadit i jako 
projekt 

3.5.2 Výchova demokratického občana 

  

VÝCHOVA 
DEMOKR
ATICKÉH
O 
OBČANA 
(DEM) 

 

    1. stupeň 2. stupeň 

Č. NÁZEV 
TEMAT. 
OKRUHU 

1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč. 6. roč. 7. roč 8. roč 9. roč 

1
0
.
 
r
o
č 

1. Občanská 
společnos
t a škola 

        ČaS ČaSp   Hv, Vv, 
ČaSp 

Vv, 
ČaSp 

V
v
, 
Č
a
S
p 
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2. Občan, 
občanská 
společnos
t a stát 

        ČaS ČaPř, Aj, 
ČaSp 

ČaPř, Aj ČaSp ČaSp Č
a
S
p 

3. Formy 
participac
e občanů 
v 
politické
m životě 

        ČaS ČaSp ČaPř, Aj   ČaPř, Aj, 
ČaSp 

ČaSp, Aj Č
a
S
p
,
 
A
j 

4. Principy 
demokrac
ie jako 
formy 
vlády a 
způsobu 
rozhodov
ání 

        ČaS ČaPř, 
ČaSp 

ČaPř ČaSp, 
ČaPř 

ČaSp, Aj Č
a
S
p
,
 
A
j 

  
Poznámky: 
1. Všechna témata jsou integrována do jednotlivých předmětů, učitel je může zařadit i jako projekt 

3.5.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

  

VÝCHOVA 
K 
MYŠLENÍ 
V 
EVROPSK
ÝCH A 
GLOBÁLNÍ
CH 
SOUVISLO
STECH 
(GLO) 

 

  1. stupeň 2. stupeň 

Č. NÁZEV 
TEMAT. 
OKRUHU 

1. roč 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

1. Evropa a 
svět nás 
zajímá 

      Čj Čj, ČaS, 
Vv 

Aj,  ČaSp, 
ČaPř, Vv 

Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Vv 

Aj, ČaSp, 
ČaPř, 
Vv 

Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Vv 

2. Objevuje
me 
Evropu a 
svět 

        ČaS, 
ČaS,Vv 

Čj, ČaSp, 
ČaPř, Vv 

Čj, ČaSp, 
ČaPř, Vv, 
Aj 

Čj, ČaSp, 
ČaPř, Vv, 
Aj 

Čj, ČaSp, 
ČaPř, 
Vv, Aj 

3. Jsme 
Evropané 

        ČaS, Vv ČaSp, 
ČaPř, Vv 

ČaSp, 
ČaPř, Vv, 
Aj 

ČaSp, 
ČaPř, Vv, 
Aj 

ČaSp, 
ČaPř, Vv, 
Aj 

 
Poznámky: 1. Všechna témata jsou integrována do jednotlivých předmětů, učitel je může zařadit i jako 

projekt 

3.5.4 Multikulturní výchova 

  

MULTIKUL
TURNÍ 
VÝCHOVA 
(MUL) 

 

    1. stupeň 
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Č. NÁZEV 
TEMAT. 
OKRUHU 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 1
0
.
r
o
č
. 

1. Kulturní 
diference 

Čj Čj,Vv Čj, Vv, Aj,   Čj, Vv, Aj,   Čj, Vv, 
ČaS, Aj   

Čj, Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Hv, 
Vv 

Čj, Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Hv, 
Vv 

Čj, Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Hv, 
Vv 

Čj, Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Hv, 
Vv 

Č
j
,
 
A
j
,
 
Č
a
S
p
,
 
Č
a
P
ř
,
 
H
v
,
 
V
v 

2. Lidské 
vztahy 

Čj Čj, Vv Čj, Vv, Hv Čj, Vv, Hv Čj, Vv, 
ČaS, Hv 

Čj,  Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Hv, 
Vv 

Čj, Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Hv, 
Vv 

Čj, Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Hv, 
Vv 

Čj, Aj, 
ČaSp, 
ČaPř, Hv, 
Vv 

Č
j
,
 
A
j
,
 
Č
a
S
p
,
 
Č
a
P
ř
,
 
H
v
,
 
V
v 
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3. Etnický 
původ 

    Čj Čj Čj, ČaS Čj, ČaSp, 
ČaPř 

Čj, ČaSp, 
ČaPř 

Čj, ČaSp, 
ČaPř 

Čj, ČaSp, 
ČaPř 

Č
j
,
 
Č
a
S
p
,
 
Č
a
P
ř 

4. Multikult
uralita 

     Aj  Aj   ČaS ČaSp, 
ČaPř, Aj   

ČaSp, 
ČaPř, Aj   

ČaSp, 
ČaPř, Aj 

ČaSp, 
ČaPř, Aj   

Č
a
S
p
,
 
Č
a
P
ř
,
 
A
j
   

5. Princip 
sociálníh
o smíru a 
solidarity 

        ČaS ČaSp, 
ČaPř 

ČaSp, 
ČaPř 

ČaSp, 
ČaPř 

ČaSp, 
ČaPř 

Č
a
S
p
,
 
Č
a
P
ř 

  Poznámky: 1. Všechna témata jsou integrována do jednotlivých předmětů, učitel je může zařadit i jako 
projekt 

3.5.5 Environmentální výchova 

  

ENVIRON
MENTÁLN
Í 
VÝCHOVA 
(ENV) 

 

    1. stupeň 

Č. NÁZEV 
TEMAT. 
OKRUHU 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

1. Ekosysté
my 

ČaS, Vv ČaS, Vv ČaS, Vv, 
Hv 

ČaS, Vv, 
Hv 

ČaS, Vv, 
Hv 

ČaPř, Vv ČaPř, Vv ČaPř, Vv ČaPř, Vv 

2. Základní 
podmínky 
života 

        ČaS, In ČaPř ČaPř ČaPř ČaPř, In 
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3. Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

Pv Pv ČaS, Pv ČaS, Pv ČaS, In, Pv ČaPř, Pv ČaPř, Pv ČaPř, Pv ČaPř, 
In, Pv, 
ČaSp 

4. Vztah 
člověka 
k prostřed
í 

Pč, Pv Pč, Pv ČaS, 
Pč, Pv 

ČaS, Pč, 
Vv, Pv 

ČaS, In, 
Pč, Vv, Pv 

ČaPř, 
Pč, Vv, Pv, 
Vz 

ČaPř, 
Pč, Vv, Pv, 
Vz 

ČaPř, 
Pč, Vv, Pv 

ČaPř, 
Pč, 
Vv, In, 
ČaSpol, 
Pv 

  Poznámky: 1. Všechna témata jsou integrována do jednotlivých předmětů, učitel je může zařadit i jako 
projekt 

3.5.6 Mediální výchova 

  

MEDIÁLN
Í 
VÝCHOVA 
(MED) 

 

    1. stupeň 2. stupeň 

Č. NÁZEV 
TEMAT. 
OKRUHU 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

1. Kritické 
čtení a 
vnímání 
mediálníc
h sdělení 

    In Čj Čj Čj In, Čj 

2. interpreta
ce vztahu 
mediálníc
h sdělení 
a reality 

        In 

 

Čj Čj Čj In, Čj 

3. Stavba 
mediálníc
h sdělení 

        In 

 

  Čj Čj In, Čj 

4. 

Vnímání 
autora 
mediálníc
h sdělení 

        Hv, In 

 

Hv Čj, Hv Čj, Hv In, Hv 

5. 

Fungován
í a vliv 
médií ve 
společnos
ti         

In 

   Čj Čj In, Hv 

6. 

Tvorba 
mediálníh
o sdělení         

In 

     Čj, Vv In, Čj, Vv 

7. 

Práce v 
realizační
m týmu         

In 

     Čj, Vv In, Čj, Vv 

  Poznámky: 1. Všechna témata jsou integrována do jednotlivých předmětů, učitel je může zařadit i jako 
projekt  
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4 Učební plán 

4.1 Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň 
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peň  
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4.2 Tabulace učebního plánu pro II. stupeň 
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4.3 Poznámky k učebnímu plánu 

4.3.1 Obecné poznámky k učebnímu plánu 
1. Epoše je vyčleněno v týdenní dotaci hodin 12 vyučovacích hodin tzv. hlavního vyučování, 

rozčleněných do 5 ranních vyučovacích bloků dlouhých 110minut. 
2. Při přepočtu epochových hodin na týdenní dotaci vyučovacích hodin je použit za základ 

standardní počet 36 vyučovacích týdnů ve školním roce. 
3. Disponibilní hodiny jsou na prvním stupni využity pro hodinovou dotaci předmětů: 

Český jazyk (2h), Anglický jazyk (6h), Matematika (2h). 
Disponibilní hodiny jsou na druhém stupni využity pro hodinovou dotaci předmětů: 
Anglický jazyk (4h), Matematika (3h), Výtvarná výchova (4h). 

4. Seznam zkratek předmětů: 
Čj - Český jazyk 
Aj -  Anglický jazyk 
M - Matematika 
In - Informatika 
ČaS - Člověk a jeho svět 
Hv - Hudební výchova 
Vv - Výtvarná výchova 
Pv – Pohybová výchova 
Vz – Výchova ke zdraví 
Pč - Pracovní činnosti 
ČaSp – Člověk a společnost 
ČaPř – Člověk a příroda 

4.3.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem na 1. stupni 
1. Vzdělávací oblast Jazyková komunikace – vzdělávací obory Čtení, Psaní a Řečová výchova 

jsou realizovány (v časové dotaci, učivu a očekávaných výstupech) v předmětu Český jazyk 
(38h) a k tomu z 2h disponibilní časové dotace, celkově 40h. 

2. Vzdělávací oblast Jazyková komunikace – doplňující vzdělávací obor Cizí jazyk je celý 
realizován v předmětu Anglický jazyk z 6h disponibilní časové dotace. 

3. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována (v časové dotaci, učivu a 
očekávaných výstupech) v předmětu Matematika (12h) a k tomu z 2h disponibilní časové 
dotace, celkově 14h. 

4. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována (v časové dotaci, 
učivu a očekávaných výstupech) v předmětu Informatika (2h). 

5. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 
výstupech) v předmětu Člověk a jeho svět (16h). 

6. Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 
výstupech) v předmětech Hudební výchova (6h) a Výtvarná výchova (12h). 

7. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 
výstupech) v předmětu Pohybová výchova (18h). 

8. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 
výstupech) v předmětu Pracovní činnosti (21h). 

4.3.3 Poznámky ke vzdělávacím oblastem na 2. stupni 
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1. Vzdělávací oblast Jazyková komunikace – vzdělávací obory Čtení, Psaní a Řečová výchova 
jsou realizovány (v časové dotaci, učivu a očekávaných výstupech) v předmětu Český jazyk 
(23h).   

2. Vzdělávací oblast Jazyková komunikace – doplňující vzdělávací obor Cizí jazyk je celý 
realizován v předmětu Anglický jazyk z 4h disponibilní časové dotace. 

3. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována (v časové dotaci, učivu a 
očekávaných výstupech) v předmětu Matematika (12h) a k tomu z 3h disponibilní časové 
dotace, celkově 15h. 

 
4. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována (v časové dotaci, 

učivu a očekávaných výstupech) v předmětu Informatika (4h). 
5. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 

výstupech) v předmětu Člověk a společnost (8h). 
6. Vzdělávací oblast Člověk příroda je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 

výstupech) v předmětu Člověk a příroda (12h). 
7. Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 

výstupech) v předmětech Hudební výchova (4h) a Výtvarná výchova (4h) a  k tomu z 4h 
disponibilní časové dotace, celkově 12h. 

8. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 
výstupech) v předmětech Pohybová výchova (12h) a Výchova ke zdraví (2h), celkově 14 h. 

9. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována (v časové dotaci, učivu a očekávaných 
výstupech) v předmětu Pracovní činnosti (22h). 
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5 Učební osnovy 

5.1 Jazyková komunikace 

5.1.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast Jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. Žáci se učí vnímat 
různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně s rozumovým 
a emocionálním zráním a přiměřeně s ohledem na zdravotní postižení. 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace je realizována ve vzdělávacích oborech Čtení, 
Psaní a Řečová výchova. Výstupy těchto vzdělávacích oborů jsou všechny integrovány do předmětu 
Český jazyk. Ten je rovnoměrně časově rozložen napříč všemi ročníky a na 1. Stupni využívá  2 
hodiny z disponibilní časové dotace. 

V rámci vzdělávací oblasti Jazyková komunikace je žákům nabízen doplňující vzdělávací obor 
Cizí jazyk. Je realizován povinným předmětem Anglický jazyk, který využívá na 1. stupni 6 hodin 
z disponibilní časové dotace a na 2. stupni 4 hodiny. 

 

5.1.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 
vede žáka k: 

• rozvíjení řečových schopností a myšlení 

• srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou a kultivovanému projevu v běžných 
situacích 

• dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů 

• osvojení techniky čtení a psaní 

• získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu 

• zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření 

• získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text 

• zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu 

• praktickému využití získané dovednosti psaní. 
 

5.1.3 Český jazyk 

5.1.3.1 Charakteristika 
Předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících v epochách a od 4. třídy i v 

45minutových cvičných hodinách. Na 1. stupni využívá 2 hodiny z disponibilní časové dotace. 
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobní a sociální 

výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a 
Mediální výchova. 

Jedním ze základních lidských projevů je řeč, schopnost vyjadřovat verbálně své myšlenky a 
pocity. Jazyk je zároveň nositelem kultury a ve své specifické zvukové podobě, gramatické struktuře, 
typických výrazových prostředcích a pojmenováních životní reality skrývá něco, co by se dalo 
nazvat duchem národa. Každý jazyk tak reprezentuje určitý pohled na svět. Není zdaleka jen 
prostředkem k dorozumívání, ale živým organizmem, který se vyvíjí a mění podle působení 
nejrůznějších vnějších i vnitřních vlivů. Je tedy odrazem vývoje společnosti, která jej užívá. 
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Při výuce českého jazyka se postupuje nejlépe od komunikační situace a pochopení modality 
a významu vět a významu slov ke gramatickému (fonetickému, pravopisnému) jevu. Dítě tak 
poznává fakta jazyka v aktuálním vztahu k jejich sdělovací funkci. 

Vstup dítěte do jazykové výchovy je především hrou plnou říkadel, písní, pohybu, rytmu s 
cílem rozvíjet smyslové a citové vnímání řeči. 

Zároveň se dítě učí základním dovednostem psaní a následně čtení. Během učitelova 
každodenního vyprávění získává cit pro řeč, cvičí se v naslouchání i v reprodukci. 

Později se dítě vědoměji zabývá vnitřním řádem jazyka. Postupně se také osamostatňuje ve 
schopnosti písemného i mluveného vyjádření, reprodukovaného i tvůrčího, v podstatné míře v 
souvislosti s ostatními epochami. 

Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, 
vyjadřovacích schopností, čtení a psaní. 

Obsah předmětu Český jazyk je rozdělen na tematické okruhy: 

• Čtení 

• Psaní 

• Řečová výchova 

• Kreslení forem 
 

Obsahem okruhu Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí 
dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného krátkého textu s porozuměním. 
Důležité je povzbuzovat u žáků zájem o čtení, jako o jeden ze zdrojů informací. 

Tematický okruh Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a grafomotoriku, 
a tím zároveň stimuluje jejich myšlení. Získávání grafických dovedností, postupné zvyšování kvality 
a rychlosti písma a praktické využívání získaných dovedností dává žákům možnost jednoduché 
písemné komunikace. 

Tematický okruh Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho 
mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační dovednosti žáků, 
které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace a jejich 
dalšího vzdělávání. 

Podstatou specifického tematického okruhu Kreslení forem je umění linie (čáry), jež vede k 
prožívání pohybových kvalit. Cílem tohoto okruhu je harmonizovat smyslové pohybové vnímání. 
 

I. Časové rozvržení předmětu: 
ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet epochových týdnů 21 21 18 15 15 15 12 12 3 3 

Počet cvičných hodin týdně 0 0 0 1 2 2 2 2 4 5 

 

II. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení 

• vede k samostatnému a efektivnímu zacházení s pracovními materiály a k hledání vhodných 
vlastních učebních strategií 
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• vytváří předpoklad k tomu, aby proces učení byl neustálým objevováním nových a postupně 
stále hlubších pohledů na okolní skutečnost a sytil  potřebu  žáků  po obraznosti, hravosti  a 
tvořivosti; 

• umožňuje  zapojení  co  největšího počtu  smyslů  v procesu  učení,  což  vede  k hlubšímu a 
trvalejšímu vstřebávání vědomostí, ale i k vytváření osobitého vztahu k okolnímu světu 

• vytváří harmonický řád zařazováním rytmicky se opakujících činností a postupů, v rámci 
epoch, týdnů a dnů, o který se mohou žáci v procesu učení se novému pevně opřít 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• vede k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich třídění a hledání 
vzájemných souvislostí. 

