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Charakteristika školy 

Stručná historie 

Naše gymnázium bylo založeno 1. 1. 2011. 

Je to jediné veřejné gymnázium v okrese Praha – západ. Jeho založení bylo iniciováno na 

základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření 

vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. 

V obci Hostivice a jejím okolí je zaznamenán velmi vysoký přírůstek obyvatel v posledních 

letech. Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a vlakového nádraží, proto má 

dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí. V blízkosti školy jsou dvě 

autobusové zastávky, které zajišťují dopravu do hlavního města a do okolních vesnic. 700 

metrů od školy je také vlaková stanice Hostivice, která umožňuje dopravu přímým spojem 

z Kladna, Prahy, Rakovníku. 

Historická budova školy, postavená v roce 1905, sloužila svému účelu až do roku 2011. Pro 

potřeby gymnázia byla budova v roce 2012 celkově rekonstruována. Prostory budovy 

odpovídají hygienickým požadavkům i nárokům na moderní výuku. 

  

Úplnost a velikost školy 

Gymnázium je kvalitní výběrová všeobecně vzdělávací škola, která připravuje žáky 

především ke studiu na vysokých školách nejrůznějších typů. Škola má v současnosti 11 tříd 

s počtem 310 žáků. Škola je tvořena z čtyřletého a osmiletého gymnázia. Budova školy má 

sídlo v Komenského ulici v Hostivici. Otevření gymnázia částečně zlepšuje nedostatečnou 

nabídku středoškolského vzdělání v lokalitě Praha-západ. 

  

Vybavení školy 

Škola prošla několika dílčími úpravami a zásadní rekonstrukcí. V současné době je budova 

zcela zrekonstruována. V prvním nadzemním patře budovy jsou nové šatny, sborovna, 

ředitelna, dvě kmenové, jedna počítačová učebna a kancelář, pro žáky jsou k dispozici 

šatnové skříňky. Jsme schopni zajistit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či 

s tělesným postižením. Při rekonstrukci byl vybudován bezbariérový přístup a k dispozici je 

sociální zařízení pro vozíčkáře. Do přízemí se handicapovaná osoba dostane speciální 

zabudovanou plošinou a z prvního nadzemního patra do ostatních pater, pak výtahem. 

V druhém nadzemním podlaží jsou čtyři kmenové učebny a dvě odborné učebny. Odborné 

učebny jsou vybaveny pro výuku cizích jazyků, výpočetní techniky a výuku přírodovědných 

předmětů.  Ve třetím nadzemním patře je 6 kmenových učeben. V přízemí budovy je 

keramická a výtvarná dílna, aula s audiovizuální technikou, multifunkční knihovna a studovna 

pro žáky. Všechny učebny jsou vybaveny projekční technikou. Pro pořádání pedagogických 

rad a provozních porad využívají učitelé sborovnu nebo aulu. Za účelem vytvoření světelné 

pohody v učebnách je využíváno přirozeného denního světla v kombinaci s kvalitním umělým 
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osvětlením. Kvalitní hygienické zázemí je samozřejmostí (šatny, WC, sprchy v souladu 

s normami, zařízení je také přizpůsobeno pro hendikepované studenty a zaměstnance). Po 

poslední celkové rekonstrukci je možné konstatovat, že budova školy bude na řadu let 

vyhovovat hygienickým normám a potřebám moderních trendů ve výuce. 

Stravování je zajišťováno ve školní jídelně. Obědy poskytuje školní jídelna ZŠ Hostivice 

vzdálená asi 4 minuty chůze. 

Škola nemá vlastní vnitřní sportoviště. Pro výuku TV dále využíváme vlastní venkovní hřiště 

s umělým povrchem a další krytá sportoviště v nejbližším okolí školy. Na některé hodiny 

docházejí žáci do tělocvičny Sokolu Hostivice.  

V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy včetně studovny a sálu. 

Venkovní prostory školy jsou používány k výuce ve venkovní učebně.  

Všichni učitelé jsou vybaveni notebooky. Po celé škole je provedeno zasíťování s možností 

připojení každé učebny a kabinetu k internetu. K předávání informací ve škole využíváme 

digitální informační panely. Vedení školy podporuje využívání informačních technologií v 

práci učitelů, v kontaktu se žáky a rodiči. Vlastní webové stránky jsou zdrojem informací o 

organizaci, akcích a výsledcích školy. Žáci i rodiče mohou přes internet sledovat suplování, 

rozvrh a pomocí elektronické žákovské knížky průběžně prospěch ve všech předmětech. 

Škola využívá počítačový program Bakalář. Škola má velmi efektivní a funkční vybavení na 

případnou distanční výuku. 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Ve škole pracuje 25 interních vyučujících. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. Téměř 

celý pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, jen výjimečně si vyučující doplňují kvalifikaci. 

Učitelé jsou systematicky zařazováni do DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků). Naprostá většina učitelů ovládá velmi dobře aspoň jeden cizí jazyk. 

Prioritou je další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti specifických 

přístupů ve vzdělávání žáků s tělesným nebo kombinovaným postižením, osobnostně-sociální 

výchova a vzdělávání v oblasti moderních vyučovacích metod. Naším cílem je, aby sbor 

Gymnázia Hostivice byl plně kvalifikovaný, aprobovaný a kompetentní v široké oblasti 

pedagogických činností. 

Ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů, metodik 

environmentální výchovy, metodik ICT a školní koordinátor tvorby ŠVP.  Učitelé školy mají 

ke své práci vytvořeny odpovídající podmínky. 

  

Charakteristika žáků 

Většina žáků jsou děti z Hostivice a okolních obcí včetně přilehlé části Prahy. Zajišťujeme 

podmínky pro studium žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. 
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Od žáka Hostivického gymnázia se očekává zejména kladný přístup ke vzdělání, získávání 

vědomostí a schopnost samostatného a tvořivého přístupu při zpracovávání zadaných úkolů. 

Žáci by měli získat kompetence k celoživotnímu učení, k sebehodnocení a používání 

kritického myšlení. 

Toto gymnázium je tedy určeno studijně nadaným žákům, kteří mají možnost rozvíjet své 

schopnosti a rozšiřovat své vědomosti ve studijně disponovaném a motivovaném kolektivu 

pod vedením kvalifikovaných a zkušených učitelů. Tím si vytvoří kvalitní základ a pracovní 

návyky pro další studium. Samozřejmým předpokladem je příprava žáků na studium na 

vysoké škole.        

     

Projekty mezinárodní spolupráce a další aktivity 

Škola má v plánu do budoucna spolupracovat s mezinárodními školami a organizovat pro 

žáky a pedagogy výměnné pobyty v zahraničí. Hlavním cílem je rozvíjení jazykových 

dovedností v anglickém, francouzském a německém jazyce. Dle zájmu žáků jsou 

organizovány zahraniční exkurze s účelem procvičení cizího jazyka a získání poznatků o 

evropských zemích. Žáci zúčastní lyžařských a sportovně turistických kurzů, kulturních, 

historických a jiných exkurzí. 

Noví studenti jsou slavnostně přivítáni do školy na studentském majálesu, který se koná na 

Husově náměstí v Hostivici. Škola nabízí žákům široké spektrum studijních činností. Škola 

dále nabízí i výtvarné a sportovní kroužky. 

Žáci se účastní různých vědomostních a sportovních soutěží a olympiád. Organizované jsou 

besedy pro studenty, které navazují na školní vzdělávací program a vhodně doplňují výuku. 

Škola sleduje moderní pedagogické trendy a v této souvislosti mohou být některé předměty 

vyučovány metodou CLIL. 

Významné místo mají také výzkumné terénní expedice, bádání v archivech a práce na 

školním časopise. 

  

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Škola se snaží být v co nejužším kontakt s rodiči. Kromě třídních schůzek se pravidelně 

setkáváme při příležitosti besídek, akademií, prezentací projektů, Dni otevřených dveří a 

slavnostním přivítání nových studentů. Rodiče mají možnost kontaktovat učitele 

prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobních setkání (konzultační hodiny vyučujících jsou 

uvedeny na stránkách školy). Informace o škole zveřejňujeme na webových stránkách školy. 

V rámci prevence sociálně – patologických jevů spolupracuje gymnázium s pedagogicko-

psychologickou poradnou a protidrogovým centrem. 

Škola spolupracuje s dalšími školami v regionu a s organizacemi ve městě. Nejdůležitějším 

partnerem je pro nás zřizovatel Středočeský kraj. Dalšími významnými partnery je město 
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Hostivice, ZŠ Hostivice a Základní Umělecká Škola Kladno, která nabízí našim studentům 

rozvíjet jejich dovednosti, nadání a vzdělání v hudebním, výtvarném oboru a dramatickém. 
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Identifikační údaje 

 

Identifikační údaje oboru 

Název ŠVP ŠVP Gymnázium Hostivice  

Motivační název Pansofia 8, Pansofia 4 

Platnost od 1. 9. 2016 

Délka studia v letech:  8, 4 

Forma vzdělávání denní forma vzdělávání 

Použité RVP 

Název RVP G ZV, RVP G  

Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Identifikační údaje školy 

Název školy Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace 

Adresa Komenského 141, 253 01 Hostivice 

IČ 72081422 

Kontakty  

Ředitel Ing. Bc. Petra Šnajberková 

Telefon 220571420, 220982164 

Email info@gymnazium-hostivice.cz 

www www.gymnazium-hostivice.cz 

Zřizovatel 

Název Středočeský kraj 

Adresa Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Kontakt  

Telefon 257280111 

www www.kr-stredocesky.cz 
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Charakteristika ŠVP 

Naším cílem je podchycení talentovaných dětí a dále rozvíjet jejich nadání ve všeobecně 

vzdělávacích předmětech.  Školní vzdělávací program je zaměřen rovnoměrné rozložení 

významu všech vzdělávacích oblastí. Důraz je tak kladen na rozvoj talentovaných žáků, 

s přihlédnutím na osvojení návyků správného zdravého životního stylu a smyl pro fair play. 

Dále si klademe za cíl vytvořit podmínky pro výuku některého z předmětů jen v anglickém 

jazyce. Základním cizím jazykem je anglický jazyk. 

Ve škole jsou realizována setkání s pracovníky různých profesí, popř. ukázka práce v praxi, 

pro získání přehledu o pracovních pozicích a jejich pracovních náplních. Studenti tak mohou 

získávat potřebné informace a motivace pro budoucí volbu zaměření či povolání. 

  

Základní rysy: 

nabídka komplexního akademického vzdělání, výběr kvalitních žáků se studijními 

předpoklady při náročném přijímacím řízení, příprava na vysokoškolské studium, propojení 

vzdělávací a výchovné stránky školy, zajištění výuky kvalitními učiteli, vytváření příjemného 

prostředí a klimatu školy. 

 

Profil absolventa 

Naše gymnázium nabízí žákům dobrou úroveň akademického vzdělání, rozvíjí jejich nadání, 

vědomosti a dovednosti tak, aby si do dalšího života odnesli všeobecný přehled o poznatcích 

ze základních oborů lidského vědění a mohli tak navázat na další studium. 

Absolvent Gymnázia Hostivice je dobře připraven složit zkoušky na vybraný vysokoškolský 

studijní obor a obstát ve studiu na VŠ. Ovládá na dobré úrovni jeden cizí jazyk a má základy 

dalšího cizího jazyka. Má osvojené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat informace, 

hodnotit je a dále zpracovávat. Uvědomuje si zásady zdravého životního stylu, uznává roli 

sportu jako přirozeného doplňku plnohodnotného života. Dokáže přijímat hodnoty občanské 

společnosti a orientovat se v nich. Je připraven zapojit se do pracovního procesu. Rovněž 

vykazuje dobré praktické znalosti informačních technologií. 

  

Absolvent:  

• umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího 

vzdělávání, má kompetence pro celoživotní učení 

• získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně využít a propojit 

• dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a 

schopností 

• dokáže se vyjadřovat výstižně, souvisle, kultivovaně v nejrůznějších 

praktických životních situací 
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• umí používat moderní informační technologie a aktivně ovládá nejméně jeden cizí 

jazyk 

• je schopen pracovat samostatně i v kolektivu, vhodnou formou prezentovat výsledky 

své práce 

• umí být tolerantní k názoru druhých, k jiným lidem a kulturám 

• podílí se na ochraně životního prostředí i kulturních a společenských hodnot 

• zodpovědně se chová při akcích školy 

• přiměřeně svému věku projevuje cílevědomost, odpovědnost za výsledky své práce, 

schopnost objektivního sebehodnocení a je hrdý na příslušnost ke své škole 

  

Přijímací řízení: Organizace přijímacího řízení vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 

středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro příslušný školní rok jsou zveřejněna na webových 

stránkách školy v legislativně stanovených termínech. 