❖ III. Kompetence komunikativní 

• podněcuje schopnost porozumět verbálním i neverbálním sdělením, chápat situaci, chápat 
z kontextu či z gestikulace 

• podněcuje schopnost vyjadřovat se co nejvýstižněji, formulovat své názory, postoje a 
myšlenky k nejrůznějším tématům a konfrontovat je s názory spolužáků a učitelů 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• navozuje a využívá situací k uvědomění si důležitosti efektivní spolupráce (např. při 
skupinové práci) a pozitivní sebedůvěry pro vytvoření příjemné atmosféry a pro kvalitu 
společné práce 

• využívá všech příležitostí k navazování vztahů ve třídě na základě ohleduplnosti a vzájemné 
úcty podporuje dosažení pocitu sebejistoty a sebeúcty a vytváření pozitivních představ o sobě 
a o světě 

❖ V. Kompetence občanské 

• vytváří povědomí o kulturním dědictví, práci a tradicích předchozích generací 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• vede žáky k tomu, aby se učili pracovat na rozvoji vlastních dovedností 

• vede žáky k tomu, aby získané znalosti užívali při praktických činnostech 

• dává prostor pro samostatné prezentace vlastních prací 
 

5.1.3.2 Vzdělávací obsah 

1.-3.třída 
Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 
 

Učivo Přesahy 
a vazby, 
Průřez. 
témata 
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Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 
 

Učivo Přesahy 
a vazby, 
Průřez. 
témata 

ČTENÍ 
žák by měl: 
- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a 
pravidelné dýchání 
- číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze 
slabik 
- tvořit věty podle obrázků 
- orientovat se na stránce i řádku 
- chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem 

- zdokonalování dýchání a smyslu pro rytmus 
vhodnými tělesnými i jazykovými cviky 
- pozorné naslouchání řeči druhého 
- rozvoj a zpřesňování slovní zásoby 
- čtení obrázků, tvoření vět k obrázkům, orientace 
na stránce 
- naslouchání – koncentrační cvičení, poslech 
pohádek, bajek a legend; verše a říkadla 
- porozumění a reprodukce textu – odpovědi na 
otázky, obrázky, dramatizace 
- čtení – analyticko-syntetické činnosti 
- alternativní způsoby čtení podle možností žáka, 
metoda globálního čtení 
- diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a 
sluchového vnímání 
- čtení obrázků, slabik, slov 
- dělení a skládání slov; dělení slov na slabiky 
s užitím říkadel 

MUL1, 
MUL2, 
MUL3 

PSANÍ 
žák by měl: 
- dodržovat správné držení psacího náčiní 
- vyvodit písmena podle obrázků 
- odlišovat délku samohlásek 
- psát velká hůlková písmena 
- psát a spojovat písmena a tvořit slabiky 
- zvládat základní hygienické návyky spojené se 
psaním 
- napsat hůlkovým písmem své jméno 

- rozvíjení psychomotorických schopností, jemné 
motoriky, grafomotoriky a pohybové koordinace 
- správné sezení a zacházení s psacím náčiním, 
nácvik správného úchopu 
- uvolňovací cviky, rytmická cvičení 
- alternativní nácvik psaní 
- znaky souhlásek vyvozované z tvarů předmětů a 
postav pohádek (postupným zjednodušováním se 
převádí do písemného znaku) 
- směrová orientace; orientace na řádku a na 
stránce 
- prvky správných hygienických a pracovních 
návyků při psaní 
- psaní číslic 
- psát hůlkovým písmem vlastní jméno 
- diktát písmen 

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
žák by měl: 
- reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 
- odpovídat na otázky slovem, větou 
- dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a 
krátkých příběhů 
- popsat jednoduché obrázky 
- reprodukovat krátký text podle otázek 

- dechová, hlasová a artikulační cvičení 
- gymnastika mluvidel 
- výslovnost, intonace 
- rytmizace řeči s pohybovým zapojením 
- rozvoj komunikace jako prostředku orientace v 
sociálních situacích 
- alternativní a augmentativní způsoby komunikace 
- edukace a reedukace řeči, rozvíjení 
fonematického sluchu 
- sluchová analýza slov (počáteční písmeno, 
konečné písmeno) 
- vyprávění, říkanky, krátké básničky, popisy 
obrázků 
- poslech předčítaného textu 
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Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 
 

Učivo Přesahy 
a vazby, 
Průřez. 
témata 

KRESLENÍ FOREM 
žák by měl: 
-zvládat základní hygienické návyky spojené se 
psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu 
- získat motorické a představové základy pro rozvoj 
psaní 
- prožívá a vnímá pohybové kvality základních 
forem 
- rozvíjet prostorové představy a orientaci 
- být schopen vytvářet osově symetrický obraz k 
danému vzoru 

- přímka (svislá, vodorovná, šikmá) a oblouk v 
mnohonásobných obměnách s důrazem na rytmus 
formy 
- rozvoj senzomotoriky prostřednictvím smyslů 
- pohybové aktivity na prostorovou orientaci 
- jednoduché oblé a hranaté formy 
- v sobě uzavřené formy: trojúhelník, kruh, ovál, 
lemniskáta, čtverec, obdélník 
- kreslení jako předcvičení k psaní (dynamické 
kreslení) 
- spirála: zavíjení a rozvíjení 
- vertikální symetrie (zrcadlení vlevo-vpravo) 

 

 

4.-6.třída 
Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

ČTENÍ 
žák by měl: 
- zvládat čtení probraných tiskacích i psacích 
písmen 
- rozlišit stejně znějící slova různého významu 
- umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a 
návodných otázek 
- orientovat se ve větě 
- číst s porozuměním jednoduché věty 
- přednášet krátké říkanky a básničky 

- naslouchání – koncentrace, poslech pohádek a 
příběhů 
- porozumění a reprodukce textu – určit hlavní 
postavy, jejich vlastnosti, prostředí reálné a bájné; 
dramatizace 
- poslech a recitace veršů a říkadel 
- dramatizace 
- orientace na řádku 
- čtení víceslabičných slov 
- čtení slabik a slov, které žák sám píše 
- čtení vět obsahujících snadná slova a 
přiměřeným obsahem, tvoření jednoduchých vět 
- alternativní způsoby čtení 
- orientace ve větě tichým čtením 

GLO1 
GLO2 
MUL1 
MUL2 
MUL3 
MED1 
MED2 
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Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

PSANÍ 
žák by měl: 
- psát písmena, která umí číst 
- opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova 
- ovládat psaní hůlkového písma 
- psát písmena a slabiky podle diktátu 
- opsat číslice 

- upevňovat psaní hůlkového písma, slabiky, slova i 
podle nápovědy 
- písmena malé tiskací abecedy 
- opis a přepis 
- psaní krátkých slovních spojení 
- prvky psacích písmen 
- spojování písmen ve slabiky, procvičování 
naučených písmen ve slabikách 
- diktát písmen, slabik a slov 

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
žák by měl: 
-reprodukovat krátké texty podle jednoduché 
osnovy 
-vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh 
podle návodných otázek 
-vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku 
-popsat osoby, předměty podle reálu nebo 
vyobrazení za pomoci doprovodných otázek 
-domluvit se v běžných situacích 
-zvládat slovní formy společenského styku – 
pozdrav, prosba, poděkování 
-dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, 
která je žákům blízká 

- rozvoj komunikace jako prostředku orientace v 
sociálních situacích 
- délka samohlásek ve slově 
- sluchové rozlišování di, ti, ni, dy, ty, ny ve slovech 
- alternativní a augmentativní způsoby 
komunikace 
- přednes básní 
- reprodukce a dramatizace – říkanky, básničky, 
jednoduché příběhy 
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Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

KRESLENÍ FOREM 
žák by měl: 
- začít spojovat představu forem s viděným kolem 
sebe 
- proměnou formy rozvíjet dále myšlenkovou a 
prostorovou představivost 
- rozvíjet schopnost koncentrace a myšlení pomocí 
křížených forem 
- rozvíjet schopnost seberegulace pomocí 
spirálových forem 
- začít individuálně pojímat výraz formy 

- proměny forem 
- křížené formy jako koncentrační cvičení 
- prostorové zobrazení křížení (proplétání linií) 
- geometrie volné ruky – proměnlivost 
elementárních geometrických forem 
- varianty spirálových forem, spirálové pásové 
formy 
- jednoduché uzlové formy 
- pásové formy (např. z řecké kultury) 
- uzlové formy se zvýrazněným křížením 
- proměny forem (náročnější varianty lemniskáty) 
- individuální pojetí formy 

 

  

7.-10.třída 
Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 
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ČTENÍ 
žák by měl: 
- číst všechna tiskací i psací písmena 
- zvládat čtení krátkého jednoduchého textu 
- orientovat se ve čteném textu 
- zapamatovat si obsah přečteného textu a umět 
reprodukovat snadný krátký text 
- přednášet říkanky a básničky 
- získat pozitivní vztah k literatuře 
- orientovat se v jednoduchých návodech podle 
obrázků 

- práce s textem − prohlubování čtenářských 
dovedností, tiché čtení s porozuměním; obrázkové 
knihy, noviny, časopisy, návody s obrázky k použití 
výrobků a k činnostem 
- čtení krátkých básniček a snadných krátkých 
textů s porozuměním 
- poslech a reprodukce – poslech příběhů, 
pohádek, reprodukce přečteného, recitace, 
dramatizace 
- literární druhy – literatura pro děti a mládež 
- základní literární pojmy – rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, pověst, spisovatel, 
básník, kniha, čtenář, divadlo, film, herec 
- sociální čtení 

GLO2 
MUL1 
MUL2 
MUL3 
MED1 
MED2 
MED3 
MED4 
MED5 
MED6 
MED7 

PSANÍ 
žák by měl: 
- dbát na čitelný písemný projev 
- psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu 
- opsat slova a jednoduché věty 
- napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle 
předlohy 
- přepsat krátký jednoduchý text 
- podepsat se psacím písmem 
- napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, 
přání, dopis podle vzoru 
- psaní číslic i podle nápovědy 

- zpřesnění tvarů písmen a číslic 
- psaní psacích písmen 
- opis slov a jednoduchých vět 
- opis a přepis slov – převedení tištěných písmen 
do psané podoby; přepisování slov, vět a 
jednoduchých textů 
- psaní na PC 
- diktát slabik, slov a krátkých vět 
- úprava psaného textu; psaní adresy a krátké 
korespondence 
- psaní číslic 

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
žák by měl: 
- dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, 
širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost 
- používat věty se správnými gramatickými 
strukturami 
- dbát na kulturu mluveného projevu 
- komunikovat vhodně v běžných situacích a 
zvládat základní pravidla komunikace 
- popsat děje, jevy a osoby na obrázcích 
- vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity 
- převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný 
příběh, divadelní nebo filmové představení 
- dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku 

- rozšiřování slovní zásoby, základy techniky 
mluveného projevu – správné dýchání, výslovnost, 
intonace a rytmizace 
- edukace a reedukace řeči 
- rozvíjení fonematického sluchu 
- alternativní způsoby komunikace 
- základní komunikační pravidla 
- konverzační cvičení 
- tvorba otázek a odpovědí 
- mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta 
- dramatizace 
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KRESLENÍ FOREM 
žák by měl: 
- individuálně prohlubovat své schopnosti kreslení 
forem 
- prohlubovat schopnost individuálního pojetí 
formy 
- převádět formy do různých materiálů v 
souvislosti s řemeslnou praxí 
- modelovat prostorovost formy pomocí 
znázornění světla a stínu 

- uzlové formy modelované světlem a stínem 
- obtížnější uzlové a splétané formy 
- individuální pojetí formy 
- dynamika a řád 
- individuálně utvářené formy jako předloha pro 
řemeslné zpracování 

 

 

5.1.4 Anglický jazyk 

5.1.4.1 Charakteristika 
Anglický jazyk je vyučován v 45minutových vyučovacích hodinách od 1. - 10. třídy a využívá 

na 1. stupni 6 hodin z disponibilní časové dotace a na 2. stupni 4 hodiny. 
V rámci tohoto předmětu je realizováno průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení a v evropských a globálních souvislostech a 
Multikulturní výchova. 

Cizí jazyky reprezentují jiné kultury a jiné perspektivy náhledu na život. Setkání s nimi vede k 
vnitřní pružnosti a otevřenosti. Tyto vlastnosti člověk velmi ocení a upotřebí, chce-li vnímat svět v 
širších souvislostech. Proto se žáci učí anglickému jazyku. Cílem tohoto předmětu je osvojení si 
jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými 
se žáci mohou setkat. 

Pří výuce anglického jazyka se hojně využívá recitace a zpěvu, dramatických prvků, aktivit 
zaměřených na pohyb a smyslové vnímání, jazykolamů a jazykových her, ale klade se důraz i na 
vědomé poznávání zákonitostí a pravidel. Výukou prostupuje vyprávění a četba tematicky blízká 
žákům. Je vhodné, když látka výuky v cizích jazycích do jisté míry navazuje na látku epochy či jiných 
předmětů. 

Výuka probíhá především ústně a využívá se hlavně principu nápodoby. Zpěvem písní a 
recitací básní a říkadel, doprovázených gesty a mimikou, se děti seznamují s mluvenou formou 
anglického jazyka, s jeho charakteristickými zvuky a melodiemi. Učitel se snaží vést výuku jen v 
cizím jazyce. 

Významným prvkem výuky je rytmus, ať už jde o rytmus prožívaný skrze jazyk nebo o rytmus 
vlastního vyučování. Rytmus v tomto věku výrazně podporuje paměť. Sborová recitace se střídá s 
recitací ve skupinách a spěje k samostatnému projevu jednotlivých žáků v krátkých dialozích, často 
inspirovaných básněmi nebo určitým tématem. Při rozhovorech se žáci seznamují se základními 
obraty společenského styku, učí se reagovat na otázky a pokyny. 

I. Časové rozvržení předmětu: 
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ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet vyučovacích hodin (45 min) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poznámka: v prvním ročníku je možné vyučovací hodinu rozdělit na dvě části během týdne – 
20 a 25 minut. 

II. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení: 

• individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 

• vytváříme situace, v nichž má žák radost z cizího jazyka učení pro samotné učení a pro jeho 
další přínos 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit 

• při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života 

• poskytujeme žákům příležitost konfrontace s cizojazyčným elementem a podněcujeme je k 
překonávání vnitřních bariér vůči tomu, co je v něm neznámé a odlišné 

❖ III. Kompetence komunikativní 

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole 
i mimo školu 

• podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

• začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke 
spolupráci při vyučování 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 
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• sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech 

• vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy 

❖ V. Kompetence občanské 

• ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování 

• jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní) 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané 
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

• vedeme žáky k tomu, aby se sami učili pracovat na rozvoji vlastních dovedností 
 

5.1.4.2 Vzdělávací obsah 

1.-6.třída 
Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 

vazby, 
Průřez. 
témata 

Žák by měl: 
š 
- intenzivně prožít jazyk na základě přirozené schopnosti 
nápodoby a osvojovat si základní výslovnostní návyky 
- budovat pasivní slovní zásobu 
- zvládat základní číslovky a rozumět obecně známým 
slovům (barvy, běh času, jídlo, oblečení, denní režim, 
třída, rodina, zvířata) 
- seznámit se s jazykem ve zvukové podobě rozvíjet 
řečové dovednosti 
 
 
 

- výslovnost podle sluchu rozvíjena při 
sborovém přednesu říkadel, básní, písní, v 
rytmických či pohybových hrách a kolových 
tancích 
-slovní zásoba ne formou překladu, ale 
praktickým užíváním 
- manipulace s obrázky, pomůckami, pohyb, 
činnost 
- příběhy vyprávěné s doprovodem 
gestikulace a s ohledem na vyprávěcí látku 
daného ročníku 
- okruhy slovní zásoby: pozdravy, 
představování, lidské tělo, nemoc, hry s prsty 

GLO6 
MUL1 
MUL2 
MUL4 
 

 
 

7.-10.třída 
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Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

Žák by měl: 
-prohloubit své seznámení se s jazykem ve 

zvukové podobě 
- osvojit si základních výslovnostní návyky 
- rozumět známým slovům a frázím z 

okruhu probrané slovní zásoby a zvládnout 
pozdravy, přání a poděkování 

- vést jednoduchý rozhovor 
 

- příběhy vyprávěné s doprovodem gestikulace a s 
ohledem na vyprávěcí látku daného ročníku 
- okruhy slovní zásoby: číslovky 1 – 20, barvy, 
tvary, rozdíly, opaky, třída, škola, běh času: roční 
období a svátky, měsíce, dny v týdnu, oblečení, 
rodina, domácí zvířata, narozeniny 
- gramatika: pouze jako součást praktických 
cvičení, pohybových, otázkových a hádankových 
her : osobní zájmena, sloveso být a mít, předložky, 
slovesa pohybu či plynoucí z dění ve třídě a 
denního režimu 
 

DEM2 
DEM3 
GLO1 
GLO2 
GLO3 
MUL1 
MUL2 
MUL4 

 
 

5.1.5 Matematika 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na praktických činnostech a 

dovednostech, které žáci nejčastěji využijí v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a 
prostorové představivosti. 

Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy, symboly, postupy a způsoby jejich 
užití. Učí se používat matematické pomůcky včetně kalkulátoru. 

Matematika prolíná celým základním vzděláváním, učí je dovednostem a praktickým 
činnostem využitelným v praktickém životě. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

• osvojování a chápání matematických postupů 

•  zvládnutí základních matematických dovedností 

•  rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 

•  používání matematických symbolů 

• rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornost   

• vytváření prostorové představivosti   
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• uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, 
porovnávání velikostí, manipulace s penězi) 

• rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů. 
 

5.2 Matematika 

5.2.1 Charakteristika 
Předmět Matematika je vyučován ve všech ročnících v epochách a od 7. třídy i ve cvičných 

hodinách. Na 1. stupni využívá 2 hodiny z disponibilní časové dotace a na 2.stupni 3 hodiny 
z disponibilní časové dotace. 

V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobní a sociální 
výchova. 

Předmět Matematika a její aplikace má důležité postavení ve vzdělávacím procesu. Poskytuje 
vědomosti potřebné v praktickém životě každého člověka. Obsah je rozdělen na čtyři tematické 
okruhy: 

• Řazení a třídění předmětů 

• Číslo a početní operace   

• Závislosti, vztahy a práce s daty 

• Základy geometrie 
 

5.2.1.1 Řazení a třídění předmětů 
Tematický okruh Řazení a třídění předmětů se zařazuje na prvním stupni základního vzdělávání. 
Žáci se učí tvořit skupiny podle velikosti, řadit předměty podle určitých vlastností a společných jevů. 
Rozvíjí si prostorovou a směrovou orientaci, logické myšlení a paměť, učí se chápat a osvojovat si 
kvantitativní vztahy. 

5.2.1.2 Číslo a početní operace 
V tomto tematickém okruhu je pro žáky důležité pochopit kvalitu čísla. Se slovem 

označujícím každou číslici by si měli spojit konkrétní pojem.  Číslice není obrazem ve smyslu 
zavádění zápisu písmenek, ale obrazem číselné kvality. Obraz tedy souvisí s podstatou čísla, ne s 
vnější formou číslice. 

Utváření aritmetických a geometrických pojmů je spojeno s vnímáním a činností vlastního 
pohybového organismu. Počítání je již zvnitřněným pohybem, při kterém také pohyb vnímáme. 
Proto je zpočátku veškeré počítání propojeno s pohybem rytmických cvičení (např. číselné řady, 
násobkové řady). Matematika má blízký vztah také ke kreslení forem, kde konkrétně cvičíme a 
pěstujeme to, co je pro matematizování tolik potřebné: uvědomovat si pohyb rukou. Díky vnitřní 
pohyblivosti vzniká schopnost zapojit fantazii při řešení matematických problémů. Prožitkem kvality 
čísel dítě zažívá důvěru a jistotu: číslo - svět - člověk patří k sobě. 

Důležité je neustálé procvičování a opakování probrané látky. 

5.2.1.3 Závislosti, vztahy a práce s daty 
V tomto tematickém okruhu se žáci učí třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, 

jejich vzájemných souvislostí a závislostí. Osvojují si základy měření, seznamují se s časovými 
souvislostmi, určují čas, učí se základní jednotky délky, hmotnosti a obsahu. 

5.2.1.4 Základy geometrie 
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V tomto tematickém okruhu žáci rozeznávají a pojmenovávají základní geometrické útvary, 
poznávají geometrická tělesa, která se vyskytují v jejich okolí. Učí se zacházet s geometrickými 
pomůckami. 