 

Maturitní zkoušky:  

Model maturitní zkoušky vychází z platné legislativy. Aktuální informace o maturitních 

zkouškách jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Maturitní zkouška se skládá ze 

společné a profilové části. V rámci profilové části žák koná dvě ústní zkoušky, které si vybírá 

z nabídky stanovené ředitelkou školy. 
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Klíčové kompetence 

• Kompetence k učení 

o ----- Na úrovni základního vzdělávání žák: 

o ----- Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií žák: 

• Kompetence k řešení problémů 

o ----- Na úrovni základního vzdělávání žák: 

o ----- Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií žák: 

• Kompetence komunikativní  

o ----- Na úrovni základního vzdělávání žák: 

o ----- Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií žák: 

• Kompetence sociální a personální  

o ----- Na úrovni základního vzdělávání žák: 

o ----- Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií žák: 

• Kompetence občanské  

o ----- Na úrovni základního vzdělávání žák: 

o ----- Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií žák: 

• Kompetence pracovní 

o ----- Na úrovni základního vzdělávání žák: 

• Kompetence k podnikavosti 

o ----- Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií žák: 

• Kompetence digitální  

o ----- Na úrovni základního vzdělávání žák: 

o ----- Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií žák: 

 

Výchovné a vzdělávací strategie školy 

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 

Kompetence k učení 

• Při plnění úkolů je vyžadování pochopení úkolu vlastními slovy. 

• Žáci jsou motivováni a podporování při hledáních různých postupů řešení zadaných 

úloh. 

• Žáci jsou seznamování s možnými chybami, kterých se mohou ve svých řešeních 

dopustit a vedeni tak k rozpoznání správného řešení úkolu. 

• Žáci jsou vedeni k využívání specifických výrazových prostředků, které mohou 

zjednodušit řešený problém, např. náčrtek, diagram, vzorec, využití počítačových 

programů. 

• Žáci jsou motivování k samostudiu umožněním prezentovat a diskutovat na 

samostatně vybraná (schválená) témata. 

 

Kompetence k řešení problémů 

• Zařazováním náročnějších úloh pro zájemce připravují učitelé žáky k účasti na 

soutěžích. 
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• Učitelé vedou žáky k práci s informačními zdroji různého druhu (odborná literatura, 

internet, slovníky), k propojování zjištěných informaci a jejich srozumitelné 

interpretaci. 

• Učitelé vyžadují od žáků samostatnou práci (domácí úkol, referát, mini projekt). 

• Učitelé při řešeni úloh vedou žáky k nalezení a pojmenování problému, hledání 

možnosti řešeni, eventuálně k obhajobě vlastního postupu, a kontrole výsledku. 

• Učitelé pracují s žáky v multimediálních učebnách, zařazuji interaktivní výukový 

software. 

• Učitelé motivují žáky problémovými úlohami, respektuji různá řešení. 

 

Kompetence komunikativní  

• Do výuky jsou zařazována samostatná vystoupení žáků – referáty, prezentace, 

recitace. 

• Při prezentacích a referátech je požadována diskuse, zodpovídání dotazů, vlastní 

ohodnocení. 

• Při práci s textem jsou žáci vedeni k rozlišování podstatných informací. 

• Během výkladu je podporován vhodný zásah žáků (např. formou dotazu, rozšiřujících 

informací, vlastních názorů) a reakce na něj. 

• Žáci jsou vedeni ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými 

ve škole i mimo školu. 

• Žáci jsou vedeni k obhajobě a argumentaci svých vlastních názorů a zároveň 

k poslechu názoru ostatních. 

• Vztahy mezi žáky a kantory jsou prohlubovány při organizování aktivit školy, na 

kterém mají žáci možnost aktivně se podílet. 

 

Kompetence sociální a personální  

• Žáci jsou vedeni k práci ve skupinách a podpoře řešení úloh ve skupině. 

• Žáci jsou vedeni k tomu, aby vyslechli názor ostatních a aby dokázali vhodně 

reagovat, popř. vyjadřovat svá stanoviska. 

• Talent žáků je rozšiřován a podporován pomocí školních nebo celostátních soutěží. 

• Žáci jsou vedeni k hodnocení vlastních výkonů i výkonů ostatních žáků. 

• Do výuky jsou zařazovány samostatná vystoupení žáků – referáty, prezentace, 

recitace. 

• Důraz je kladen na pomoc slabším žákům při skupinové práci. 

• Je vyžadováno dodržování stanovených pravidel, např. učebních řádů. 

 

Kompetence občanské  

• Žákům je umožněno vyjadřovat se k základním otázkám života školy. 

• Ve výuce jsou využívány diskuse k učivu, které souvisí s aktuálními problémy. 

• Je kladen důraz na Environmentální výchovu, ekologicky myslící jedinec. 

• Žáci jsou vedeni k třídění odpadů. 

• Při sportovních akcích je kladen důraz na prožitek. 
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Kompetence pracovní 

• Plnění úkolů je důsledně kontrolováno. 

• Ve vyučovacích hodinách je pravidelně využívána domácí příprava. 

• Žáci mají možnost aktivně se podílet na pořádání školních akcí. 

• Žáci jsou seznamování se světem práce – exkurze, besedy s odborníky atd. 

• Žáci dostávají domácí úlohy vyžadující spolupráci s okolím. 

• Žáci mají možnost vyzkoušet si různé sporty a jsou vedeni ke zdravému stylu života. 

Žáci jsou vedeni k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při 

profesní orientaci. 

 Kompetence k podnikavosti 

• Učitelé rozvíjí u žáků schopnost objektivního sebehodnocení. 

• Výuka je doplněna vhodnými exkurzemi. 

• Učitelé podporují zájmovou činnost žáků. 

• Učitelé vedou žáky k pečlivému plnění povinností a závazků, k hospodárnému, 

šetrnému a bezpečnému zacházení s materiálem a svěřeným majetkem. 

• Důslednou kontrolou vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel z hlediska 

ochrany svého zdraví i zdraví ostatních spolužáků. 

• Učitelé seznamují žáky s možnostmi využití získaných dovedností a vědomostí při 

dalším vzdělávání a vlastním profesním zaměření. 

• Učitelé ujasňují žákům nutnost osvojení si teoretických znalostí pro řešení praktických 

problémů. 

• Vytváření vhodné prostředí pro žákův aktivní přístup, iniciativu a tvořivost. 

Kompetence digitální 

• Žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i 

při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít  

•    Žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální 

obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a 

účelu  

• Žák vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za 

pomoci digitálních prostředků 

• Žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní 

činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své 

práce 

• Žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s 

novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich 

využívání 

•    Žák předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním 

dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci 

a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky  
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Začlenění průřezových témat 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Integrace do výuky 

 

Rozvoj schopností poznávání 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Popis  

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Český jazyk a 

literatura 
prima Jazyková výchova – Pravopis 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Literární výchova – Úvod do poezie 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Realismus v české a 

světové literatuře, Naturalismus 

Německý jazyk prima Zvuková a grafická podoba jazyka 

Matematika prima Opakování a prohlubování učiva ze ZŠ 

Matematika sekunda Záporná čísla, záporné zlomky 

Matematika sekunda Mocniny a odmocniny 

Matematika tercie Základní goniometrické rovnice 

Matematika kvinta Množiny 

Matematika kvinta Výroková logika 

Matematika kvinta Výrazy 

Matematika sexta Základní funkce 

Matematika septima Stereometrie 

Matematika septima Vektory 

Matematika oktáva Statistika 
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Občanská výchova prima Člověk jako jedinec – Podobnost a odlišnost lidí  

Občanská výchova sekunda Člověk jako jedinec – Vnitřní svět člověka 

Občanská výchova tercie Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Podstata lidské psychiky  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Psychologie v každodenním životě  

Základy 

společenských věd 
oktáva Úvod do filozofie a Religionistiky – Základy filozofie 

Fyzika prima Látky a tělesa 

Fyzika sekunda Síla a přímočarý pohyb 

Fyzika tercie Vnitřní energie 

Fyzika septima Kmitání 

Fyzika oktáva Speciální teorie relativity 

Chemie kvinta Klasifikace látek 

Chemie sexta Nekovy 

Chemie sexta Polokovy 

Chemie sexta Kovy 

Chemie septima Uhlovodíky 

Chemie septima Kyslíkaté deriváty uhlovodíků 

Zeměpis kvarta Geografická exkurze 

Hudební výchova prima Poslechové činnosti 

Hudební výchova sekunda Poslechové činnosti 

Hudební výchova kvarta Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova prima Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova prima Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova sekunda Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova sekunda Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova sekunda Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova tercie Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova tercie Uplatňování subjektivity 
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Výtvarná výchova kvarta Ověřování komunikačních účinků 

Estetická výchova kvinta Znakové systémy výtvarného umění 

Estetická výchova kvinta Umělecká tvorba a komunikace  

Estetická výchova kvinta Obrazové znakové systémy 

Výchova ke zdraví tercie Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Tělesná výchova kvinta Zdravotně orientovaná zdatnost 

Člověk a svět práce kvarta Volba profesní orientace 

Člověk a svět práce kvarta Zaměstnání 

Pokrytí v projektu 

 

Sebepoznání a sebepojetí 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Český jazyk a literatura sexta 
Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostě sdělovací, 

úvahový postup 

Český jazyk a literatura septima Jazyk a jazyková komunikace – Styl řečnický, Rétorika 

Anglický jazyk kvinta Tematické okruhy 

Občanská výchova sekunda Člověk jako jedinec – Vnitřní svět člověka 

Občanská výchova tercie Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Základy společenských 

věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Výtvarná výchova prima Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova tercie Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova tercie Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova kvarta Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova kvarta Uplatňování subjektivity 

Výchova ke zdraví tercie Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Výchova ke zdraví tercie Osobnostní a sociální rozvoj  

Výchova ke zdraví kvarta Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Člověk a svět práce kvarta Volba profesní orientace 
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Člověk a svět práce kvarta Zaměstnání 

Pokrytí v projektu 

 

Seberegulace a sebeorganizace 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovní druhy 

Matematika kvinta Výroková logika 

Základy společenských věd kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Fyzika oktáva Speciální teorie relativity 

Výchova ke zdraví tercie Osobnostní a sociální rozvoj  

Tělesná výchova kvinta Zdravotně zaměřená cvičení 

Pokrytí v projektu 

 

Psychohygiena 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Německý jazyk tercie Slovní zásoba 

Základy společenských 

věd 
kvinta Základy psychologie – Podstata lidské psychiky  

Základy společenských 

věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy společenských 

věd 
kvinta 

Základy psychologie – Psychologie v každodenním 

životě  

Přírodopis kvarta Anatomie člověka 

Hudební výchova prima Instrumentální činnosti 

Výchova ke zdraví tercie Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Výchova ke zdraví tercie Hodnota a podpora zdraví 

Výchova ke zdraví tercie Osobnostní a sociální rozvoj  
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Výchova ke zdraví kvarta Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Pokrytí v projektu 

 

Kreativita 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovní druhy 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Podstatná jména 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Přídavná jména 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Číslovky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Větné členy 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Popis  

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Výpisky a výtah 

Český jazyk a literatura prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Český jazyk a literatura sekunda Literární výchova – Úvod do poezie 

Český jazyk a literatura tercie Jazyková výchova – Tvarosloví 

Český jazyk a literatura kvinta 
Literární teorie a komunikace – Renesanční světová a 

česká literatura 

Český jazyk a literatura kvinta 
Literární teorie a komunikace – Barokní světová a 

česká literatura  

Český jazyk a literatura sexta 
Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostě sdělovací, 

úvahový postup 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura sexta 
Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké 

směry ve světové a české literatuře na konci 19. stol. 

Český jazyk a literatura septima Jazyk a jazyková komunikace – Styl řečnický, Rétorika 

Český jazyk a literatura septima 
Literární teorie a komunikace – Meziválečná česká 

poezie 

Německý jazyk sekunda Tematické okruhy 

Matematika sekunda Záporná čísla, záporné zlomky 

Matematika sekunda Hranoly 
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Matematika tercie Algebraické výrazy 

Matematika tercie Soustava souřadnic 

Matematika kvarta Základní slovní úlohy 

Matematika kvinta Množiny 

Matematika kvinta Výroková logika 

Matematika kvinta Výrazy 

Matematika sexta Konstrukční úlohy 

Matematika septima Stereometrie 

Informační a 

komunikační technologie 
sekunda Zpracování a prezentace informací 

Informační a 

komunikační technologie 
sexta Digitální technologie 

Občanská výchova kvarta Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Základy společenských 

věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Fyzika sekunda Síla a přímočarý pohyb 

Fyzika sekunda Mechanická práce a energie 

Fyzika tercie Přeměna skupenství 

Fyzika kvinta Dynamika 

Zeměpis prima Kartografie a topografie 

Zeměpis oktáva Místní region – Hostivice 

Hudební výchova sekunda Vokální činnosti 

Hudební výchova tercie Poslechové činnosti 

Hudební výchova kvarta Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova prima Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova prima Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova prima Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova sekunda Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova sekunda Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova tercie Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova tercie Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova kvarta Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova kvarta Uplatňování subjektivity 



   
 

20 
 

Estetická výchova kvinta Umělecká tvorba a komunikace  

Pokrytí v projektu 

 

Poznávání lidí 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
prima Jazyková výchova – Podstatná jména 

Český jazyk a 

literatura 
prima Jazyková výchova – Slovesa 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Popis  

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pověst 

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Báje a mýty 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda 

Literární výchova – Dětský hrdina v různé podobě a 

prostředí 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Renesanční světová a česká 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Barokní světová a česká 

literatura  

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostě sdělovací, 

úvahový postup 

Český jazyk a 

literatura 
sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Preromantismus a 

romantismus ve světové a české literatuře  

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Realismus v české a 

světové literatuře, Naturalismus 
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Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké směry 

ve světové a české literatuře na konci 19. stol. 