Tato součást výuky matematiky je vyučována v oddělených epochách. Jednou z vůdčích 
myšlenek tohoto předmětu je rozvoj a podpora názorné prostorové představivosti. 

Základní schopnosti, znalosti a techniky se stupňují přiměřeně věku a individuálním 
schopnostem dítěte. 

I. Časové rozvržení předmětu: 
ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet epochových týdnů 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 

Počet cvičných hodin týdně 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 
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II. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení 

• žáky vedeme k sebehodnocení 

• individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 

• žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady při řešení 
netradičních algebraických a geometrických úloh 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit 

• při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života 

• děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci 
i hodnocení 

❖ III. Kompetence komunikativní 

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole 
i mimo školu 

• učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň 
poslouchat názor jiných 

• podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• během vzdělávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení 

• sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech 

• žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 
sami podílejí 

• vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

• učíme žáky pracovat v týmu 

❖ V. Kompetence občanské 

• ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování 

• jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní) 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

• pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané 
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

• individuálním přístupem a spoluprací s rodiči pomáháme žákům při profesní orientaci 
 

5.2.2 Vzdělávací obsah 
 
1.-3.třída 
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Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ 
žák by měl: 

- orientovat se v pojmech všechno – nic, hodně – málo, 
malý – velký, dlouhý – krátký, stejně – více – méně, široký 
– úzký 

- orientovat se v prostoru – nad, pod, před, za, vedle, na 
začátku, na konci, nahoře – dole 

- řadit předměty zleva doprava 

- třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu 
 
 

- manipulace s předměty, řazení předmětů 
podle dané vlastnosti 
- porovnávání prvků, tvoření skupin prvků, 
třídění podle různých kritérií 
- určování počtu, porovnávání čísel 
- orientace na ploše 

 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
žák by měl: 

- číst, psát a používat číslice v oboru do 5, 
numerace do 10 

- orientovat se v číselné řadě 1 až 10 

- sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5 

- znát matematické pojmy + , – , = a umět je zapsat 

- umět rozklad čísel v oboru do 5 

- psát číslice 1–5 i podle diktátu 
 
š- 
- římské číslice - psaní při vyvozování kvality čísla 

- obor přirozených čísel do 10 
- čtení a zápis čísel do 10 
- porovnávání čísel, přiřazování čísel k 
prvkům a naopak 
- sčítání, odčítání 
- komutativnost sčítání (1 + 2 = 2 + 1) 
- diktát čísel 
- rozklad čísel do 5 
- rytmizace číselné řady 
- vzestupné a sestupné řady do 10 
- jednoduché slovní úlohy z denního života 
- psaní římských číslic I – XII 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
žák by měl: 

- používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, 
vpředu, vzadu 

- modelovat jednoduché situace podle pokynů a s 
využitím pomůcek 

- doplňovat jednoduché tabulky, schémata a 
posloupnosti čísel v oboru do 10 

- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi 

- úlohy na orientaci v prostoru a čase 
- znalost tělesného schématu 
- peníze (mince) 
- jednoduché tabulky 
- osová souměrnost 
- modelové situace z běžného života 
(nákup v obchodě) 

 

 

 

ZÁKLADY GEOMETRIE 
žák by měl: 

- poznat a pojmenovat základní geometrické tvary 
(čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) 

- rozlišit základní geometrické tvary na různých 
předmětech 

- porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší 
– delší 

- základní geometrické tvary a 
jejich rozlišení - čtverec, obdélník, 
kruh, trojúhelník 

- křivé a přímé čáry 

- porovnávání délky předmětů 

- středová souměrnost 

 

 

 
4.-6.třída 

Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 
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ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ 
žák by měl: 

- orientovat se v pojmech větší – menší, kratší – 
delší, širší – užší 

- rozlišovat vlevo – vpravo, uprostřed 

- orientovat se na ploše 

- porovnávat množství a tvořit skupiny o daném 
počtu prvků 

- třídit předměty podle pořadí ve skupinách 

- přiřazovat předměty podle číselné řady 

- manipulace s předměty, řazení předmětů 
podle dané vlastnosti 
- porovnávání prvků, tvoření skupin prvků, 
třídění podle různých kritérií (stejně – více 
– méně, hodně – málo, drahý – levný, 
všichni – nikdo) 
- číselné řady 
- používání bankovek 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
žák by měl: 

- číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na 
číselné ose, numerace do 100 

- umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes 
desítku 

- sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem 
přes desítku 

- psát čísla do 100 

- zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez 
přechodu přes desítku 

- zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle 
diktátu 

- řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20 

- umět použít kalkulátor 

- obor přirozených čísel do 100 
- desítková soustava 
- sčítání, odčítání, násobení, dělení 
- diktát čísel a jednoduchých příkladů 
- procvičování pamětního počítání (sčítání 
a odčítání) 
- jednoduché slovní úlohy z praktického 
života 
- zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, 
číselná osa, početní operace s nulou 
- jednoduché slovní úlohy z praktického 
života 
- seznámení se s kalkulátorem 
- rytmická cvičení a pamětní osvojování 
násobkových řad 2, 3, 10 
- dělení v oboru do 10, spravedlivé 
rozdělování 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
žák by měl: 

- používat výrazy vpravo – vlevo 

- rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 

- určit čas s přesností na celé hodiny 

- znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, 
kilogram 

- doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel 
do 20 

- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s 
penězi 

- úlohy na orientaci v prostoru a čase 
- jednotky hmotnosti, délky a času 
(měření, vážení, práce s hodinami) 
- časové pojmy (minuty, hodiny, den, 
měsíc, rok, včera, dnes, zítra) 
- počítání s penězi (bankovky, mince) 
- platidla - slovní úlohy z praxe (př. 
obchod) 
- jednoduché tabulky a orientace v nich 
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ZÁKLADY GEOMETRIE 
žák by měl: 

- kreslit křivé a přímé čáry 

- poznat rozdíl mezi čárou a přímkou 

- křivé a přímé čáry; přímky 
- používání pravítka, měření pomocí 
různých délkových měřidel 
- porovnávání délky předmětů 
- rozvoj prostorové představivosti 
- osově souměrné útvary 

 

 
 
7.-10.třída 

Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
žák by měl: 

- psát, číst a používat čísla v oboru do 100, 
numerace do 1000 po 100 

- orientovat se na číselné ose 

- sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 
bez přechodu přes desítku s použitím názoru 

- používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí 
tabulky 

- umět řešit praktické početní příklady a 
jednoduché slovní úlohy 

- pracovat s kalkulátorem 

- celá čísla − obor přirozených čísel do 
1000, číselná řada, číselná osa 
- desítková soustava do 1000 
- číselná osa 
- písemné sčítání, odčítání v oboru do 100 
- násobení čísel 2, 5, 10 
- porovnávání čísel do 1000 (např. na 
bankovkách) 
- počítání z hlavy 
- jednoduché slovní úlohy 
- práce s kalkulátorem 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
žák by měl: 

- znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, 
času, objemu 

- zvládat početní úkony s penězi 

- orientovat se v čase, určit čas s přesností na 
půlhodiny 

- doplňovat údaje v jednoduché tabulce 

- jednotky délky, času, hmotnosti, objemu, 
praktické využití 
- manipulace s penězi 
- seznámení se digitálním zápisem času 
praktické úkoly s penězi 
- jednoduché úkoly ze života 
- tabulky 
- orientace v návodu, utřídění získaných 
informací 

 

ZÁKLADY GEOMETRIE 
žák by měl: 

- umět zacházet se základními rýsovacími 
pomůckami a potřebami 

- používat základní geometrické pojmy 

- znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary 

- rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a 
označit 

- měřit a porovnávat délku úsečky 

- poznat a pojmenovat základní geometrická 
tělesa 

- rovinné útvary; přímka, polopřímka, 
úsečka, kružnice, kruh, trojúhelník, 
čtverec, obdélník 
- prostorové útvary; krychle, koule, válec 
- modelování a prostorové sestavování 
- zacházení s rýsovacími pomůckami a 
potřebami 
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5.3 Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací oblast je vyučována ve vyučovacím oboru Informační a komunikační technologie. 

 
5.3.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 
že vede žáka k: 

• získání základních dovedností a znalostí pro práci s počítačem 

• rozvíjení myšlení a logického uvažování 

• pochopení společenských proměn ovlivněných počítačovými technologiemi 

• rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti 

•  rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky 

•  zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění 

•  získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu 

•  nebezpečí vytváření závislostí (PC hry, TV, mobilní telefon) 
 
5.3.2 Informatika 

5.3.2.1 Charakteristika 
Předmět Informační a komunikační technologie je vyučován formou epochového vyučování v 5., 6., 
9. a 10 třídě. 
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální 
výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova. 

Ve speciální třídě waldorfské školy je základem pedagogické práce především reálná 
zkušenost dítěte se světem. To je princip diametrálně odlišný od principu světa počítačů. Proto se 
výuka zaměřuje především na: 

• rozvoj komunikace jako živého procesu, klíčového pro sociální život, pro utváření 
mezilidských vztahů 

• rozvoj logiky a myšlení 
• téma informace jako základu komunikačního procesu 
• média jako pomocné technické prostředky v procesu komunikace a souvisejícím procesu 

předávání informací. 
Dítě by mělo ze zkušenosti dospět ke smyslu použití počítačové techniky a seznámit se s jeho 

základní obsluhou. 
Během celé výuky oboru Informační a komunikační technologie je třeba vycházet z teze, že 

středem zájmu vyučování je i v tomto oboru člověk, nikoli technologie, stroj. Na 2. stupni proto žáci 
získávají kromě praktických dovedností také povědomí o vývoji komunikačních a výpočetních 
technologií v historii lidstva, o vlivu a působení těchto technologií na společenské proměny v 
kladném i záporném smyslu. Žáci se zabývají otázkami, jak působí tyto technologie na společnost i 
na jednotlivce, co se děje s jeho myšlením, vůlí, s jeho cítěním, je-li obklopen televizí, počítačem, 
mobilem. Porozumění tomu, jak počítač funguje a věcné uvážení sociálních důsledků jeho užívání v 
dnešním světě je podstatnější než jeho pouhé používání. 

I. Časové rozvržení předmětu: 
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ročník: 5. 6. 9. 10. 

Počet epochových týdnů 3 3 6 6 

II. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení: 

• žáky vedeme k sebehodnocení 

• individuálním přístupem k žákům, zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch z dílčích úkonů 

• podněcujeme tvořivost a samostatnost žáků 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit 

• při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života 

• děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci 
i hodnocení 

❖ III. Kompetence komunikativní 

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole 
i mimo školu 

• podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• během vzdělávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení 

• sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech a využití médií 
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• žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 
sami podílejí 

❖ V. Kompetence občanské 

• v rámci každodenních činností vytváříme stereotypy v péči o zdraví při užívání technologií 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• vedeme žáky k používání konkrétních pracovních postupů tak, aby zažili smysl a radost 
z průběhu a výsledku své práce  s technologiemi 

• zadáváme žákům jednoduché a nenáročné úkoly tak, aby práci vždy dokončili   

• vytváříme stereotypy chování ve využívání zásad bezpečnosti při práci s technologiemi 
 

5.3.2.2 Vzdělávací obsah 

5.-6.třída 
Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Průřezo

vá 
témata 
přesahy 
a vazby 

Žák by měl: 

- zvládat základní obsluhu počítače – zapnutí, 
vypnutí, práci s myší 

- pracovat s vybranými a přiměřenými 
výukovými programy podle pokynu 

- zvládat psaní známých písmen na klávesnici 

- dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně 
nezávadné práce s výpočetní technikou 

 

Základy práce s počítačem 
 
- člověk a jeho nástroje komunikace (gesto, řeč, 
písmo) 
-komunikace s využitím technických prostředků: 
telegraf (Morseova abeceda), telefon, gramofon 
apod. 
-média v éře informací: noviny, rozhlas, televize, 
počítač 
- zvláštní druhy komunikace: znaková řeč 

Znalost základní obsluhy počítače 
Pojmy: myš, monitor, klávesnice 

- znalost klávesnice 

ENV2 
ENV3 
ENV4 
MED1 
MED2 
MED3 
MED4 
MED5 
MED6 
MED7 

 

9.-10.třída 
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Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Průřezová 
témata 
přesahy a 
vazby 

Žák by měl: 

- zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých 
vět, popřípadě pracovat se základními 
symboly alternativní komunikace 

- zvládat práci s vybranými jednoduchými 
výukovými a herními programy 

- vyhledávat informace na internetu podle 
pokynů 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní 
technikou 

- zvládat základní funkce mobilního telefonu 
– přijetí hovoru, případně zprávy SMS 

- fenomény současných médií: masová 
komunikace 
- kritické pozorování jejich sociálního působení 
- augmentativní způsoby komunikace 
- psaní jednoduchého textu, 
- smysl a užití mobilního telefonu 
- základy bezpečné práce s internetem 
 

ENV2 
ENV3 
ENV4 
MED1 
MED2 
MED3 
MED4 
MED5 
MED6 
MED7 

 

5.4 Člověk a jeho svět 

5.4.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast je důležitou složkou počátečního vzdělávání a je základem pro výuku ve 

vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví.  Vzdělávací oblast a 
zároveň vyučovací obor Člověk a jeho svět je koncipován pro všechny ročníky 1. stupně základního 
vzdělávání, v 1. a 2. ročníku je však integrován do ostatních předmětů, především Českého jazyka a 
Matematiky, do výchov uměleckých a pracovních činností, do rytmické a vyprávěcí části výuky 
epochy.   

5.4.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

• prožití a získání podstatných poznatků přiměřených věku o lidech a světě kolem sebe a 
rozvíjení zájmu o toto své okolí chápání světa kolem sebe v souvislostech 

• posilování vůle při praktických činnostech, vytváření pracovních a hygienických návyků 
 

5.4.3 Člověk a jeho svět 

5.4.3.1 Charakteristika 
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Předmět Člověk a jeho svět je vyučován v 1. – 6. třídě formou epoch. Tento předmět je 
komplexní a jako jediný je koncipován pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání.  V 1. a 2. ročníku 
je však integrován do ostatních předmětů, především Českého jazyka a Matematiky, do výchov 
uměleckých a pracovních činností, do rytmické a vyprávěcí části výuky epochy.   

V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální 
výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. 

 V prvních dvou školních letech je prožívání světa u dětí spíše zasněné a může být vedeno k 
diferencovanějšímu a bdělejšímu vnímání světa. Přitom je důležité, aby spojení, které má dítě s 
přírodou, zvířaty a člověkem, nebylo přerušeno. 

Začínáme s dětmi od světa dětem nejdostupnějšího, od hodnot prožívaných a poznávaných 
v pohádkách a bajkách přecházíme postupně k péči o životní prostředí (hodnotám ekologickým). 
Hlavní cíle jsou zde zamýšleny ve vytváření hodnotových postojů dětí v myšlení, cítění a ve vůli. 

Na společné cestě s dítětem vycházíme z úrovně dětské orientace v nejbližším prostoru 
domova, školy (poznávání okolí domova a školy). 

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; 
utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí, učí se vnímat lidi 
a vztahy mezi nimi (tolerance, pomoc a solidarita, vzájemná úcta, snášenlivost). 

Dále se zaměřujeme na přirozenou orientaci dětí v čase, kterou si přinášejí už z předškolního 
období. Pozorujeme změny v čase, ve vnímání dne a noci, v ročních obdobích, v měsících, týdnech 
a hodinách. Vedeme děti k poznávání proměn nejbližší přírody v čase. 

Při osvojování poznatků a dovedností se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, 
reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 
z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a 
rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení výuky s reálným životem 
a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové 
role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi spolužáky a při upevňování pracovních i 
režimových návyků. 

V následujících letech by měl být vytvořen stále intenzivnější kontakt se světem a mělo by být 
o něj pečováno. Vedle příběhů, které jsou prosyceny životem a které se vztahují k nejpůvodnějším 
povoláním a řemeslům, hrají důležitou roli praktické činnosti, např. obdělávání pole, zpracování 
obilí, stavba domu atd. Žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm 
chápat organizaci života v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s 
vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. 
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a skutečností a na utváření 
přímých zkušeností žáků. 

Jakýmsi předstupněm pro poznávání přírody jsou už příběhy a vyprávění o zvířatech a 
rostlinách v nejnižších ročnících. Všechno, s čím se dítě setkává, probírá se vždy ve vztahu k člověku. 
Člověk je vždy výchozím bodem, do kterého se vše vrací zpět. Dítě si v průběhu výuky vytváří citový 
vztah k přírodě, který v pozdější době vede k pochopení morální zodpovědnosti člověka za životní 
prostředí. 

Učivo vzdělávacího předmětu je členěno do tematických okruhů: 
3. ročník – Řemesla; Od zrna k chlebu;   
4. ročník – Místo, kde žijeme; Stavitelství 
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5. ročník – Země, kde žijeme; Lidé a příroda 
6. ročník - Starověké kultury; Lidé a příroda 
 

I. Časové rozvržení předmětu: 
ročník: 3. 4. 5. 6. 

Počet epochových týdnů 12 12 12 12 

 

II. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení: 

• využívání již naučených metod učení práce s jednoduchými pomůckami 

• vedení k vědomí vlastních pokroků i problémů 

• používání základních pojmů a učit se je vidět v souvislostech učení se využívat informace v 
praktickém životě 

  

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• přiměřeně ke svým možnostem překonávání životních překážek a řešení běžných životních 
situací budování vztahů k lidem a ke světu kolem sebe a schopnosti při řešení problémů 
požádat o radu 

• posilování vůle v praktických činnostech 
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❖ III. Kompetence komunikativní 

• přiměřené reagování na obsah sdělení, pokud je přizpůsobeno jeho schopnostem učení se 
orientaci v textu a obrazovém materiálu 

  

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• vytváření povědomí o základních mravních hodnotách v rodině a ve společnosti, prožívání 
jich obrazně ve vyprávění prožívání souvislosti mezi svou činností a společnou prací, prožitek 
výsledku spolupráce 

• respekt k druhým lidem s tím, že odlišnost není chyba, ale různost života na zemi 

• navazování vztahů a učení se udržovat vztahy s vrstevníky 

• učení se rozpoznávat nevhodné a rizikové chování a uvědomovat si možné důsledky 
 

❖ V. Kompetence občanské 

• vedení k poznání a rozlišení základních povinností a práv vedení k podílení se na ochraně 
životního prostředí 

• poučení o bezpečnosti a ochraně svého zdraví i zdraví lidí ve svém okolí 
 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• vytváření pozitivního vztahu k manuálním činnostem, cvičení pracovní výdrže 

• vytvoření konkrétní představy o pracovních náplních řemesel souvisejících s odíváním, 
bydlením a obživou lidí zvládání základních pracovních dovedností, jsou-li přizpůsobeny jeho 
individualitě 

• rozšiřování své schopnosti komunikace při kolektivní práci 

• seznámení se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce 
 

5.4.3.2 Vzdělávací obsah 

1.-3.třída 
Očekávané výstupy z RVP/ Školní výstupy Učivo Přesahy 

a vazby, 
Průřez. 
Témata 
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Očekávané výstupy z RVP/ Školní výstupy Učivo Přesahy 
a vazby, 
Průřez. 
Témata 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
žák by měl: 
- znát název své obce a adresu bydliště 
- zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, v 
budově školy a jejím okolí 
- poznat a pojmenovat předměty ze svého 
nejbližšího okolí (domov, třída, škola) 
- ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do 
školy 

- domov a jeho okolí, orientace v okolí bydliště, 
adresa bydliště 
- škola, prostředí školy a orientace ve škole, život ve 
škole a jejím okolí 
- cesta do školy 
- bezpečnost, základy dopravní výchovy 

ENV1 
ENV3 
ENV4 
 
 

LIDÉ KOLEM NÁS 
žák by měl: 
- znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří 
(starý, mladý, starší, mladší) a blízké příbuzenské 
vztahy 
- znát jména spolužáků a svých učitelů 
- mít osvojené základy společenského chování – 
umět pozdravit, poprosit, poděkovat 
- poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti 
- vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi 

- rodina a společnost, role členů rodiny, příbuzenské 
vztahy, mezilidské vztahy 
- základy zdvořilé komunikace – pozdrav, prosba, 
poděkování, rozloučení 
- nácvik kontaktu s neznámými osobami, autoritami 
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Očekávané výstupy z RVP/ Školní výstupy Učivo Přesahy 
a vazby, 
Průřez. 
Témata 

LIDÉ A ČAS 
žák by měl: 
- zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, 
poledne, večer) 
- znát rozvržení svých denních činností 
- znát dny v týdnu 
- rozlišit roční období podle charakteristických 
znaků 

- orientace v čase, denní doba 
- roční období a jejich charakteristiky 
- den, týden, měsíce, rok 
- rozvržení denních činností 
 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
žák by měl: 
- popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 
- poznat nejběžnější druhy domácích zvířat 
- pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny 
- popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh, bouřku, 
vítr) 
- znát základní zásady pobytu v přírodě 

- příroda v ročních obdobích, znaky ročních období 
- chování živočichů, péče o zvířata a ptáky 
- ovoce, zelenina 
- pozorování počasí 
- pobyt v přírodě, vycházky 
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Očekávané výstupy z RVP/ Školní výstupy Učivo Přesahy 
a vazby, 
Průřez. 
Témata 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
žák by měl: 
- dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat 
základní sebeobsluhu 
- pojmenovat hlavní části lidského těla 
- dokázat upozornit na své zdravotní potíže 
- vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, 
na výletech a při koupání 

- lidské tělo, části lidského těla 
- nácvik sebeobsluhy, oblékání, 
- péče o zdraví, denní režim 
- osobní hygiena 
- nemoc, sdělení potíží, chování v době nemoci 
- bezpečné chování na vycházkách 

 

 
4.-6.třída 

Očekávané výstupy z RVP/ Školní výstupy Učivo Přesahy 
a vazby, 
Průřez. 
témata 
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MÍSTO, KDE ŽIJEME 
žák by měl: 
- popsat cestu do školy podle otázek 
- znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a 
bydliště 
- sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest 
- dodržovat zásady bezpečnosti při hrách 

- kulturní a historické zajímavosti v nejbližším okolí 
bydliště 
- obec (město), význačná místa a instituce v obci a 
jejím okolí 
- okolní krajina (místní oblast, region) 
- charakteristické znaky krajiny v ročních obdobích, 
regionální zvláštnosti 
- vyprávění a sdílení zážitků z výletů 

DEM1 
DEM2 
DEM3 
DEM4 
GLO1 
GLO2 
GLO3 
MUL1 

LIDÉ KOLEM NÁS 
žák by měl: 
- dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, 
mezi kamarády 
- projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků 
- pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti 
- rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a 
chování vrstevníků a dospělých 
- vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení 
vlastní osoby 
- reagovat na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 

- základní pravidla společenského chování 
-  respektování odlišností a rozdílných možností 
spolužáků, schopnost počkat 
- osobní bezpečí, chování v krizových situacích 
- nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy a 
jejich prevence 
- protiprávní jednání a jeho postih (krádež, šikana, 
zneužívání, týrání) 
- situace hromadného ohrožení, chování při 
požáru, při vyhlášení poplachu, při dopravní 
nehodě 
- důležitá telefonní čísla 

MUL2 
MUL3 
MUL4 
MUL5 
ENV1 
ENV2 
ENV3 
ENV4 

LIDÉ A ČAS 
žák by měl: 
- poznat, kolik je hodin (celé hodiny) 
- rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti (včera, dnes, zítra) 
- znát roční období a měsíce 
- porovnat rozdíly mezi současným způsobem 
života a života v minulosti podle obrázků 
- seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, 
které se vztahují k regionu nebo kraji 

- určování času 
- orientace v kalendáři 
- naše země v dávných dobách; způsob života v 
pravěku 
- současnost a minulost v našem životě (rozdíly ve 
způsobu života) 
- významné historické objekty v regionu a ČR 
- regionální pověsti 
- tradiční lidové svátky 
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ROZMANITOST PŘÍRODY 
žák by měl: 
- poznat rozdíly mezi stromy a keři 
- poznat nejběžnější volně žijící zvířata 
- rozlišit listnaté a jehličnaté stromy 
- vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí 
- znát základní pravidla ochrany přírody a životního 
prostředí 

- stromy a keře, ovocné, okrasné, listnaté, 
jehličnaté 
- sezónní práce na zahradě a na poli, les 
- ochrana přírody, chování v přírodě; péče o životní 
prostředí 

 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
žák by měl: 
- uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné 
dovednosti a zásady zdravé výživy 
- dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže 
- vědět, na koho se obrátit o pomoc 
- zvládnout ošetření drobného poranění 
- uplatňovat základní pravidla silničního provozu 
pro chodce 
- reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

- ošetření drobných poranění 
- nácvik sebeobsluhy, oblékání 
- zdravá výživa, zdravá strava a pitný režim 
- osobní bezpečí; bezpečné chování v silničním 
provozu; chování při mimořádných událostech 
- ochrana sebe a svého těla před obtěžováním a 
zneužíváním 
- preventivní chování – zneužívání nebezpečných 
látek 
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5.5 Umění a kultura 

5.5.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání v 

těchto povinných vzdělávacích oborech:   
• Hudební výchova 
• Výtvarná výchova 
Vzdělávací oblast má za cíl především kultivovat emoční a rozvíjet volní složku žákovy 

osobnosti, podporovat rozvoj jeho tvořivosti, napomáhat mu objevovat krásu kolem sebe. Nabízí 
možnost nejosobnějšího projevu, naplnit kultivovaně přirozenou potřebu se projevit. Oblast 
obsahuje přirozenou terapeutickou složku v působení na harmonizaci osobnosti. 

5.5.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzděláváním v této oblasti vede škola žáky k rozvoji klíčových kompetencí těmito prostředky k: 

• začlenění uměleckých aktivit jako přirozené součásti celého vyučování 

• rozvíjení tvořivého přístupu ke všem oblastem života 

• vnímání estetiky uměleckých děl i prostředí kolem nás 

• posilování sebedůvěry při veřejných vystoupeních žáků   

• poznávání národní kultury a kultur jiných etnik 

• rozvíjení smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, zjemnění vnímání neverbálních 
prostředků    

• komunikace rozvíjení schopnosti spolupracovat při společných uměleckých produkcích 
 

5.5.3 Hudební výchova 

5.5.3.1 Charakteristika 
Hudební výchova je vyučována ve všech ročnících v 45minutových hodinách. V 1.-5. třídě je 

zároveň součástí téměř všech předmětů, v 6.-10. třídě především cizího jazyka. 
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální 

výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a 
Mediální výchova. 

V hudební výchově je využívána hromadná, skupinová, popřípadě individuální forma výuky, 
tyto formy lze navzájem kombinovat. Předmět je realizován v odborné učebně hudební výchovy 
nebo v kmenové třídě, součástí tohoto předmětu mohou být i návštěvy koncertů apod. 

Tento vzdělávací předmět je členěn na následující kapitoly: 

Vokální činnosti 

Instrumentální činnosti 

Pohybové činnosti 

Poslechové činnosti 
 

Vzdělávací předmět hudební výchova nabízí žákům stálý rozvoj individuálních hudebních 
schopností vokálních, rytmických, instrumentálních i pohybových, a přispívá tak k posilování všech 
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duševních kvalit (cítění, myšlení i vůle). Všechny získané dovednosti žáci zapojí při společné činnosti 
a posilují tak svůj vztah k sobě i kolektivu. 

Velký důraz je kladen na rozvoj naslouchání, výuku zpěvu a hry na některé hudební nástroje – 
flétny, Orffův instrumentář. Používají se dostupné muzikoterapeutické nástroje (kantely, lyry, žaltář). 
Smyslem hodin je působit také relaxačně (poslechová a improvizační cvičení) a zároveň 
terapeuticky (sociální cvičení s různými druhy nástrojů, vícehlasy, prožití intervalů apod.) a dát 
pochopit žákům základní hudební zákonitosti a jejich souvislosti s živou bytostí člověka. 

Společná hra i zpěv vede k porozumění sobě i ostatním, vytváří vědomí vlastní pozice i 
vzájemné spolupráce a sounáležitosti. Jako harmonizační a léčebná metoda rozšiřuje působení 
hudby skupinová či individuální principy muzikoterapie.  

 Základem pro učební osnovy vzdělávacího předmětu Hudební výchova, pro přístup k žákům 
při procesu vyučování a volbu vyučovacích metod a strategií jsou vývojové fáze osobnosti, jimiž žáci 
v průběhu základního vzdělávání procházejí. Z nich vyplývají pro tento vzdělávací předmět 
následující metodické pokyny: 

Žák je prostřednictvím nápodoby veden k uchopení hudby jako celku melodického, 
rytmického i harmonického. Učí se vnímat a přijímat živou hudbu jako výraz spojení se světem 
přírody i lidí, sluchem i duševním prožitkem ve spojení s pohybem. Hrou na tělo se aktivuje hrubá 
motorika a připravuje možnost pozdější hry na nástroje. Při zpěvu ve skupině i sólo se mj. 
procvičuje správná výslovnost. Žáci také nápodobou přijímají základy hry na pentatonickou flétnu 
(uvolněnost dechu, jemná motorika, koordinace pohybů). 

Společná hudební práce dané třídy by měla být zároveň součástí pokud možno většiny 
vyučovacích předmětu. Hudební aktivity se prolínají i s učivem dalších vzdělávacích předmětů: 
Český jazyk a literatura (správná artikulace a výslovnost při zpěvu a rytmizaci; práce s dechem; 
rytmus řeči; podpora citového i obrazného chápání obsahu textů spojením s pohybem, mimikou, 
gesty; uvolnění paží a ruky; čtení textu písní; hudební dramatizace vyprávění; improvizace na 
nástroje k pohádkám a bajkám), Člověk a jeho svět a Člověk a příroda (vytváření vztahu ke všemu 
krásnému a živému v nejbližším okolí; rytmus dne, týdne a roku; proměny přírody; svátky a 
slavnosti v písních, říkadlech a pranostikách; písně řemeslnické a zemědělské, písně o zvířatech, 
zpěv ptáků), Matematika (takt a rytmus, délka not a pomlk), Cizí jazyky (písně a skladby jiných 
národů). 

I. Časové rozvržení předmětu: 
ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Počet vyučovacích hodin (45 minut) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

II.  Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení: 

• vede k používání základních pojmů z oblasti hudebního názvosloví 

• vedeme žáky k  učení se zpěvu, hře na nástroj a získání rytmických schopností 

• opakováním říkadel a písní posiluje paměť 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• žák dokáže i přes těžkosti a nezdary zapojit svou vůli k samostatnému pěveckému, 
instrumentálnímu 

• i pohybovému projevu 

❖ III. Kompetence komunikativní 

• vede žáky ke vzájemnému naslouchání a k porozumění zvukům, melodiím atd. 

• vytváří situace pro poznávání a cvičení mimoslovní komunikace 

• pohybovým doprovodem a gesty napomáhá porozumění obsahu textu písně i hudebního 
sdělení 

• improvizací na nástroje u 

• í vést hudební dialog, poslechem vede ke vzájemnému naslouchání 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• vícehlasý zpěv 

• i hra vede ke spolupráci a vzájemné vstřícnosti 

• hudebně - terapeutické hry a činnosti posilují sociální chování a sebeovládání 

❖ V. Kompetence občanské 

• prostřednictvím historických písní i tanců nabízí možnost pochopení proměn společenských, 
sociálních i právních vztahů 

• aktivním prožíváním písní a zpracováním skladeb z různých kontinentů a národností vytváří 
pozitivní vztah ke světové kultuře 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• písněmi o řemeslech a povolání vytváří základní představy o obsahu běžných i tradi 
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• ních profesí 

• postupným nácvikem vytváří dovednost správného držení a krátkého doprovodu na 
jednoduché hudební nástroje, povzbuzuje pracovní vytrvalost, nasazení a rozvoj individuálních 
schopností 

5.5.3.2 Vzdělávací obsah 

1.-6.třída 
Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 

vazby, 
Průřez. 
témata 
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žák by měl: 
 
- zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené 
jeho hlasovému rozsahu a individuálním 
schopnostem 
- užívat při hudebních aktivitách různé hudební 
nástroje přiměřeně svým schopnostem a 
dovednostem 
- vnímat, rozlišovat a napodobovat různé 
nehudební i hudební zvuky; 
 - rozeznat tóny: krátké – dlouhé, vyšší – nižší 
- soustředit se na poslech jednoduché krátké 
známé písně či skladby 
- naučit se správně hospodařit s dechem a snažit 
se srozumitelně vyslovovat 
- soustředit se na poslech jednoduchých skladeb 
- poznat vybrané rytmické hudební nástroje a 
užívat je při hudebních aktivitách 
- propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout 
jednoduché taneční hry 
- reagovat pohybem na hudbu 
zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a 
individuálním schopnostem 
rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a 
zpívaný hlas, rozeznat tóny: krátké – dlouhé, vyšší 
– nižší 
správně, hospodárně a pravidelně dýchat a snažit 
se o co nejlepší vyslovování při zpěvu i při 
rytmizaci říkadel 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
 
- písně, nálady a příběhy ve spojení s rytmem dne, 
týdne a roku, s proměnami přírody, svátky a 
slavnostmi 
-písně s volným rytmem a proměnlivou 
dynamikou v pentatonickém ladění doprovázené 
přirozeným pohybem, písně durové v rozsahu 
kvinty, oktávy 
- zpěv s ozvěnou – ozvěna slabě 
- melodizace a rytmizace říkadel a 
- dechová a intonační cvičení vycházející z příběhů 
a nálad 
- intonační cvičení s nástroji "otázka a odpověď", 
"stejný tón" 
- písně s pohádkovými motivy, o zvířatech, 
řemeslné a zemědělské písně 
- zpěv lidových písní ve spojení s epochami a roční 
dobou v rozsahu jedné oktávy, střídání zpěvu a hry 
na flétnu 
-  rytmizace a melodizace říkadel 
- zpěv s doprovodem melodických nástrojů 
- frázování, výslovnost 
- písně umělé přiměřeného rozsahu 
 
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
 
- hra na flétny 
- říkadla a verše na 1-2 tónech, známé písně 3-5 
tónové, nápodobou, ve skupině, ve dvojicích 
- seznámení s jednoduchými doprovodnými 
nástroji 
- hra na sopránovou zobcovou flétnu v rozsahu 
podle individuálních možností: správný postoj a 
držení, dýchání, tvoření tónů jazykem, rozvoj 
jemné motoriky 
- rychlejší melodie v nevelkém rozsahu 
- hra známých jednoduchých písní 
- improvizace – hudební rozhovory, reprodukce 
rytmu 
- hra na nástroje Orffova instrumentáře – 
interpretace těžkých a lehkých dob ve čtyřdobých 
taktech, dodržení pomlky, pauza 
- hra na zobcovou flétnu – rozvíjení dovedností 
podle individuálních možností žáků 
- rytmická cvičení v hodnotách celých, půlových a 
čtvrťových, pauza/pomlky 
 
POHYBOVÉ ČINNOSTI 
 
- hra na tělo, vyjádření jednoduchého rytmu 
pohybem, poslechově-pohybové hry běh/pauza, 
různé druhy chůze, poskoků 
- prožívání různých kvalit tónů pohybem, rozlišení 
silně/slabě, melodie vzestupná/sestupná, tóny 
hluboké/vysoké 
- taneční hry se zpěvem 
- orientace v prostoru, utváření pohybové paměti 
- reprodukce pohybů při tanečních a pohybových 
hrách 

MUL1 
MUL2 
ENV1 
MED5 
MED6 
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7.-10.třída 
Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 
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žák by měl: 
- využívat pěvecké návyky, podle individuálních 
schopností a dovedností a zvládat správné dýchání 
a výslovnost při zpěvu i mluveném projevu 
- interpretovat vybrané a vzhledem k individuální 
úrovni zvládnutelné lidové a umělé písně 
- doprovázet podle svých schopností a dovedností 
písně na rytmické hudební nástroje 
- soustředit se na poslech skladeb různých 
hudebních žánrů 
- zvládnout základní kroky jednoduchého tance 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
 
- zpěv jednohlasu a jednoduchého dvojhlasu, 
intonační cvičení, rytmická cvičení, rozšiřování 
hlasového rozsahu, péče o hlas 
- zpěv cizojazyčné písně 
- práce s hlasem, pěvecký a mluvní projev 
- hlasová nedostatečnost, mutace, některé 
způsoby její nápravy (transpozice melodie, využití 
jiné hudební činnosti) 
- intonační cvičení, rytmická cvičení 
- zpěv jednohlasých a vícehlasých písní a capella i s 
doprovodem 
 
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
 
- hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 
Orffova instrumentáře – podle indiv. možností 
- hudební improvizace na různé nástroje 
- doprovod pomocí ostinata 
- rytmická improvizace 
- rozvíjení hry na zobcovou flétnu sopránovou, 
podle možností žáků i tenorovou nebo altovou 
- doprovod k písním na rytmické i melodické 
nástroje podle schopností žáků (metalofon, Orfův 
instrumentář) 
- nástrojová improvizace – jednoduché hudební 
formy, vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ 
 
POHYBOVÉ ČINNOSTI 
 
- hudebně- pohybové a hudebně-relaxační hry 
- orientace v prostoru, rozvoj pohybové paměti 
- reprodukce pohybů prováděných při pohybových 
hrách a tanci 
- taktování 
- pohybové reakce na změny v proudu znějící 
hudby (tempové, dynamické, rytmicko-metrické) 
- taneční kroky, tance z různých stylových období 
 
POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
 
- rozlišení dalších hudebních nástrojů 
- rozlišení některých hudebních uskupení (sólo, 
duo, orchestr) 
- rozlišení tóniny dur a moll 
- hudba středověku, staré nástroje 
- poslech lidové hudby Afriky, Asie, vyjádření 
specifik a rozdílů, typické nástroje 
- mimohudební obsah díla, hudební vyjadřovací 
prostředky 
- poslech skladeb významných hudebních 
skladatelů 
- soustředěný poslech na skladbu většího rozsahu 
 

DEM1 
MUL1 
MUL2 
MED4 
MED5 
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5.5.4 Výtvarná výchova 

5.5.4.1 Charakteristika 
Výtvarná výchova je vyučována ve všech ročnících v 45minutových hodinách. V rámci tohoto 

předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Environmentální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova. 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova má nezastupitelné místo ve všech ročnících, ve své 
časové dotaci využívá 4 hodiny z disponibilních hodin pro 2. stupeň. 