Český jazyk a 

literatura 
septima Jazyk a jazyková komunikace – Styl řečnický, Rétorika 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečné světové drama 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečné české drama 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečná světová próza 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečná česká próza 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva 

Literární teorie a komunikace – Světová literatura v 2. pol. 

20. stol.  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1945-1948  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1956-1968 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1968-1989 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 1989 

Anglický jazyk prima Tematické okruhy 

Německý jazyk sekunda Slovní zásoba 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše škola 

Občanská výchova sekunda Člověk jako jedinec – Vnitřní svět člověka 

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Lidská setkání  

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Vztahy mezi lidmi  

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Podstata lidské psychiky  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Společenská podstata člověka  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 
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Zeměpis sekunda Asie 

Výchova ke zdraví tercie Hodnota a podpora zdraví 

Výchova ke zdraví tercie Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Člověk a svět práce kvarta Zaměstnání 

II. Historický 

seminář 
sexta Středověká společnost 

II. Historický 

seminář 
sexta II. světová válka 

Pokrytí v projektu 

 

Mezilidské vztahy 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
prima Jazyková výchova – Slovesa 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Popis  

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pověst 

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Báje a mýty 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Komunikační a slohová výchova – Charakteristika 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Renesanční světová a česká 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Barokní světová a česká 

literatura  

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Klasicismus a osvícenství 

ve světové literatuře 
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Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostě sdělovací, 

úvahový postup 

Český jazyk a 

literatura 
sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Preromantismus a 

romantismus ve světové a české literatuře  

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Realismus v české a 

světové literatuře, Naturalismus 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké směry 

ve světové a české literatuře na konci 19. stol. 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečná česká poezie 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečné světové drama 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečné české drama 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečná světová próza 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečná česká próza 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva 

Literární teorie a komunikace – Světová literatura v 2. pol. 

20. stol.  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1945-1948  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1956-1968 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1968-1989 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 1989 

Anglický jazyk prima Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvarta Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvinta Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk kvinta Tematické okruhy 

Anglický jazyk sexta Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk sexta Tematické okruhy 

Anglický jazyk septima Komunikační funkce jazyka a typy textů 
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Anglický jazyk septima Tematické okruhy 

Anglický jazyk oktáva Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk oktáva Tematické okruhy 

Německý jazyk prima Slovní zásoba 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět – II. světová válka 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše škola 

Občanská výchova prima Člověk jako jedinec – Podobnost a odlišnost lidí  

Občanská výchova sekunda Člověk jako jedinec – Vnitřní svět člověka 

Občanská výchova sekunda Člověk, stát a právo – Lidská práva 

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Lidská setkání  

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Vztahy mezi lidmi  

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Občanská výchova kvarta Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Podstata lidské psychiky  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Psychologie v každodenním životě  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Společenská podstata člověka  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Zeměpis sekunda Asie 

Výchova ke zdraví tercie Osobnostní a sociální rozvoj  

Výchova ke zdraví tercie Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Člověk a svět práce kvarta Trh práce 

Člověk a svět práce kvarta Volba profesní orientace 

Člověk a svět práce kvarta Možnosti vzdělávání 

Člověk a svět práce kvarta Zaměstnání 

II. Historický 

seminář 
sexta Středověká společnost 
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II. Historický 

seminář 
sexta II. světová válka 

Pokrytí v projektu 

 

Komunikace 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovní druhy 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Podstatná jména 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Přídavná jména 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Zájmena 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Číslovky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovesa 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Souvětí 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Popis  

Český jazyk a literatura prima Literární výchova – Pověst 

Český jazyk a literatura sekunda Jazyková výchova – Význam slov 

Český jazyk a literatura sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a literatura sekunda 
Literární výchova – Dětský hrdina v různé 

podobě a prostředí 

Český jazyk a literatura tercie Jazyková výchova – Tvarosloví 

Český jazyk a literatura kvinta 
Jazyk a jazyková komunikace – Úvod do 

stylistiky 

Český jazyk a literatura septima 
Jazyk a jazyková komunikace – Styl řečnický, 

Rétorika 

Český jazyk a literatura septima 
Literární teorie a komunikace – Meziválečné 

světové drama 

Český jazyk a literatura septima 
Literární teorie a komunikace – Meziválečné 

české drama 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura 

1968-1989 

Anglický jazyk sekunda Tematické okruhy 



   
 

26 
 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvinta Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk kvinta Tematické okruhy 

Anglický jazyk sexta Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk sexta Tematické okruhy 

Anglický jazyk septima Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk septima Tematické okruhy 

Anglický jazyk oktáva Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk oktáva Tematické okruhy 

Německý jazyk kvinta Jazykové prostředky a funkce 

Matematika sekunda Záporná čísla, záporné zlomky 

Matematika tercie Soustava souřadnic 

Matematika kvarta Základní slovní úlohy 

Matematika kvinta Výroková logika 

Matematika oktáva Statistika 

Informační a komunikační 

technologie 
sekunda Základy práce s počítačem 

Informační a komunikační 

technologie 
kvinta Základy práce s počítačem 

Občanská výchova sekunda Člověk ve společnosti – Kulturní život 

Občanská výchova sekunda Člověk jako jedinec – Vnitřní svět člověka 

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Vztahy mezi lidmi  

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Občanská výchova kvarta Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Základy společenských věd kvinta 
Základy psychologie – Psychologie v 

každodenním životě  

Základy společenských věd sexta 
Základy sociologie – Společenská podstata 

člověka  

Základy společenských věd sexta 
Základy sociologie – Sociální struktura 

společnosti 

Základy společenských věd sexta 
Základy sociologie – Sociální fenomény a 

procesy 

Fyzika prima Šíření světla 

Chemie sekunda Úvod do chemie 
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Výtvarná výchova prima Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova prima Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova sekunda Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova tercie Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova kvarta Ověřování komunikačních účinků 