Předmět provází žáka po celou dobu studia základní školy jako potřebné vyrovnávání 
ostatního vyučování, které klade důraz na rozum. Dítě prožívá uměleckou činností samo sebe ve 
svém duševnu. Zejména ,,čistá malba‘‘ dovoluje prožitek smyslově morálních kvalit. Učitel si je 
vědom, že jeho hodiny mohou pomáhat při harmonizaci vývoje dítěte (malba - cit, kresba - rozum, 
modelování - vůle). 

V nižších ročnících můžeme vnímat uměleckou činnost i jako prostředníka pro propojení 
rozumových představ přijatých v hlavním vyučování a citového prožitku. Dítě se tak navozenými 
představami celistvěji a trvaleji spojuje. Ve vyšších ročnících, poté co se žák učil pozorně vnímat 
svět kolem sebe, je stále více podporován ve svébytném a kreativním projevu. 

Témata a techniky vždy nutně vycházejí ze zvláštností věku (vývojová stádia dítěte), ale i ze 
složení třídy a stupně její vyzrálosti. V malování se především používá technika ,,mokrá do 
mokrého“. Kresba se v nižších ročnících cvičí pomocí voskového pastelu či křídového pastelu volně 
či podle učitelovy předlohy na tabuli. Součástí kresby je i kreslení forem. Zastoupeno je i 
modelování (vosk, hlína). Krizi výtvarného projevu, která přichází s rozvojem rozumové složky, se 
překlenuje pomocí dynamického kreslení a forem. 

Základní odlišností metodiky waldorfského malování je prvotní prožitek smyslově-morální 
kvality barvy. Uchopení základního vyjadřovacího jazyka barvou. Teprve poté může být barva 
spojována s formou. Dostatečný prožitek osamocené barvy a nepospíchání na pevné tvarování 
umožní ve vyšších ročnících jistější a sebevědomější projev v samostatném uměleckém tvoření. 

V nižších ročnících učitel slovně postup krokuje a doplňuje ukázkou. Barvy jsou voleny na 
základě společného hledání a rozhovoru. Zejména v nižších ročnících spolupracuje úzce učitel 
výtvarné výchovy s vyučujícím epochového vyučování a dotváří umělecky obsah jeho hodin. 
Naopak těžiště tematické kresby je často přímo v epoše. Ve vyšších ročnících je možná i spolupráce 
s ostatními uměleckými předměty. 

 

I. Časové rozvržení předmětu: 
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ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet vyučovacích hodin (45 minut) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení: 

• častým opakováním a cvičením motorických dovedností (kresba, malba, modelování) se 
zvyšuje jistota provedení 

• obohacování představy získané v naukových předmětech o smyslový prožitek a přispívání k 
jejich lepšímu zapamatování, prožívání a ztvárňování kvality protipólných pojmů 

• spojení spolupráce ruky a oka, zlepšování prostorové orientace a odhadu 
 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• rozvoj schopnosti svobodně uměleckou cestou přistoupit k řešení zadaného tématu 
sledováním práce spolužáků a shledávání, že možnosti řešení mohou být různé 

❖ III. Kompetence komunikativní 

• rozšiřuje slovní zásobu o odborné pojmy 

• cílené učení vyjádřit slovy svůj prožitek a cíl svého snažení 

• učení srozumitelně popsat viděné 

• pochopení, že i umělecká práce může být možností mimoslovního dorozumění a má 
všeobecnou platnost 

 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 
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• rozvíjení spolupráce při společné přípravě a úklidu materiálu 

• úspěchy v tvořivosti posilují sebevědomí i jinak méně schopných žáků 

• posilování etického cítění 
 

❖ V. Kompetence občanské 

• kultivace vlastního vkusu a jeho obhajoba 

• uznávání cizího tvůrčího snažení respekt k němu 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• vytváření pozitivního vztahu k uměleckým a manuálním činnostem 

• dodržování zásady bezpečnosti při práci, používání ochranného oděvu 

• schopnost přiměřené pracovní výdrže při samostatné tvůrčí práci 

• schopnost posuzovat vlastní výsledek práce a porovnat s prací ostatních 
 

5.5.4.2 Vzdělávací obsah 

1.-6.třída 
Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 

vazby, 
Průřez. 
témata 
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Žák by měl: 

- zvládnout nejzákladnější dovednosti pro 
vlastní tvorbu 

- rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s 
dopomocí učitele barvy, tvary, objekty na 
příkladech z běžného života a ve 
výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích činnostech 

- uplatňovat základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu 

- rozlišovat, porovnávat, třídit a 
pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty, a 
uplatnit je podle svých schopností při 
vlastní tvorbě 

- při tvorbě vycházet ze svých zrakových, 
hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie 

- vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí 
činnosti (mimoslovně, graficky) 

š 
- příprava pracovního místa 

- vyjádření základních elementů a kvalit barvou: 
země, vzduch, světlo a temnota, teplo a chlad, 
voda slabý a jemný, silný, dobrý a zlý 
- pojmy: výkres na šířku a na výšku, plocha a linie, 
rozplynutá a ohraničená barva, barva světlá a 
tmavá, barva studená a teplá, uvnitř a kolem 
- malování k vyprávěným pohádkám, legendám, 
příběhům 
- technika mokrá do mokrého, akvarelové barvy: 
- polarita žlutá - modrá 
- základní barvy- žlutá, červená a modrá 
- postupné rozšíření barevné palety o sekundární 
barvy 
- důkladný úvod do techniky malování na vlhký list 
- cvičení zaměřená na barevné kontrasty a 
souzvuky barev 

- vznik primárních barev žluté - modré - 
červené ze světla a temnoty 

- vznik zelené, oranžové, fialové mícháním 
barev 

- barevné tvůrčí pokusy 
- vyjádření nálad kresbou 
- zachycení charakteristické podoby 

jednotlivých zvířat 
- rozlišování barevných kvalit 
- vypracování jemných barevných odstínů 
- cvičení na souhru ruky a oka 
- kresba voskovým pastelem a křídou 

vychází z barevné skvrny bez pevné kontury 
- kresba podle předlohy na tabuli 
- modelování hlínou a voskem 
- zážitek účinku tlaku na měkkou hmotu, 

proměny formy 
- spojování čistě barevného projevu s 

formou 
- prožívání proměny v průběhu roku: náměty 
svátků a z přírody 
- připravenost na výuky, samostatná práce 

GLO1 
GLO2 
GLO3 
MUL1 
MUL2 
ENV1 
ENV4 
 

 
 

7.-10.třída 
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Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

Žák by měl: 
- uplatňovat základní dovednosti při 

přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v 
ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy; 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých 
vlastních zkušeností a představ 

-hledat a zvolit pro jejich vyjádření 
nejvhodnější prostředky a postupy s dopomocí 
učitele 

Š. 
- vnímat a porovnávat výsledky běžné i 

umělecké produkce, slovně vyjádřit své postřehy 
a pocity 

 
 

- černo-bílé malování uhlem nebo křídou 
- cvičení techniky nanášení vrstev 
- barevné kompozice 
- převádění témat do různých technik 
- převedení barevných studií na černo-bílé 
- vytváření rovnováhy na ploše při všech 

cvičeních 
- linie s geometrickým zaměřením 
- hledání výrazu linie 
- prohloubení užití barvy 
- spojování výtvarného vyjádření s krátkým 

textem (oznámení, plakát, výzva, ilustrace k básni 
apod.) 

- technika dynamického kreslení 
- malba indigem, malba šedými a hnědými 

barvami 
- návštěvy výstav 
- různé techniky - kresba perem, dřívkem, 

štětcem, lavírování, grafické techniky 
 

DEM1 
GLO1 
GLO2 
GLO3 
MUL1 
MUL2 
ENV1 
ENV4 
MED6 
MED7 

 

 

5.6 Člověk a zdraví 

5.6.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast člověk a zdraví je tvořena vzdělávacími obory: 

• Tělesná výchova 

• Výchova ke zdraví 
Vzdělávací obor Tělesná výchova je realizován v předmětu Pohybová výchova. 
 

5.6.2 Pohybová výchova 

5.6.2.1 Charakteristika 
Tento předmět je vyučován 3 hodiny týdně v 45 minutových vyučovacích hodinách. Čerpá 

očekávané výstupy ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. V rámci tohoto předmětu jsou také 
realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova. 
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Předmět probíhá v tělocvičně, ale může být realizován i na hřišti, sportovním stadionu, v 
přírodě, v kmenové třídě, v eurytmické sále. Hodin se zúčastňují hoši i dívky společně. 

Předmět pohybová výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice 
zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně 
k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální 
pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené 
a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do 
denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro 
optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro 
podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v 
základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá 
dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je 
rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání a vlastních možností, které předpokládá diferenciaci 
činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich 
korekce v běžných i specifických formách pohybového učení. Proto se nedílnou součástí pohybové 
výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně 
využívána v hodinách pohybové výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se 
zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

V rámci pohybové výchovy se žáci učí nejen uchopovat vlastní tělesnost a fyzickou zdatnost, 
ale také rozpoznávat své pohybové dovednosti a fyzickou výdrž. Proto jsou do hodin zařazeny 
kromě zahřívacích a aktivizačních činností, i činnosti klidové, balanční, polohovací a relaxační. V 
rámci hodin jsou též nabízeny prvky eurytmické. Které si kladou za cíl zprostředkovat žákům zážitek 
zdravého životního rytmu prostřednictvím pohybu těla za doprovodu hudby nebo mluveného 
(umělecky ztvárněného) textu. Vždy jde o hledání harmonie, o vyrovnání protikladů. Pohyb je vždy 
střídán zklidněním, zvuk tichem. Mnohá eurytmická cvičení mají povahu cvičení duševní hygieny. 
Nabízí cviky na zlepšení nesprávného držení těla, na celkové zklidnění nebo naopak povzbuzení. 
Další cvičení zlepšují koncentraci, orientaci v prostoru i v různých situacích, šikovnost, postřeh apod. 
Jde o pohyb oduševnělý, umělecky utvářený. Uvádí duševní stránku v soulad se stránkou tělesnou. 

I. Časové rozvržení předmětu: 
ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet vyučovacích hodin (45 
minut) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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II.  Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení 

• žáky vedeme ke kladnému vztahu k pohybu a péči o své tělo 

• žáky vedeme k tomu, aby si uměli rozvrhnout, jak by mohli své učení zdokonalit 

• žáky vedeme k sebehodnocení 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci 
i hodnocení 

• žáky vedeme k samostatnému řešení běžných situací a k samostatnému překonávání 
překážek 

 

❖ III. Kompetence komunikativní 

• učíme žáky základním pravidlům komunikace a slušného chování 

• zadáváme jednoznačné a srozumitelné pokyny 

• podporujeme žáky ve vyjadřování svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole 
i mimo školu 

• podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 
 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• sociální schopnosti rozvíjíme v průběhu všech aktivit 

• ve vyučování žáci spolupracují ve skupinách a vzájemně si pomáhají 

• žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 
mohou sami podílet 

❖ V. Kompetence občanské 

• vedeme žáky k uvědomění si nutnosti ustanovení pravidel chování 

• vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů druhých lidí 

• žáky vedeme k pomoci druhému člověku a ke sportovním aktivitám 

• při pobytech v přírodě vedeme žáky k zodpovědnému chování 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení 

• pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané 
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

• individuálním přístupem a spoluprací s rodiči pomáháme žákům při profesní orientaci 
 

5.6.2.2 Vzdělávací obsah 

1.-6.třída 
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Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 
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žák by měl: 
 

- mít kladný postoj k pohybovým aktivitám 

- zvládat podle pokynů přípravu na 
pohybovou činnost 

- reagovat na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti 

- mít osvojeny základní pohybové 
lokomoce, dovednosti a prostorovou 
orientaci podle individuálních 
předpokladů 

- dodržovat základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a mít osvojeny 
základní hygienické návyky při 
pohybových aktivitách 

 

- zlepšovat svou tělesnou zdatnost, 
pohybový projev a správné držení těla 

- podle pokynu uplatňovat v pohybovém 
režimu korektivní cvičení v souvislosti s 
vlastním zdravotním oslabením 

- rozvíjet základní pohybové dovednosti 
podle svých pohybových možností a 
schopností 

- rozumět základním termínům tělocvičné 
terminologie a reagovat na pokyny k 
provádění vlastní pohybové činnost 

- zvládat podle pokynu základní přípravu 
organismu před pohybovou činností i 
uklidnění organismu po ukončení činnosti 

- využívat osvojené pohybové dovednosti 
při hrách a soutěžích 

- uplatňovat hygienické a bezpečnostní 
zásady pro provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti 

 
Š 
rozvíjet síly přirozené nápodoby 
- vnímat své místo v celku 
- uchopit rozličné polarity pohybu, především 
pohyb a klid 
- s dopomocí zvládat jednoduché varianty kroků a 
skoků 
- rozvíjet jednoduché pohybové formy s 
dopomocí učitele nebo asistenta 
- prožívat poezii v pohybu 
- s dopomocí se orientovat v prostoru 
- s dopomocí se zorientovat ve společné formě dle 
svých možností 
- s dopomocí dle svých individuálních možností 
zvládat rytmická a koordinační cvičení 
 
 

 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti: 
vyjádření rytmu, slova a melodie pohybem 
- rytmické a kondiční formy cvičení od kruhových 
her k vlastnímu cvičení, rytmická obměna mezi 
lehkými a těžkými skoky, tance v rytmech 
- cvičení se švihadlem, míčem a drobným náčiním 
- bezpečnost a hygiena při cvičení 
- průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační 
cvičení 
- protahovací, dechová, dynamická a uvolňovací 
cvičení 
- cvičení vytrvalosti, obratnosti, pohyblivosti a 
pohyblivé hry 
- běh, skoky, šplh, hod, skupinové hry 
- hod míčem 
- jednoduché míčové hry 
– průpravná cvičení ke kotoulům apod. 
- turistika a pobyt v přírodě 
– přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu 
- příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- cvičení "Já a Ty" rozvíjí vztahy ve dvojicích a v 
celku 
- rozličné podoby chůze (liška, medvěd, kohout...) 
a poskoků (žába, vrabec, zajíc..), správné držení 
těla 
- cvičení na koordinaci pohybů končetin 
- budování úcty k hůlce (měděná tyč) 
- pěstování kruhu jako základ pro uchopení celku 
- rozlišení rovných a oblých linií, (spirála) 
- jednoduché formy napodobování hlásek (vždy 
zahrnuty do pohádkových her) 
- rytmické střídání polarit pro zklidnění, rovnováhu 
a uchopení prostoru (chůze-běh, potichu–nahlas, 
nahoře-dole) 
- rytmická cvičení rukou, nohou, jednoduchá 
cvičení zručnosti a prstová cvičení, na kterých se 
vyvíjí jemná motorika dětí 
 

ENV3 
ENV4 
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7.-10.třída 
Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

žák by měl: 
– usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových 
schopností a o zdokonalování základních lokomocí 
a pohybových dovedností 
– cíleně se připravit na pohybovou činnosti a její 
ukončení 
– využívat základní kompenzační a relaxační 
techniky k překonání únavy 
– uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v 
silničním provozu 

- znát zásady ošetření drobných poranění, 
umět požádat o pomoc 

– zvládat v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a využívat je ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

- snažit se o co nejsprávnější provedení 
pohybové činnosti 

-  
– dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při 
kolektivních hrách 

- sledovat určené prvky pohybové činnosti 
a výkony 

 
Š 
- s dopomocí zvládnout provedení pohybových 
forem v prostoru 
- zvládnout koordinační cvičení horních a dolních 
končetin 
- zvládnout spolupráci ve skupině 
 

 
-výběr vhodných cviků v rámci přípravy před 
pohybovou zátěží a při relaxaci 
-pohybové hry – s různým zaměřením; s náčiním i 
bez náčiní, gymnastika 
-rytmická cvičení 
-turistika a pobyt v přírodě 
– příprava turistické akce, přesun do terénu a 
uplatňování pravidel bezpečnosti silničního 
provozu v roli chodce, ochrana přírody, 
-čestné soupeření a ohleduplnost 
-spolupráce ve skupině 
-pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
- psychomotorické aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- koordinační cvičení na spolupráci horních a 
dolních končetin (sedmidílné cvičení) 
- cvičení spirály s měděnou hůlkou a 
dvanáctidílného cvičení pro korekci nesprávného 
držení těla 
- rozličná cvičení koncentrace a obratnosti - 
rytmická a symetrická cvičení (dívám se do sebe – 
dívám se ven) 
- jednoduchá sociální cvičení v prostoru 

ENV3 
ENV4 
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5.6.3 Výchova ke zdraví 

5.6.3.1 Charakteristika 
Předmět Výchova ke zdraví je vyučován v devátém a desátém ročníku v epochách na druhém 

stupni. 
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobní a sociální výchova a 
Enviromentální výchova. 

 
Vzdělávací předmět Výchova ke zdraví je vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví  a navazuje 
na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 
Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. 
Vede je ke zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují hygienické, stravovací a 
pracovní návyky, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, učí se odmítat škodlivé látky, 
předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 
 

I. Časové rozvržení předmětu: 
ročník: 9. 10. 

Počet epochových týdnů 6 6 

 

II.  Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení 
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• žáky vedeme k samostatnosti, aby byli schopni získané dovednosti kriticky posuzovat a najít 
v nich smysl pro využití v budoucnosti 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• žáky vedeme k překonávání problémů přiměřeně ke svým možnostem díky prevenci 

• žákům pomáháme řešit situace spojené s tělesnými změnami v období puberty, dospívání 

❖ III. Kompetence komunikativní 

• žáky vedeme k vyjádření svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

• žáky vedeme ke znalosti a umění využití důležitých telefonních čísel 

•  žáky učíme požádat o pomoc 

• podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• sociální schopnosti rozvíjíme v průběhu všech aktivit 

• žáky vedeme k vytvoření základní představy o vztazích ve dvojici, o kamarádství, přátelství, 
lásce, partnerství, manželství a rodičovství 

• žáky vedeme k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování 

• žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 
mohou sami podílet 

• žáky vhodnou formou seznamujeme s nebezpečím možného psychického i fyzického 
zneužívání jejich osoby 

❖ V. Kompetence občanské 

• vedeme žáky k vědomému pečování o své zdraví 

• vedeme žáky k ochraně svého zdraví, dodržování naučených stereotypů chování zdravého 
životního stylu a ochrany životního prostředí 

• žáky vedeme k pomoci druhému člověku 

• učíme žáky chovat se v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 
podle pokynů kompetentní osoby 

❖ VI. Kompetence pracovní 

• žák ovládá základy sebe-obsluhy a základní hygienu 

• vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany 
životního prostředí 

 

5.6.3.2 Vzdělávací obsah 

7.-10.třída 
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Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 
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žák by měl: 
- vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky 
i členy rodiny 
- chápat základní životní potřeby a jejich 
naplňování ve shodě se zdravím 
- respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků, 
umět popsat své zdravotní problémy a potíže 
- znát správné stravovací návyky a v rámci svých 
možností dodržovat a uplatňovat zásady správné 
výživy 
- uplatňovat způsoby bezpečného chování v 
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových 
situacích a vědět kde v případě potřeby vyhledat 
pomoc 
- uplatňovat osvojené sociální dovednosti při 
kontaktu se sociálně patologickými jevy 
- zaujímat odmítavé postoje ke všem formám 
brutality a násilí 
- vědět o souvislosti mezi konzumací návykových 
psychoaktivních látek a poškozováním zdraví 
-použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby 
pomoci 
- řídit se pokyny odpovědných osob při 
mimořádných událostech 
 

Lidské vztahy: 
 -kamarádství, přátelství, láska, partnerství, 
manželství a rodičovství, různé další sociální role 
Osobnostní a sociální rozvoj 
 - sebepoznání a sebepojetí 
- vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem 
- zdravé a vyrovnané sebepojetí 
- utváření vědomí vlastní identity 
Zdravý způsob života: 
- výživa a zdraví, 
- tělesná a duševní hygiena, 
- režim dne, zdravotní prevence 
Rizika ohrožující zdraví, jejich prevence: 
- stres, závislosti, formy individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita Bezpečné chování: 
- komunikace s vrstevníky a s neznámými lidmi 
 - konfliktní a krizová situace 
- osobní zdravotní stav a jeho respektování 
- možnosti aktivní podpory zdraví 
 Závislosti: 
- auto-destruktivní závislosti, psychická 
onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, 
- rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní 
kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, 
nebezpečný internet) 
 - násilné chování, těžké životní situace a jejich 
zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu) 
Násilí: 
- skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, 
- sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; 
formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita 
mládeže; 
- komunikace se službami odborné pomoci 
Ochrana člověka za mimořádných událostí (živelné 
pohromy, terorismus): 
- varovný signál a jiné způsoby varování, základní 
úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, 
- činnost po mimořádné události, 
 - prevence vzniku mimořádných událostí Centra 
odborné pomoci: 
- vyhledání potřebného centra, vyhledání 
možností kontaktu jejich využití v případě potřeby 
praktické základy první pomoci 

ENV4 
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5.7 Člověk a svět práce 

5.7.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v předmětu Pracovní činnosti a je jednou 

ze stěžejních vzdělávacích oblastí ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením více vad. Zahrnuje 
široké spektrum pracovních činností, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních 
pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti, a to především samostatnosti 
v sebe-obsluze. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení motorických schopností, 
manuálních dovedností a návyků žáků a tím přispívá k jejich co nejsamostatnějšímu zapojení do 
každodenního života a umožňuje jim přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních činností. 
Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na tematické okruhy: 

• Sebeobsluha 

• Práce s drobným materiálem 

• Práce montážní a demontážní 

• Pěstitelské práce 

• Práce v domácnosti 

• Práce s technickými materiály (zařazeny pouze na druhém stupni). 
 

5.7.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

• zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou 

• rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností 
a návyků 

• překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů 

• práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce 

• osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s předměty denní potřeby, s vhodně 
zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím 

• porozumění zadaným jednoduchým pracovním postupům 

• poznání pracovních činností, které napomáhají k využití volného času 

• dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 

5.7.3 Pracovní činnosti 

5.7.3.1 Charakteristika 
Předmět pracovní činnosti je vyučován od 1. třídy ve cvičných 45 minutových hodinách a v 

epochách na 1. stupni v prvním, druhém a čtvrtém ročníku a na 2. stupni ve všech ročnících. 
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobní a sociální 

výchova a Enviromentální výchova. 
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede 

žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k 
vytváření životní a profesní orientace žáků.  Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází 
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z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a 
technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 

Pracovní činnost nechápeme pouze jako cvičení zručnosti rukou, ale ruční práce odpovídající 
věku vedou jak posílení vůle, tak i k rozvoji logického myšlení.  Žáci se učí pracovat samostatně i v 
týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných 
pomůcek a nářadí. 

Stejně jako v ostatních předmětech jsou dané pracovní činnosti cíleným a nezastupitelným 
pedagogickým záměrem, který důsledně sleduje vývoj žáka a napomáhá jeho dalšímu 
osobnostnímu rozvoji. 

Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního vzdělávání od prvního do 
desátého ročníku. V 9. a 10. třídě lze podle schopností žáků zařadit před-profesní přípravu. Učivo 
celé vzdělávací oblasti je určeno všem žákům, tedy chlapcům i dívkám. 
 

I.  Časové rozvržení předmětu: 
ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet epochových týdnů 6 6 0 3 0 0 3 3 6 6 
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Počet cvičných hodin týdně 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 

 
II.  Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí : 

❖ I. Kompetence k učení: 

• využití vhodných naučených metod 

• plánování činností s materiálem k úspěšnému zhotovení výrobku 

• práce se speciálními pomůckami a nářadím 

• poznávání pokroků a problémů používání odborných pojmů 

• poznávání vlastností materiálů a jejich využití  v praktickém životě 
 

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• řešení situací spojených s prací na výrobku, ověřování správnosti řešení 

• využívání již zaběhnutých postupů při nových zadáních 

• cvičení vůle překonávat překážky 

• být schopen reagovat v případě nebezpečí 

• orientace v okruhu oborů lidských činností jako možnosti pro příští studijní a profesní 
zaměření 

  

❖ III. Kompetence komunikativní 

• využívání odborných pojmů z okruhu prováděných prací 

• schopnost vyjádřit a obhájit svůj názor v pracovní komunikaci 
 

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• posilování sebevědomí poznáváním svých schopností v různých oborech 

• respektování pravidel práce v týmu 

• vlastní pracovní nasazení ovlivňuje kvalitu společné práce upevňování dobrých mezilidských 
vztahů 

• posilování sebeovládání, ohleduplnosti při práci 
  

❖ V. Kompetence občanské 

• ochrana svého zdraví i zdraví svých spolupracovníků 
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• chápání nutnosti šetrného využívání surovinových zdrojů při různých činnostech člověka 
  

❖ VI. Kompetence pracovní 

• zvládání základních pracovních dovedností a postupů daných řemeslných oborů 

• správné a bezpečné využívání nástrojů a materiálů 

• rozšiřování komunikačních schopností při kolektivní práci vytváření pozitivního vztahu k 
manuálním činnostem 

• dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví 

• práce podle daného postupu 

• posilování pracovní výdrže a koncentrace při práci 

• utváření konkrétních představ o pracovních činnostech, posuzování výsledků  práce 
 

5.7.3.2 Vzdělávací obsah 

1.-6.třída 
Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 

vazby, 
Průřez. 
témata 

SEBEOBSLUHA 
žák by měl: 
- zvládnout základní hygienické návyky a 
sebeobslužné činnosti 
- zvládnout oblékání a svlékání oděvu, skládání a 
uložení oděvu, obouvání 
- udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí 
- pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní 
věci 
- zvládat běžnou údržbu oděvu i obuv 
- dodržovat zásady účelného oblékání 

- nácvik každodenních činností 
- posilování a rozvoj samostatnosti při hygieně, 
oblékání, přípravě svačiny 
- základní hygienické návyky, osobní hygiena 
- svlékání a oblékání oděvu, skládání oděvu, 
obouvání 
- znalost svého místa 
- běžná údržba oděvu a obuvi, ukládání, čištění 
- péče o osobní věci, uklízení a ukládání osobních 
věcí 
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PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
žák by měl: 
- třídit různé druhy drobného materiálu podle 
velikosti, tvaru, barev 
- zvládat základní manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a pomůckami 
- vytvářet jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních materiálů 
- pracovat podle slovního návodu 
- pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými 
pracovními postupy různé výrobky z drobných 
materiálů 
- využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i 
prvky lidových tradic 
- volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 
- udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 

- pletení na prstech 
- pletení na dvou jehlicích hladce dle 
individuálních možností žáka 
- pletení hladce a obrace 
- háčkování 
- modelování – např. včelí vosk, modelčina 
- práce s přírodninami 
- práce s papírem – trhání, stříhání, skládání, 
lepení, barvení 
- stříhání podle vzoru – papír, látka 
- tkaní na jednoduchém rámu či stávku 
-jednoduché techniky šití a vyšívání, prošívání 
knoflíku 
- výroba čepice na míru vlastní hlavy 
- řemeslné práce v souvislosti s tématy oblasti 
Člověk  a jeho svět 
- výrobky ke svátkům koloběhu roku 
- zásady bezpečností a ochrany pří práci s jehlou, 
nůžkami 
- pořádek na pracovním místě 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 
žák by měl: 
- zvládat elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 
- provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 
- pracovat podle slovního návodu, předlohy 
- spojovat a rozpojovat různé jednoduché 
předměty 
- udržovat pořádek na svém pracovním místě, 
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce 

- tvořivá práce se stavebnicemi 
- montáž a demontáž stavebnic 
- obsluha pracovního stolu a orientace na 
pracovišti 
- zásady bezpečnosti práce a hygiena na pracovišti 
- procvičování základních technik ručního 
obrábění:štípání, řezání, hoblování, vrtání, 
rašplování, pilování, broušení 
 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
žák by měl: 
- provádět pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 
- pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 
- používat lehké zahradní náčiní 
- znát základní podmínky a postupy pro pěstování 
vybraných rostlin 
- ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i 
venkovní rostliny 
- volit podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 
- vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách 
- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při 
práci s rostlinami na zahradě 

- péče o rostliny ve třídě a na zahradě 
- pozorování  procesu získávání potravin 
ze zemědělských plodin – na příkladu obdělávání   
vlastního pole, sklizně a pečení chleba 
- seznámení se základními zemědělskými 
plodinami a jejich vegetačním cyklem 
- pěstování pokojových květin 
- pěstování vybraných druhů rostlin podle 
možností 
- práce na školní zahradě v souvislosti s ročním 
obdobím, pozorování proměn zahrady 
- příprava půdy pro pěstování rostlin, vhodné 
nástroje a náčiní 
- dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci 
na zahradě a na poli 
- první pomoc při úrazu 
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PRÁCE V DOMÁCNOSTI 
žák by měl: 
- upravit stůl pro jednoduché stolování 
- připravit jednoduchý pokrm 
- chovat se vhodně při stolování 
- orientovat se v základním vybavení kuchyně 
- zvládat drobné úklidové práce 
- znát základní vybavení kuchyně 
- připravit jednoduché pohoštění 
- uplatňovat zásady správné výživy 
- dodržovat pravidla správného stolování a 
společenského chování při stolování 
- zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými 
nástroji 
- vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, 
ve třídě 
- udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce v 
domácnosti 
 

- sestavení seznamu ingrediencí a jejich nákup 
- seznámení se se základy stolování 
- příprava jednoduchých pokrmů 
- nalévání čaje, mazání chleba 
- příprava stolu pro společné stolování 
- vhodné chování při stolování 
- úklid kuchyně 
- kuchyňské práce: škrábání brambor, strouhání 
zeleniny 
- poznání a praktické využívání základního 
vybavení kuchyně 
- seznámení se se základními úklidovými 
prostředky, nácvik užívání 
- roztřídění odpadů do správných nádob a 
následné vynesení do příslušných kontejnerů 
- pořádek a čistota v kuchyni, hygiena a 
bezpečnost práce 
- první pomoc při úrazu v kuchyni 
- příprava jednoduchých pokrmů dle zásad 
správné výživy 

 

 
 

7.-10.třída 
Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 
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PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLEM 
žák by měl: 
- rozlišovat různé druhy materiálů 
- získat základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech 
- zvolit vhodný pracovní postup v souladu s 
druhem zpracovávaného materiálu 
- orientovat se v jednoduchých pracovních 
postupech a návodech 
- vybrat a správně používat vhodné pracovní 
nástroje a pomůcky 
- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny 
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s 
nástroji a nářadím 

- organizace práce 
-  práce podle pracovního nákresu 
-práce u dílenského stolu-možnosti upnutí 
výrobku, bezpečnost, hygiena a pořádek na 
pracovišti 
- vlastnosti dřeva a proutí jako pracovního 
materiálu 
-práce s pomůckami, nářadím a nástroji pro ruční 
opracování dřeva 
-seznámení se s historií vzniku pracovních nástrojů 
-jednoduché pracovní postupy a operace-sekání, 
řezání, měření, broušení dřeva 
-tvorba jednoduchých uměleckých a praktických 
výrobků ze dřeva 
-praktické seznámení s tradičními řemesly 
využívajícími dřevo, kov, proutí 
-jednoduché pracovní postupy a typy pletení z 
proutí 
-jednoduchý proutěný výrobek 
-ruční šití uměleckých a praktických výrobků 
- zpracování ovčího rouna 
- ruční šití 
- měření, stříhání 
- použití jednoduchého střihu, šablony 
- druhy textilních materiálů - ovčí rouno, vlna, 
bavlna, hedvábí, len 
- první pomoc při úrazu 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 
žák by měl: 
- sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model 
- zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při 
práci se stavebnicemi 
- provádět údržbu jednoduchých předmětů 
- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy 

- měření a orýsování materiálu 
- stavebnice − konstrukční, elektrotechnické; 
sestavování modelů; montáž a demontáž 
- obsluha pracovního stolu a orientace na 
pracovišti 
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PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
žák by měl: 
- volit vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 
- pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a 
využívat je k výzdobě 
- znát hlavní zásady pěstování zeleniny 
- používat vhodné pracovní pomůcky při práci na 
zahradě 
- znát běžné druhy ovoce 
- seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát 
nebezpečí jedovatých rostlin 
- vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty 
- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na 
zahradě 

- péče o půdu, setí, zásady pěstování ovoce, 
zeleniny, květin 
- pěstování léčivých rostlin, rozpoznávání, použití, 
léčivé účinky 
- pěstování interiérových květin, použití k výzdobě 
- péče o zahradu v průběhu roku 
- používání a udržování základního nářadí 
užívaného k pěstitelství na zahradě a v interiéru 
- základní znalost péče o drobná domácí zvířata 
( králík, morče, rybičky aj.) 
- zásady bezpečnosti práce a hygiena na pracovišti 
- zásady bezpečnosti práce a hygieny při práci se 
zvířaty 
- první pomoc při úrazu 
- chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, 
hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se zvířaty 

 

PRÁCE V DOMÁCNOSTI 
žák by měl: 
- zvládat jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti 
- používat vhodné prostředky při práci v 
domácnosti 
- používat základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhovat spotřebiče 
- připravit pokrmy podle daných postupů v 
souladu se zásadami zdravé výživy 
- dodržovat základní principy stolování a obsluhy u 
stolu 
- dodržovat základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy při zacházení s 
elektrospotřebiči a používanými prostředky 

- údržba a úklid v domácnosti, úklidové 
prostředky, postupy; bezpečnost při styku s 
čisticími prostředky 
- údržba oděvů a textilií, postupy; prací a čisticí 
prostředky a zacházení s nimi 
- elektrické spotřebiče, funkce a užití, ovládání, 
ochrana a údržba, bezpečnost provozu; nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem 
- kuchyně, základní vybavení, udržování pořádku a 
čistoty; bezpečnost a hygiena provozu 
- potraviny, skupiny potravin; způsoby konzervace 
- příprava pokrmů, úprava pokrmů za studena 
- základní způsoby tepelné úpravy 
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů 
- zásady zdravé výživy 
- úprava stolu a stolování, jednoduché prostírání; 
chování u stolu; zdobné prvky a květiny na stole 
- prostírání při slavnostních příležitostech 

 

 

5.8 Člověk a společnost 

5.8.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast Člověk a společnost má významnou roli v přípravě žáků na občanský život. 

Je zařazena na 2. stupni a svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Utváří a 
rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem 
lidského života a pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích. Součástí vzdělávání je výchova k 
toleranci, respektování lidských práv, k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost zahrnuje tematické okruhy: 

• Historie našeho národa 

• Člověk ve společnosti 

• Poznatky o společnosti 

• Péče o občana 
 

5.8.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
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Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 
vede žáka k: 

• získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země 

• poznávání postupné změny způsobu života lidí 

• poznávání historických a kulturních památek v nejbližším okolí 

• zvládání přiměřeně náročných situací běžného života 

• osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních mezilidských 
vztahů 

• vyjadřování vlastních myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti 

• úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům 

• rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých 
společenství 

• pochopení práv a povinností občanů, k rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho 
důsledků 

 

5.8.3 Člověk a společnost 

5.8.3.1 Charakteristika 
Předmět Člověk a společnost je vyučován ve všech ročnících v epochách na druhém stupni. 
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobní a sociální 

výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Multikulturní výchova a Enviromentální výchova. 