Estetická výchova kvinta Umělecká tvorba a komunikace  

Estetická výchova sexta Znakové systémy výtvarného umění 

Estetická výchova sexta Obrazové znakové systémy 

Výchova ke zdraví tercie Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Člověk a svět práce kvarta Volba profesní orientace 

Člověk a svět práce kvarta Zaměstnání 

Pokrytí v projektu 

 

Kooperace a kompetice 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura tercie Jazyková výchova – Pravopis 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Matematika prima Dělitelnost přirozených čísel 

Matematika sekunda Mocniny a odmocniny 

Matematika tercie Základní goniometrické rovnice 

Matematika kvarta Rovnice 

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Fyzika sekunda Mechanická práce a energie 

Fyzika kvinta Dynamika 

Chemie kvinta Klasifikace látek 

Zeměpis kvinta Kartografie a topografie 

Člověk a svět práce kvarta Trh práce 

Pokrytí v projektu 
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Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovní druhy 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Větné členy 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Výpisky a výtah 

Český jazyk a literatura prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Pravopis 

Český jazyk a literatura sekunda Jazyková výchova – Syntax, druhy vět vedlejších 

Český jazyk a literatura sekunda 
Literární výchova – Dětský hrdina v různé podobě a 

prostředí 

Český jazyk a literatura sekunda Jazyková výchova – Pravopis 

Český jazyk a literatura tercie Jazyková výchova – Pravopis 

Český jazyk a literatura kvinta Jazyk a jazyková komunikace – Úvod do stylistiky 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1945-

1948  

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 

1989 

Německý jazyk oktáva Komunikativní funkce jazyka a typy textů 

Matematika prima Základy geometrie 

Matematika sekunda Mocniny a odmocniny 

Matematika sekunda Výrazy s proměnnými 

Matematika tercie Algebraické výrazy 

Matematika tercie Základní goniometrické rovnice 

Matematika kvarta Rovnice 

Matematika kvarta Základní slovní úlohy 

Matematika sexta Konstrukční úlohy 

Matematika sexta Základní funkce 

Matematika septima Vektory 

Dějepis sekunda Husitství, reformace 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 20.-30. léta 20. stol. 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše škola 
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Občanská výchova sekunda Člověk, stát a právo – Lidská práva 

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Lidská setkání  

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Vztahy mezi lidmi  

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Občanská výchova kvarta Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Občanská výchova kvarta Člověk, stát a právo – Protiprávní jednání 

Základy společenských 

věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy společenských 

věd 
kvinta 

Základy psychologie – Psychologie v každodenním 

životě  

Základy společenských 

věd 
sexta Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 

Základy společenských 

věd 
sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Fyzika prima Šíření světla 

Fyzika sekunda Mechanické vlastnosti tekutin 

Fyzika tercie Elektrické a magnetické pole 

Fyzika sexta Stejnosměrný proud 

Fyzika sexta Termodynamika 

Chemie sexta Nekovy 

Zeměpis kvarta Geografická exkurze 

Výchova ke zdraví tercie Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Výchova ke zdraví kvarta Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Pokrytí v projektu 

 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Popis  

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 
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Český jazyk a 

literatura 
sekunda 

Literární výchova – Dětský hrdina v různé podobě a 

prostředí 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Komunikační a slohová výchova – Charakteristika 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Renesanční světová a česká 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostě sdělovací, 

úvahový postup 

Český jazyk a 

literatura 
sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Preromantismus a 

romantismus ve světové a české literatuře  

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Realismus v české a 

světové literatuře, Naturalismus 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké směry 

ve světové a české literatuře na konci 19. stol. 

Český jazyk a 

literatura 
septima Jazyk a jazyková komunikace – Styl řečnický, Rétorika 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečné české drama 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečná česká próza 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva 

Literární teorie a komunikace – Světová literatura v 2. pol. 

20. stol.  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1945-1948  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1956-1968 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 1989 

Anglický jazyk kvinta Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk sexta Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk septima Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk oktáva Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Matematika kvarta Aplikační úlohy 

Dějepis sekunda Husitství, reformace 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 20.-30. léta 20. stol. 
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Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět – II. světová válka 

Dějepis sexta Středověk – Křesťanství, křížové výpravy 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše škola 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše obec 

Občanská výchova sekunda Člověk ve společnosti – Naše vlast 

Občanská výchova sekunda Člověk jako jedinec – Vnitřní svět člověka 

Občanská výchova sekunda Člověk, stát a hospodářství – Majetek, vlastnictví 

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Lidská setkání  

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Občanská výchova kvarta Člověk, stát a právo – Protiprávní jednání 

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Psychologie v každodenním životě  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 

Základy 

společenských věd 
oktáva Úvod do filozofie a Religionistiky – Základy filozofie 

Výtvarná výchova sekunda Uplatňování subjektivity 

Výchova ke zdraví tercie Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Výchova ke zdraví tercie Hodnota a podpora zdraví 

II. Historický 

seminář 
sexta Monoteistická náboženství 

II. Historický 

seminář 
sexta Středověká společnost 

II. Historický 

seminář 
sexta II. světová válka 

Pokrytí v projektu 
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Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Výpisky a výtah 

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda 

Literární výchova – Dětský hrdina v různé podobě a 

prostředí 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Komunikační a slohová výchova – Charakteristika 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Klasicismus a osvícenství 

ve světové literatuře 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostě sdělovací, 

úvahový postup 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva 

Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 

1989 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Matematika kvarta Aplikační úlohy 

Matematika sexta Základní funkce 

Občanská výchova prima Člověk jako jedinec – Podobnost a odlišnost lidí  

Občanská výchova sekunda Člověk jako jedinec – Vnitřní svět člověka 

Občanská výchova sekunda Člověk, stát a hospodářství – Majetek, vlastnictví 

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Lidská setkání  

Občanská výchova tercie Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Občanská výchova kvarta Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Podstata lidské psychiky  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy 

společenských věd 
kvinta 

Základy psychologie – Psychologie v každodenním 

životě  
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Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 

Fyzika prima Světelné jevy 

Fyzika sexta Termodynamika 

Fyzika septima Kmitání 

Přírodopis kvarta Anatomie člověka 

Tělesná výchova kvinta Zdravotně zaměřená cvičení 

Člověk a svět práce kvarta Volba profesní orientace 

Člověk a svět práce kvarta Zaměstnání 

Pokrytí v projektu 

 

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Výpisky a výtah 

Český jazyk a literatura sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a literatura sekunda Literární výchova – Úvod do poezie 

Německý jazyk oktáva Tematické okruhy a komunikační situace 

Matematika sekunda Výrazy s proměnnými 

Matematika tercie Algebraické výrazy 

Matematika sexta Exponenciální a logaritmické rovnice 

Matematika septima Stereometrie 

Občanská výchova tercie Člověk jako jedinec – Osobní rozvoj 

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Základy společenských věd kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy společenských věd sexta Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 

Výchova ke zdraví tercie Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Pokrytí v projektu 

 

 



   
 

34 
 

Sociální komunikace 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
prima Jazyková výchova – Slovní druhy 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Jazyková výchova – Význam slov 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda 

Literární výchova – Dětský hrdina v různé podobě a 

prostředí 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda Literární výchova – Úvod do poezie 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta Jazyk a jazyková komunikace – Úvod do stylistiky 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Klasicismus a osvícenství 

ve světové literatuře 

Český jazyk a 

literatura 
sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké směry 

ve světové a české literatuře na konci 19. stol. 

Český jazyk a 

literatura 
septima Jazyk a jazyková komunikace – Styl řečnický, Rétorika 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1945-1948  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1956-1968 

Anglický jazyk prima Tematické okruhy 

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Lidská setkání  

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Psychologie v každodenním životě  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Společenská podstata člověka  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 

Fyzika prima Světelné jevy 
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Fyzika sekunda Síla a přímočarý pohyb 

Člověk a svět práce kvarta Trh práce 

Člověk a svět práce kvarta Volba profesní orientace 

Člověk a svět práce kvarta Zaměstnání 

Pokrytí v projektu 

 

Morálka všedního dne 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
prima Jazyková výchova – Slovesa 

Český jazyk a 

literatura 
prima Komunikační a slohová výchova – Popis  

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Český jazyk a 

literatura 
prima Literární výchova – Pověst 

Český jazyk a 

literatura 
sekunda 

Literární výchova – Dětský hrdina v různé podobě a 

prostředí 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta Literární teorie a komunikace – Starověká literatura 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Barokní světová a česká 

literatura  

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Klasicismus a osvícenství 

ve světové literatuře 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostě sdělovací, 

úvahový postup 

Český jazyk a 

literatura 
sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Preromantismus a 

romantismus ve světové a české literatuře  

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Realismus v české a 

světové literatuře, Naturalismus 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké směry 

ve světové a české literatuře na konci 19. stol. 
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Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečné světové drama 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečné české drama 

Český jazyk a 

literatura 
septima Literární teorie a komunikace – Meziválečná česká próza 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva 

Literární teorie a komunikace – Světová literatura v 2. pol. 

20. stol.  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1945-1948  

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1956-1968 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1968-1989 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 1989 

Německý jazyk tercie Tematické okruhy 

Dějepis sekunda Středověká Evropa, křesťanství 

Dějepis sekunda Středověká společnost 

Dějepis sekunda Husitství, reformace 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět – II. světová válka 

Dějepis sexta Středověk – Křesťanství, křížové výpravy 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše škola 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše obec 

Občanská výchova sekunda Člověk, stát a hospodářství – Majetek, vlastnictví 

Občanská výchova sekunda Člověk, stát a právo – Lidská práva 

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Lidská setkání  

Občanská výchova tercie Člověk ve společnosti – Vztahy mezi lidmi  

Občanská výchova kvarta Člověk ve společnosti – Zásady lidského soužití  

Základy 

společenských věd 
kvinta Základy psychologie – Osobnost člověka  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Společenská podstata člověka  

Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 
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Základy 

společenských věd 
sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Základy 

společenských věd 
septima Občan a právo – Právo a spravedlnost  

Biologie septima Orgánové soustavy 

Biologie oktáva Viry 

Biologie oktáva Prokaryota 

Výchova ke zdraví tercie Osobnostní a sociální rozvoj  

II. Historický 

seminář 
sexta Monoteistická náboženství 

II. Historický 

seminář 
sexta Středověká společnost 

II. Historický 

seminář 
sexta II. světová válka 

Pokrytí v projektu 

 

Spolupráce a soutěž 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sekunda Jazyková výchova – Syntax, druhy vět vedlejších 

Český jazyk a literatura sekunda 
Literární výchova – Dětský hrdina v různé podobě a 

prostředí 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1956-

1968 

Matematika kvarta Aplikační úlohy 

Dějepis sekunda Počátky nové doby 

Základy společenských 

věd 
sexta Základy sociologie – Společenská podstata člověka  

Fyzika prima Světelné jevy 

Zeměpis kvarta Geografická exkurze 

Pokrytí v projektu 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Integrace do výuky 

 

Občanská společnost a škola  

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1968-

1989 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvarta Tematické okruhy 

Německý jazyk prima Tematické okruhy 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše obec 

Základy společenských 

věd 
septima Občan ve státě – Demokracie 

Zeměpis kvarta Místní region 

Pokrytí v projektu 

 

Občan, občanská společnost a stát  

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1968-

1989 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 

1989 

Dějepis tercie Modernizace společnosti – Politické proudy 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 20.-30. léta 20. stol. 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše obec 

Občanská výchova prima Člověk, stát a právo – Právní znaky státu 

Občanská výchova prima 
Člověk, stát a právo – Orgány státní správy a 

samosprávy 

Občanská výchova sekunda Člověk, stát a právo – Demokracie 
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Základy společenských 

věd 
sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Základy společenských 

věd 
septima Občan a právo – Právo v každodenním životě 

Základy společenských 

věd 
septima Občan a právo – Orgány právní ochrany 

Základy společenských 

věd 
septima Občan ve státě – Stát 

Základy společenských 

věd 
septima Občan ve státě – Demokracie 

Zeměpis tercie Česká republika 

Zeměpis sexta Politická geografie 

Člověk a svět práce kvarta Trh práce 

Člověk a svět práce kvarta Možnosti vzdělávání 

Člověk a svět práce kvarta Podnikání 

II. Historický seminář sexta 1. pol. 20. stol. 

Pokrytí v projektu 

 

Formy participace občanů v politickém životě 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovesa 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1968-

1989 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 

1989 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 50.-90. léta 20. stol. 

Občanská výchova prima Člověk, stát a právo – Právní znaky státu 

Občanská výchova prima 
Člověk, stát a právo – Orgány státní správy a 

samosprávy 

Občanská výchova sekunda Člověk, stát a právo – Demokracie 

Základy společenských 

věd 
septima Občan ve státě – Stát 
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Základy společenských 

věd 
septima Občan ve státě – Demokracie 

Základy společenských 

věd 
septima Občan ve státě – Lidská práva, ideologie  

Pokrytí v projektu 

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 

1989 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 20.-30. léta 20. stol. 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 50.-90. léta 20. stol. 