Předmět Člověk a společnost poskytuje žákům základní poznatky o vývoji lidstva, i vlastního 
národa, seznamuje je s nejvýznamnějšími osobnostmi a historickými událostmi, které ovlivnily život 
v minulosti a mají význam pro současnost. Zaměřuje se na formování osobnosti žáků po stránce 
citové a volní a na rozvíjení kognitivních funkcí tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů 
bylo co nejúspěšnější. Žáci získávají základní vědomosti o podstatě a fungování společnosti, 
právech a povinnostech občanů. V rámci předmětu jsou seznamováni s historií našeho národa a 
tradicemi. Zároveň rozvíjí znalosti o současnosti naší země. Jsou vedeni k postupnému poznávání 
dynamiky mezilidských vztahů, k jejich budování a k multikulturnímu chápání společnosti. 
 
I.    Časové rozvržení předmětu: 

ročník: 7. 8. 9. 10. 
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Počet epochových týdnů 6 6 6 6 

 
II.  Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

❖ I. Kompetence k učení 

• schopnost práce s učebními materiály a učebními pomůckami, vyhledávání informací, práce 
s informací 

• používání základních pojmů z různých vzdělávacích oblastí 

• schopnost vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 
  

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• vnímání nejrůznějších společenských problémů v jejich vývoji 

• při řešení problémů objevovat historické paralely 

• vědomí společenských aspektů při řešení různých problémů 
  

❖ III. Kompetence komunikativní 

• schopnost srozumitelného vyjádření v ústním projevu, porozumění obsahu sdělení, 
porozumění běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům z oblasti 
společenského dění 

• zvládnutí jednoduché formy písemného záznamu probíraných poznatků 

• vyjadřování svých názorů přijatelnou formou 

• využívání získaných komunikativních dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

  

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• povědomí o základních mravních a společenských hodnotách 

• respekt k pravidlům při práci v týmu a svými pracovními činnostmi přispívá ke společné 
práci 

  

❖ V. Kompetence občanské 

• pochopení společenských norem a pravidel soužití 
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• poznání našich i cizích tradic a kulturního dědictví, vážit si jich a chránit je respekt k 
odlišnostem jiných lidí, společenstvím a národům 

  

❖ VI. Kompetence pracovní 

• schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a dokončení práce 

• reálné posouzení výsledků své práce i práce ostatních 
 

5.8.3.2 Vzdělávací obsah 
7.-8.třída 

Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

Historie našeho národa 
žák by měl: 

- poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a 
současných lidí 

- mít základní poznatky z období počátku českého 
státu 

- pravěk, život v pravěku, pravěcí 
sběrači a lovci a jejich kultura, 
základní znaky starověkých kultur 

- první státní útvary na našem území, 
Sámova říše, Velkomoravská říše, 
vznik Českého státu 

- společnost ve středověku 

- Přemyslovci, Lucemburkové 

- husitství, objevné zámořské cesty, 
Habsburkové 

DEM1 
DEM2 
DEM3 
DEM4 
GLO1 
GLO2 
GLO3 
MUL1 
MUL2 
MUL3 
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Člověk ve společnosti 
žák by měl: 

- mít základní informace o otázkách rodinného 
života a rozlišovat postavení a role rodinných 
příslušníků 

- respektovat pravidla společenského soužití 

- uplatňovat vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých situacích, rozlišit projevy 
nepřiměřeného chování 

- znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být 
ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 
spoluobčanům 

- rodina, škola, funkce a struktura 
rodiny, odpovědnost rodičů za 
výchovu dětí 

- rodinní příslušníci a jejich role, 
rodinný život a zvyky 

- práva a povinnosti žáků, vztahy ve 
škole, vztahy k autoritám 

- společenské profese a role, 
zaměstnání rodičů 

- obec, region, kraj, zajímavosti a 
významné osobnosti obce, regionu, 
kraje, důležitá místa 

- přírodní zajímavá místa, kulturní 
památky, národní zvyky a obyčeje, 
regionální pověsti 

- naše vlast, významné události a 
osobnosti, které proslavily naši 
vlast 

- státní svátky 

- mezilidské vztahy ve společnosti, 
základní pravidla společenského 
chování; mezilidská komunikace; 

MUL4 
MUL5 

Poznatky o společnosti 
žák by měl: 

- znát symboly našeho státu a jeho hlavní 
představitele 

- být seznámen se základními právy a povinnostmi 
občanů 

- prezident republiky; státní orgány a 
instituce; státní občanství; státní 
symboly 

- lidská práva, základní lidská práva, 
práva dítěte a jejich ochrana, 
rodinné právo 

- týrané dítě, zneužívané dítě 

- šikana; diskriminace 

 

Péče o občana 
žák by měl: 

- dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v 
případě potřeby požádat o radu 

- rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy 

- peníze a jejich funkce 

- hospodaření s penězi 

- vzdělávání v ČR, právo na vzdělání, 
význam vzdělání 

- příprava pro profesní uplatnění   

- člověk a volný čas, kultura, sport, 
volnočasové aktivity, nevhodné 
využívání volného času 

- ohrožení sociálně patologickými 
jevy 

- nebezpečí drog 

 

 

9.-10.třída 
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Očekávané výstupy RVP/ 
Výstupy školy 

Učivo Přesahy a 
vazby, 
Průřez. 
témata 

Historie našeho národa 
žák by měl: 

- vědět o význačných osobnostech našich dějin 

- mít představu o významných historických 
událostech v naší zemi 

- významné osobnosti našich dějin, 
Karel IV., Jan Hus, Jan Amos 
Komenský, Marie Terezie 

- světové války, jejich důsledky; vznik 
samostatné ČR 

- vznik československého státu, první 
prezident T. G. Masaryk 

- vznik České republiky; vstup ČR do 
EU 

DEM1 
DEM2 
DEM3 
DEM4 
GLO1 
GLO2 
GLO3 
MUL1 
MUL2 

Člověk ve společnosti 
žák by měl: 

- vědět o nebezpečí rasismu a projevech 
vandalismu 

- tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve 
společnosti 

- rovnoprávné postavení žen a mužů 

- rovnocennost a rovnoprávnost 
národnostních menšin 

- mezilidské vztahy ve společnosti 

- vztah mezi mladými lidmi, vztah 
mezi chlapcem a děvčetem 

- základní pravidla společenského 
chování 

- mezilidská komunikace 

MUL3 
MUL4 
MUL5 
ENV3 
EMV4 



 
 

DO-29 Školní vzdělávací program základní škola speciální - Waldorfská škola Brno Duhová třída II               str. 97 z 116 

Poznatky o společnosti 
žák by měl: 

- uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního 
jednání 

- být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU 

- člověk a právo, práva a povinnosti 
občana 

- policie, soudy; právní dokumenty 
občana 

- druhy a postihy protiprávního 
jednání 

- trestná činnost mládeže 

- evropská integrace; postavení ČR v 
rámci EU 

 

Péče o občana 
žák by měl: 

- vědět o možnostech sociální péče o potřebné 
občany 

- využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících 
organizací 

- mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k 
ochraně osob za mimořádných událostí 

- zdravotní a sociální péče, systém 
zdravotní péče; zdravotní a sociální 
pojištění; sociální zabezpečení 

- orgány a instituce zdravotní a 
sociální péče 

- pomáhající organizace 

- pracovní uplatnění, kvalifikace, 
rekvalifikace 

- odměna za práci; nezaměstnanost, 
pracovní úřady; finanční podpora v 
nezaměstnanosti 
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5.9 Člověk a příroda 

5.9.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast navazuje na učivo o přírodě oblasti Člověk a jeho svět, a její učební témata 

prohlubuje a systematizuje způsoby přijatelnými pro věkový vývoj dítěte na druhém stupni 
základního vzdělávání. Dává žákům příležitost seznámit se s přírodou jako systémem, jehož součásti 
jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci dostávají základy pro pochopení 
přírodních zákonitostí, které mohou pozorovat a uplatnit v praktickém životě. Výuka vychází z kvalit 
smyslového vnímání. 
 

5.9.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

• rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti a získané poznatky využít v praxi 

• seznámení s příčinami přírodních jevů 

• vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou 

• podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí 

• získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály 

• získání elementárního povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru 

• utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí 

 

5.9.3 Člověk a příroda 

5.9.3.1 Charakteristika 
Předmět Člověk a příroda je vyučován ve všech ročnících v epochách na druhém stupni a od 

9. třídy i ve cvičných hodinách. 
V rámci tohoto předmětu jsou také realizována tato průřezová témata: Osobní a sociální 

výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech,  Multikulturní výchova a Enviromentální výchova. 

Předmět Člověk a příroda zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné a zeměpisné 
poznatky a dovednosti. Charakter výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět procesům 
probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi, poznávat přírodní podmínky 
nejen ve svém nejbližším okolí a na území ČR, ale i v Evropě. Vychází z osobních poznání žáků a 
jejich zkušeností. 

Výuka by měla být co nejvíce názorná, učitel by měl postupovat od konkrétního jevu k 
vysvětlení. Velký důraz je kladem na názornost probírané látky, její zprostředkování všemi smysly a 
na využitelnost poznaného v praktickém životě. Žáci jsou seznámeni se základními fyzikálními, 
chemickými a přírodovědnými jevy. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a 
se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Žáci se učí využívat získané základní přírodovědné 
znalosti k ochraně přírody. 

 
I. Časové rozvržení předmětu: 
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ročník: 7. 8. 9. 10. 

Počet epochových týdnů 9 9 6 6 

Počet cvičných hodin týdně 0 0 1 1 

 
II. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

❖ I. Kompetence k učení: 

• prostřednictvím vhodně volených zadání poznat smysl osvojovaných postupů pro běžný 
život v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky 

• vedení žáků ve skupinách a individuálně k tomu, aby svou práci sami hodnotili a 
zaznamenávali svůj pokrok 

• zavádění v rámci individuálních možností určitých forem samostudia (např. referáty), vedení 
k zodpovědnosti za vlastní rozvoj 
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• učení se samostatnému pozorování, úsudku, vyvození obecných zákonitostí 

• práce s různými zdroji informací 

• vedení žáků k samostatnému pozorování a porovnávání, propojování a systematizování 
získaných výsledků 

• umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok 
  

❖ II. Kompetence k řešení problémů 

• hledat vlastní postup při řešení problémů 

• získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle 

• vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat 

• rozvíjení schopnosti objevovat a formulovat problém, hledat různé varianty řešení 
vyvozování a předvídání zákonitostí 

• schopnost aplikovat zobecnělé poznatky v praxi 
  

❖ III. Kompetence komunikativní 

• při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení 
společného cíle 

• vedení k přesné formulaci a vyjadřování rozšiřování terminologie o odborné názvy 

• seznámení s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech 
(encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

• utváření názoru na společenské dění, schopnost ho vyjádřit 

• chápání potřeby vnímat odlišný názor 
  

❖ IV. Kompetence sociální a personální 

• stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je 

• schopnost kooperace a společného hledání správného řešení problému 
  

❖ V. Kompetence občanské 

• uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu 
chápat základní ekologické souvislosti 

• poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových 
situacích 

• poznání, jak je možno produkty chemie využít, ale i zneužít a učí odpovědnosti v otázkách 
ochrany zdraví a v otázkách ekologických 

• pochopení významu dodržování zásad zdravého životního stylu 

• přijetí vhodných společenských norem 

• respektování odlišností lidí, vážit si vnitřních hodnot člověka 

• poznání našich kulturních tradic i tradic jiných národů, pocit respektu k nim a potřebu je 
chránit 

  

❖ VI. Kompetence pracovní 

• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce 
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• provádění soustavných pozorování, zpracovávání získaných dat a jejich vyhodnocování 
využívání poznatků v praktickém životě 

• vedení k odpovědnému přístupu v otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
 

5.9.3.2 Vzdělávací obsah 
 

7.-8.třída 
Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 

vazby, 
Průřez. 
témata 

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z FYZIKY 
žák by měl: 

- poznat, zda je těleso v klidu či pohybu 
vůči jinému tělesu 

- rozeznat zdroje tepla 

- rozpoznat jednotlivá skupenství 

- rozeznat zdroje zvuku 

- vědět o vlivu nadměrného hluku na 
životní prostředí a zdraví člověka 

- být seznámen s pohyby planety Země a 
jejich důsledky ─ střídání dne a noci, 
ročních období 

- základní fyzikální vlastnosti látek 

- pohyby těles, pohyb a klid těles 

- volný pád, gravitace 

- jednoduché stroje a jejich užití v praxi 

- nakloněná rovina, kladka 

- přeměny skupenství, tání a tuhnutí 

- teplota varu kapaliny 

- zdroje zvuku 

- ozvěna 

- hudební nástroje 

- škodlivost nadměrného hluku 

- pohyb Země kolem své osy a kolem 
Slunce; měsíční fáze 

DEM2 
DEM3 
DEM4 
GLO1 
GLO2 
GLO3 
MUL1 
MUL2 
MUL3 
MUL4 
MUL5 
ENV1 
ENV2 

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z CHEMIE 
žák by měl: 

- rozlišit základní vlastnosti látek – 
rozpustné, nerozpustné 

- rozlišovat druhy vody – pitná, užitková, 
odpadní 

- vlastnosti látek, hustota, rozpustnost 

- kovy a nekovy 

- vliv teploty a míchání na rychlost 
rozpouštění pevné látky 

- voda; voda v přírodě; pitná a užitková 
voda, odpadní vody, čistota vody 

- zásady bezpečné práce s chemickými 
přípravky v běžném životě 

ENV3 
ENV4 
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ZÁKLADNÍ POZNATKY Z PŘÍRODOPISU 
žák by měl: 

- získat základní vědomosti o dění v přírodě 
během ročních období 

- vědět o způsobu péče o rostliny a zvířata 
během roku 

- poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté 
houby 

- vědět o významu hospodářsky důležitých 
rostlin a jejich pěstování 

- znát vybrané zástupce rostlin a živočichů 

- stavba, tvar a funkce rostlin, význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 

- poznávání běžných druhů a vybraných 
zástupců rostlin 

- význam rostlin a jejich ochrana, využití 
hospodářsky významných rostlin; 
chráněné rostliny; léčivé rostliny; plody 
jedovatých rostlin 

- houby s plodnicemi, jedlé, jedovaté, 
zásady sběru, konzumace a první pomoc 
při otravě houbami 

- významní zástupci vybraných skupin 
živočichů podle životního prostředí 
(voda, vzduch, země) 

- praktické poznávání přírody 

 

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE ZEMĚPISU 
žák by měl: 

- orientovat se na mapě podle barev, 
rozlišit vodstvo, horstvo, nížiny 

- najít na mapě zeměpisnou polohu České 
republiky a její sousední státy, vědět, co 
jsou státní hranice 

- uplatňovat v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu ve volné přírodě 

- vědět o druzích a způsobech dopravy v 
regionu, na území ČR, do zahraničí 

- mapa, orientace na mapě podle barev 

- podnebí a počasí na Zemi 

- hranice kraje, republiky, sousední státy 

- světadíly, moře, oceány, státy EU 

- Česká republika, zeměpisná poloha, 
členitost 

- doprava 

 

 

9.-10.třída 
Očekávané výstupy RVP/ Výstupy školy Učivo Přesahy a 

vazby, 
Průřez. 
témata 
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ZÁKLADNÍ POZNATKY Z FYZIKY 
žák by měl: 

- být informován o zdrojích elektrického 
proudu 

- rozpoznat zdroje světla 

- znát zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji 

- druhy energie; elektrická energie; 
jaderná elektrárna; ochrana lidí před 
radioaktivním zářením 

- elektrické spotřebiče, dodržování 
pravidel bezpečné práce s elektrickými 
přístroji 

- statická elektřina, blesk a jeho nebezpečí 

- zdroje světla 

- využití zrcadel; praktické využití 
optických přístrojů, lom světla 

GLO1 
GLO2 
GLO3 
MUL1 
MUL2 
MUL3 
MUL4 
MUL5 
ENV1 
ENV2 
ENV3 

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z CHEMIE 
žák by měl: 

- vědět o kyslíku jako složce vzduchu a jeho 
nezbytnosti pro život člověka, zvířat i 
rostlin 

- vědět o znečišťování vody a vzduchu ve 
svém nejbližším okolí – továrny, auta 

- poznat, podle etikety, chemické výrobky 
používané v domácnosti a bezpečně s 
nimi pracovat 

- získat základní vědomosti o léčivech a 
návykových látkách 

- nebezpečné látky a přípravky, značení a 
užívání běžných chemikálií 

- mimořádné události, úniky 
nebezpečných látek, havárie chemických 
provozů, ekologické katastrofy 

- vzduch, kyslík jako jedna ze složek 
vzduchu; čistota ovzduší, smog 

- paliva, ropa, uhlí, zemní plyn; příklady 
využití 

- bílkoviny; tuky; sacharidy; vitaminy a 
jejich zdroje; vliv na zdraví člověka 

- stavební pojiva, cement, vápno, sádra; 
užití v praxi; bezpečnost při práci 

- plasty, použití, likvidace 

- označování a symboly nebezpečných 
látek 

- hořlaviny, zásady zacházení; první 
pomoc při popálení nebo poleptání 

- léčiva a návykové látky 

EMV4 

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z PŘÍRODOPISU 
žák by měl: 

- znát význam lesa, společenství stromů, 
rostlin a hub 

- znát jednotlivé části lidského těla a umět 
je pojmenovat, vědět o základních 
životních funkcích 

- vědět, které činnosti přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují 

- dodržovat základní pravidla bezpečného 
chování při poznávání přírody 

- vědět, jak chránit přírodu na úrovni 
jedince 

- rozšíření, význam a ochrana živočichů; 
hospodářsky významné druhy; kriticky 
ohrožené druhy 

- stavba a funkce jednotlivých částí 
lidského těla, orgánové soustavy 

- ochrana přírody a životního prostředí, 
chráněná území 

- praktické poznávání přírody 
 

 



 
 

DO-29 Školní vzdělávací program základní škola speciální - Waldorfská škola Brno Duhová třída II               str. 104 z 116 

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE ZEMĚPISU 
žák by měl: 

- orientovat se na mapě podle barev, rozlišit 
vodstvo, horstvo, nížiny 

- najít na mapě zeměpisnou polohu České 
republiky a její sousední státy, vědět, co jsou státní 
hranice 

- vyhledat na mapě České republiky kraj (region) 
podle bydliště nebo místa školy 

- orientovat se na mapě města podle 
významných bodů 

- vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu, 
na území ČR, do zahraničí 

- vědět o přírodních zvláštnostech a kulturních 
zajímavostech svého regionu 

- uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu ve volné přírodě 

- adekvátně jednat při nebezpečí živelné 
pohromy a ohrožení života 

- kraje, města 

- přírodní zajímavosti regionu, zásady 
ochrany přírody a životního prostředí 

- místní region, zeměpisná poloha, 
ohraničení vzhledem k okolním 
regionům 

- ochrana člověka při ohrožení zdraví a 
života, živelní pohromy; chování a 
jednání při nebezpečí živelních pohrom 
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6 Hodnocení žáků 

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 

6.1.1 Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 
a) Waldorfská pedagogika je postavena na základě poznání člověka jako celistvé bytosti, jeho 

specifických potřeb v různých vývojových fázích. Z toho vyvěrají všechny metodicko-
didaktické postupy včetně hodnocení žáka. Cílem waldorfské pedagogiky je napomáhat 
dítěti, aby s vědomím jedinečnosti své individuality mohlo v dospělosti svobodně jednat ve 
smyslu toho, co je prospěšné světu. Úkolem pedagoga je rozpoznání množství vloh a nadání 
v každém jednotlivci, tak aby se mohl stát morálně vyspělým a zodpovědným vůči sobě i 
světu. 

b) Podstatou waldorfské pedagogiky je umělecké pojetí výuky. Toto pojetí by mělo být 
zohledňováno i při hodnocení žáků. 

c) Hodnocení žáka vychází z poznávání dítěte, má celostní charakter, respektuje individuální a 
věkové zvláštnosti. Celkově je slovním hodnocením posilována vnitřní úroveň 
sebehodnocení a sebevědomí. Především na základě této strategie se zřejmě může vytvářet 
vnitřní psychické centrum sebehodnocení, které je základem sebekontroly a sociálně 
prospěšné tvořivé osobnosti. 

d) Hodnocení žáka je podstatnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 
Poskytuje žákovi důležitou zpětnou vazbu a motivaci. Při hodnocení pedagog uplatňuje 
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

e) Žáci nejsou po celou dobu docházky do školy klasifikováni známkami, nejsou podle svých 
výkonů navzájem srovnáváni, potlačuje se vzájemná prospěchová soutěživost. Jedinou 
soutěží, kterou dítě pěstuje, je soutěž se sebou samým, aktivní snaha po osobním 
sebezlepšování svých dovedností, znalostí. Pedagogové se snaží budovat žákovu motivaci 
prostřednictvím zájmu o okolní svět a učební látku a pozitivního vztahu mezi učitelem a 
žákem. 

f) Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných 
školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 
vzhledem k očekávaným výstupům formulovaných v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům, k jeho speciálně vzdělávacím 
potřebám a k věku žáka. Do hodnocení se promítá píle, aktivita žáka a jeho zodpovědný 
přístup ke vzdělávání a rozvoji samostatnosti a sebeobsluhy, zohledňují se i souvislosti, 
které mohou ovlivnit jeho výkon. Jeho součástí mohou být i perspektivy pro další rozvoj 
žáka, zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a jak je 
překonávat. 

g) Hodnocení sestavuje učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém 
vyučuje více učitelů, sestaví hodnocení za dané období příslušní učitelé po vzájemné 
dohodě. 

h) Ředitel školy je povinen působit na sjednocování hodnotících měřítek všech učitelů. 
i) U žáků, kteří se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu je jejich hodnocení v 

souladu s tímto dokumentem. 

6.1.2 Zásady hodnocení chování 
a) Chování žáka neovlivňuje hodnocení výsledků vzdělávání ve vyučovacích předmětech. 
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j) Žáci jsou hodnoceni za své chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 
 
k) Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

školního řádu školy během daného období. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a 
rozumové vyspělosti žáka. 

l) Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s 
ostatními učiteli a rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. 

m) Nedostatky v chování žáků se projednávají v kolegiu - pedagogické radě, přijaté výchovné 
opatření musí být zaznamenáno v zápise z pedagogické rady s patřičným zdůvodněním. 

6.1.3 Formy hodnocení 
a) Výsledky žáků a jejich všestranný osobní růst je vyjadřován průběžným ústním a 

písemným slovním hodnocením, na konci každého pololetí slovním hodnocením a celkovým 
prospěchem. 

n) Průběžné hodnocení se uplatňuje při posuzování dílčích výsledků a projevů žáka. 
o) Pro informování o prospěchu a chování žáka využívají pedagogové v průběhu školního roku 

různé formy hodnocení s ohledem na věk žáků, speciálně vzdělávací potřeby  a povahu 
vyučovaných předmětů. 

p) V 1. - 4. ročníku pedagogové využívají zejména tyto formy informování o hodnocení: 

• ústně při osobních konzultacích s rodiči (min. 1x ročně) 

• elektronickou poštou, případně telefonicky 

• na pravidelných třídních schůzkách, které se konají zpravidla 1x měsíčně (odborní 
učitelé se třídní schůzky účastní min. 1x za každé pololetí) – s přihlédnutím k nutné 
diskrétnosti 

• písemně prostřednictvím hodnocení v epochových sešitech, písemných pracích, 
případně žákovské knížce 

• případně po předchozí domluvě na požádání zákonných zástupců žáka. 
 

q) V 5. - 8. ročníku pedagogové využívají zejména tyto formy informování o hodnocení: 

• ústně při osobních konzultacích s rodiči (min. 1x ročně) 

• elektronickou poštou, případně telefonicky - nedělat, 

• na pravidelných třídních schůzkách, které se konají 1x měsíčně (odborní učitelé se 
třídní schůzky účastní min. 1x za každé pololetí) – s přihlédnutím k nutné diskrétnosti 

• písemně prostřednictvím hodnocení v epochových sešitech, písemných pracích, 
případně žákovské knížce 

• případně po předchozí domluvě na požádání zákonných zástupců žáka. 
r) V 9. - 10. ročníku pedagogové využívají zejména tyto formy informování o hodnocení: 

• písemně prostřednictvím hodnocení v epochových sešitech, písemných pracích, 
případně žákovské knížce 

• hodnocení výsledků epochy, případně čtvrtletní práce v žákovské knížce (případně 
v sešitě) 

• elektronickou poštou, případně telefonicky 

• na pravidelných třídních schůzkách, které se konají 1x měsíčně (odborní učitelé se 
třídní schůzky účastní min. 1x za každé pololetí) – s přihlédnutím k nutné diskrétnosti 
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• ústně při osobních konzultacích s žákem a rodiči, v 9. a 10. ročníku jsou rodiče na 
osobních konzultacích s učiteli žáka konaných minimálně jednou za rok seznámeni 
s předpokládanou podobou převedení slovního hodnocení na klasifikaci, 

• případně po předchozí domluvě na požádání zákonných zástupců žáka. 
s) V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování informuje bezprostředně učitel 

zákonné zástupce žáka a iniciuje schůzku, ze které je pořízen zápis. Tyto případy se 
projednávají na pedagogické radě. 

6.1.3.1 Podklady pro hodnocení 

a) Ve všech vyučovacích epochách, předmětech a oblastech učitel získává a zpracovává 
podklady a soubory, vytváří různá dílčí hodnocení a vztahuje je ke zvoleným cílům. 

t) Základem je mu pozorování dětí v konkrétních situacích, sledování jejich projevů jak 
ve vztahu učitele a žáka, tak v celém sociálním organismu třídy a školy. 

u) Konkrétní způsob jak zaznamenávat a zpracovávat dílčí pozorování a hodnocení je v 
kompetenci učitele. Svobodný prostor, který je zde učiteli dán, je omezen požadavkem 
systematické a tvořivé práce jak v zachycování projevů dětí, tak při formulování zpětné 
informace dětem. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka 
průkazným způsobem. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního 
poměru v průběhu pololetí předá tento přehled o prospěchu zastupujícímu učiteli nebo vedení 
školy. 

v) Pro získání podkladů pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 
využívá u 

w) itel zejména tyto metody, formy a prostředky: 
a) soustavné diagnostické pozorování žáka, 

b) soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, sebe-
obsluhu a samostatnost, 

c) různé druhy ověřování znalostí a dovedností (ústní – před tabulí, v lavici, v průběhu hodiny, 
v rámci rytmické části, formou referátů apod.; písemné;  grafické; praktické; pohybové 
apod.), 

d) průběžné a výstupní testy - písemné práce, 
e) domácí úkoly, 
f) hodnocení úpravy a vedení sešitů, 
g) analýzu různých činností žáka, sebe – obsluhy, samostatnosti,   
h) konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (SPC), 
i) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

x) U žáků 1. až 4. ročníku jsou podklady z ústního a písemného ověřování znalostí a 
dovedností pouze informativní. Ve většině případů se v tomto období jedná o společné 
činnosti žáků. 

y) U žáků 5. až 8. ročníku musí učitel během každé epochy (nebo během čtvrtletí) 
alespoň jednou ověřit jejich znalosti. V umělecko-výchovných a praktických předmětech učitel 
zohlední charakter a cíle vyučovaného předmětu. Učitel hodnotí žáky v průběhu celého 
pololetí. 

z) U žáků 9. až 10. ročníku musí učitel během každé epochy (nebo během pololetí) 
alespoň dvakrát ověřit jejich znalosti. Každá epocha by měla být uzavřena závěrečnou 
písemnou prací v podobě např. testu, referátu, eseje aj. V umělecko-výchovných a praktických 
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předmětech učitel zohlední charakter a cíle vyučovaného předmětu. V co největší míře učitel 
podporuje sebehodnocení žáků, hledá vhodné formy pro jejich systematické vedení. 

aa) Učitel hodnotí žáky v průběhu celého pololetí. Upřednostňuje se ústní projev před 
kolektivem třídy, individuální přezkušování je možné zejména při diagnostikované vývojové 
poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa, na požádání zákonného zástupce 
dítěte nebo za přítomnosti dalšího učitele, popř. zákonného zástupce dítěte. 

bb) Ústní přezkoušení žáka koncem pololetí z látky celého tohoto období je možné 
pouze při ověření znalostí žáka s vysokou absencí. 

cc) Učitel oznamuje žákovi hodnocení každého zkoušení, hodnocení zdůvodňuje a 
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení 
oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a 
prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 

dd) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

• nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 

• žáci nemusí opisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj 
informací poskytnutý učitelem, přípustné jsou i kopie, 

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

• učitel hodnotí jen probrané učivo, 

• před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. 
ee) Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující 

s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení žáka a 
způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo 
výchovného poradce) na pedagogické radě. 

6.1.4 Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 
Vysvědčení se dělí na úvodní část, která obsahuje celkovou charakteristiku žáka, a na část, 

která věnuje pozornost jednotlivým předmětům. 
a) V úvodní části, tedy v obecné charakteristice dítěte, může být zahrnut popis dítěte 

po stránce fyzického i duševního vývoje, zachycení pokroku i výkyvy v těchto oblastech, 
sociální schopnosti ve vztahu ke spolužákům a učitelům, vztah ke školní práci i ke světu vůbec. 
Podává tedy celkovou charakteristiku dítěte a nabízí možnosti budoucí cesty, co je třeba zlepšit, 
na čem je třeba ve výše zmíněných oblastech pracovat. 

b) Při hodnocení jednotlivých předmětů je zpravidla ve stručnosti vyjádřena tematika 
probírané látky, požadovaná kritéria a to, jak žák tato kritéria plní, vždy s ohledem na jeho 
individuální schopnosti a možnosti. 

c) Za každé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení; za první pololetí lze vydat žákovi 
místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 

ff) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno slovně. 
gg) Slovní hodnocení vypracovávají učitelé jednotlivých předmětů. V případě, že 

předmět bude vyučován více učiteli, vypracují slovní hodnocení za dané období příslušní 
učitelé po vzájemné dohodě. 

6.1.5 Zásady pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

a) Při použití slovního hodnocení se na vysvědčení užívají pouze 2 stupně: 

• prospěl(a) 
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• neprospěl(a) 

b) Celkové hodnocení se stupni 

• prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a) 
se užívá pouze při převedení slovního hodnocení na klasifikaci, viz kapitola Pravidla pro 

převedení hodnocení na vysvědčení na klasifikaci. 
a) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl 
uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci 
prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci 
druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

b) Pokud je žák hodnocen slovem „neprospěl(a)“, nebo má-li mnoho absencí (30% respektive 
50%), projde ověřením znalostí a schopností v opravné zkoušce, dále je toto řešeno 
s ohledem na individuální předpoklady. 

c) U žáka, který v daném předmětu v průběhu pololetí zamešká více než 30 % časové dotace, 
má vyučující právo žádat ověření stupně osvojeného učiva. Pokud přesáhne absence 
v daném předmětu 50 % časové dotace, je žák hodnocen na základě ověření osvojeného 
učiva. 

a) Vysvědčení žáka, který úspěšně ukončil desátý ročník, je opatřeno doložkou o získání stupně 
základy vzdělání. 

6.1.6 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení. Posiluje se jím sebeúcta a sebevědomí 

žáků. Chybu je potřeba brát jako přirozenou věc v procesu učení. Učitelé o chybě se žáky hovoří, 
žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. Při školní práci 
vedeme žáka, aby komentoval své výkony a výsledky. 

 Při sebehodnocení se žák snaží pojmenovat, co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude 
pokračovat dál. 

6.1.7 Pravidla pro hodnocení chování 
 Běžnou součástí výchovného působení je průběžné pozitivní hodnocení. Převažujícím rysem 

celkového hodnocení je pozitivní motivace. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou 
(to, jak se chová ke spolužákům, k učiteli, k okolí i majetku) se hodnotí slovně (viz. úvodní část 
výročního vysvědčení). V případě převedení na klasifikaci se hodnotí na vysvědčení stupni: 

 1 – velmi dobré 
 2 – uspokojivé 
 3 – neuspokojivé 
 Udělená výchovná opatření, popř. snížený stupeň chování, jsou součástí slovního hodnocení 

žáka. Vše projednává kolegium – pedagogická rada, která je poradním orgánem pro třídního učitele 
(respektive ředitele). Přihlíží se k individualitě žáka, důležité je vnitřní pochopení výchovného 
opatření. Rodiče jsou o porušení pravidel slušného chování jejich dítěte vyrozumění písemnou 
formou nebo rozhovorem. 

Pokud bylo již žákovi uděleno konkrétní výchovné opatření, pak se při dalším přestupku toto 
výchovné opatření započítává. Konkrétní výchovná opatření mají platnost vždy na jedno pololetí 
daného školního roku. 
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Při zvlášť hrubém porušení školního řádu nemusí být dodržena posloupnost výchovných 
opatření. 

6.1.8 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. Méně závažných 

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

Stupeň 2 (uspokojivé) 
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně 
dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších 
přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Opakované neomluvené absence ve 
vyučovacích hodinách. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

6.1.8.1 Výchovná opatření 
hodnocení chování popis chování udělení výchovného opatření 

pochvala třídního učitele -příkladné chování v sociálních 
oblastech 

uděluje třídní učitel 
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pochvala kolegia (ředitele školy) příkladné chování v sociálních 
oblastech 
opakovaná pomoc ostatním 
záchrana kamaráda 

uděluje kolegium (ředitel školy) 
po projednání na pedagogické radě 

napomenutí třídního učitele - porušení školního řádu uděluje třídní učitel po informování 
kolegia 

důtka třídního učitele - opakované porušení školního řádu uděluje třídní učitel po projednání na 
pedagogické radě 
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důtka ředitele školy -závažnější porušení školního řádu 
-je možné ji udělit od 1 neomluvené 
absence 

uděluje ředitel školy po projednání na 
pedagogické radě 

snížený stupeň z chování – 2 Viz. Pravidla pro hodnocení chování uděluje ředitel školy po projednání na 
pedagogické radě 

snížený stupeň z chování – 3 Viz. Pravidla pro hodnocení chování uděluje ředitel školy po projednání na 
pedagogické radě 

6.1.9 Komisionální a opravné zkoušky, přezkoušení 

6.1.9.1 Přezkoušení 
a) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 
dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Náhradní termín je oznámen žákovi, popř. 
zákonným zástupcům žáka písemně, a je závazný. Nedostaví-li se žák na náhradní termín, 
může ředitel školy ze závažných důvodů povolit nový náhradní termín. Není-li možné 
hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 
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b) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 
konce září následujícího školního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

6.1.9.2 Opravné zkoušky 
a) Žák desátého ročníku a žák, který na daném stupni základní školy dosud neopakoval ročník 

a který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do 
konce příslušného školního roku (tj. do 31. srpna) v termínu stanoveném ředitelem školy. 
Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou 
komisionální. 

b) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. 

c) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 
školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů (§52 
odst. 6 zákona č. 561/2004). 

d) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 
v žádosti. 

6.1.9.3 Komisionální zkoušky 
a) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o objektivnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, písemně požádat 
ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 
ředitel školy, žádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od 
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

b) Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky se konají nejpozději do 31. srpna toho roku, 
kdy bylo hodnocení provedeno. 

c) Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky jmenuje ředitel školy; v případě, že 
je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

d) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením a sdělí prokazatelným způsobem žákovi a 
zákonnému zástupci žáka. 

e) Z přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 
vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 

6.1.10 Hodnocení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 
a) Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení a na žádost 

zákonných zástupců povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

hh) Postupuje se podle platných právních předpisů. 
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ii) Způsob hodnocení žáka vychází ze znalosti příznaků jeho potíží a uplatňuje se ve všech 
vyučovacích předmětech, ve kterých se tyto potíže projevují. 

jj) V případě plnění školní docházky v zahraničí se postupuje podle §38 školského zákona a 
s ním souvisejících vyhlášek MŠMT 

6.1.11 Pravidla pro převedení hodnocení na vysvědčení na klasifikaci 
a) Převod na klasifikační stupně se využívá výhradně pro účely přijímacího řízení na střední 

školy a při přestupu na školu s odlišným způsobem hodnocení. Převedení slovního 
hodnocení na klasifikaci je zapsáno do spisu žáka a je písemně oznámeno žákovi a jeho 
zákonnému zástupci společně s vysvědčením. 

kk) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech se při převádění na 
klasifikaci hodnotí stupni prospěchu: 

1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 

ll) Pro potřeby převedení na klasifikaci se předměty dělí do tří skupin: 

• předměty s převahou teoretického zaměření, 

• předměty s převahou praktických činností, 

• předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření. 

6.1.11.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
a) Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty, 

matematika a informatika. 
mm) Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 
intelektuální a motorické činnosti, 

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

• kvalita myšlení, samostatnost a tvořivost, 

• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková úroveň ústního a písemného projevu, 

• kvalita výsledků činností. 

6.1.11.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 
a) Převahu praktické činnosti mají ruční práce a pěstitelské práce v pracovních činnostech. 
b) Při klasifikaci v uvedených předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

• kvalita výsledků činností, 

• organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
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• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

• obsluha a údržba pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

6.1.11.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a uměleckého zaměření 
a) Převahu výchovného a uměleckého zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova a 

pohybová výchova. 
nn) Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

• kvalita projevu, 

• vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

• v pohybové výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 
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7 Přílohy 

7.1.1  Příloha č. 1: Změnový list 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