Dějepis septima Evropa na přelomu 19.-20. stol. 

Občanská výchova sekunda Člověk, stát a právo – Demokracie 

Základy společenských 

věd 
septima Občan ve státě – Demokracie 

Zeměpis tercie Česká republika 

Pokrytí v projektu 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Integrace do výuky 

 

Evropa a svět nás zajímá 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Anglický jazyk sekunda Tematické okruhy 
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Anglický jazyk kvinta Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvinta Reálie 

Anglický jazyk sexta Tematické okruhy 

Anglický jazyk sexta Reálie 

Anglický jazyk septima Tematické okruhy 

Anglický jazyk septima Reálie 

Anglický jazyk oktáva Tematické okruhy 

Anglický jazyk oktáva Reálie 

Německý jazyk kvarta Slovní zásoba 

Dějepis tercie Modernizace společnosti – Politické proudy 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 20.-30. léta 20. stol. 

Dějepis septima Evropa a svět v 1. pol. 19. stol. 

Dějepis septima Evropa na přelomu 19.-20. stol. 

Občanská výchova tercie 
Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská 

integrace  

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská 

integrace 

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Mezinárodní 

spolupráce  

Zeměpis tercie Evropa 

Výtvarná výchova prima Uplatňování subjektivity 

Pokrytí v projektu 

 

Objevujeme Evropu a svět 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Popis  

Český jazyk a literatura prima Literární výchova – Báje a mýty 

Český jazyk a literatura kvinta 
Literární teorie a komunikace – Renesanční světová a 

česká literatura 
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Český jazyk a literatura kvinta 
Literární teorie a komunikace – Barokní světová a česká 

literatura  

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 

1989 

Anglický jazyk kvinta Reálie 

Anglický jazyk sexta Reálie 

Anglický jazyk septima Reálie 

Anglický jazyk oktáva Reálie 

Německý jazyk kvarta Tematické okruhy 

Dějepis prima Člověk v dějinách 

Dějepis sekunda Počátky nové doby 

Dějepis tercie Modernizace společnosti – Velká francouzská revoluce 

Dějepis tercie Modernizace společnosti – Politické proudy 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 20.-30. léta 20. stol. 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 50.-90. léta 20. stol. 

Dějepis sexta Středověk – Zámořské objevy 

Občanská výchova tercie Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská integrace  

Základy společenských 

věd 
sexta Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská integrace 

Zeměpis tercie Evropa 

Hudební výchova tercie Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova kvarta Rozvíjení smyslové citlivosti  

II. Historický seminář sexta Středověká společnost 

Pokrytí v projektu 

 

Jsme Evropané 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Literární výchova – Báje a mýty 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 
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Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 

1989 

Anglický jazyk sekunda Tematické okruhy 

Dějepis tercie Modernizace společnosti – Politické proudy 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět – ČSR 1945-1989 

Dějepis septima Evropa na přelomu 19.-20. stol. 

Občanská výchova tercie 
Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská 

integrace  

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská 

integrace 

Zeměpis tercie Evropa 

II. Historický seminář sexta Středověká společnost 

Pokrytí v projektu 

 

Globalizační a rozvojové procesy 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Dějepis sekunda Počátky nové doby 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět – ČSR 1945-1989 

Dějepis septima Evropa na přelomu 19.-20. stol. 

Dějepis oktáva Svět a Evropa po II. světové válce 

Občanská výchova kvarta Mezinárodní vztahy, globální svět – Globalizace 

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská 

integrace 

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Proces 

globalizace 

Zeměpis kvarta Sociální geografie Země 

Zeměpis sexta Socioekonomická sféra 

Pokrytí v projektu 

 

 



   
 

44 
 

Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovní druhy 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovesa 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Německý jazyk kvinta Tematické okruhy a komunikační situace 

Dějepis tercie Modernizace společnosti – Kolonialismus 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - I. světová válka 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět – II. světová válka 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 50.-90. léta 20. stol. 

Dějepis septima I. světová válka 

Dějepis septima Evropa na přelomu 19.-20. stol. 

Dějepis oktáva Moderní doba - 1918-1938 

Dějepis oktáva Svět a Evropa po II. světové válce 

Dějepis oktáva Moderní doba – II. světová válka 

Občanská výchova kvarta Mezinárodní vztahy, globální svět – Globalizace 

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská 

integrace 

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Proces 

globalizace 

Chemie sexta Nekovy 

Chemie sexta Polokovy 

Chemie septima Chemické výrobky  

Zeměpis kvarta Sociální geografie Země 

I. Biologický seminář oktáva Biomy 

II. Historický seminář sexta II. světová válka 

II. Historický seminář sexta 50. léta v Evropě a ve světě 

Pokrytí v projektu 
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Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět – II. světová válka 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 50.-90. léta 20. stol. 

Dějepis septima I. světová válka 

Dějepis oktáva Svět a Evropa po II. světové válce 

Občanská výchova kvarta Mezinárodní vztahy, globální svět – Globalizace 

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Mezinárodní 

spolupráce  

Zeměpis kvarta Sociální geografie Země 

II. Historický seminář sexta II. světová válka 

Pokrytí v projektu 

 

Žijeme v Evropě 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura kvinta 
Literární teorie a komunikace – Renesanční světová a 

česká literatura 

Český jazyk a literatura kvinta 
Literární teorie a komunikace – Barokní světová a česká 

literatura  

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Anglický jazyk sekunda Tematické okruhy 

Německý jazyk sexta Tematické okruhy a komunikační situace 

Dějepis prima Člověk v dějinách 

Dějepis sekunda Evropa v 15.-18. stol. 

Dějepis tercie Modernizace společnosti – Národní hnutí 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět - 20.-30. léta 20. stol. 

Dějepis kvarta Rozdělený a integrující svět – II. světová válka 

Dějepis sexta Středověk – Utváření středověké Evropy 
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Dějepis sexta Raný novověk 

Dějepis septima Evropa a svět v 1. pol. 19. stol. 

Občanská výchova tercie Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská integrace  

Základy společenských 

věd 
sexta Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská integrace 

Základy společenských 

věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Mezinárodní 

spolupráce  

Zeměpis tercie Evropa 

Zeměpis tercie Česká republika 

Zeměpis septima Makroregiony světa 

Výtvarná výchova kvarta Rozvíjení smyslové citlivosti  

II. Historický seminář sexta Středověká společnost 

Pokrytí v projektu 

 

Vzdělávání v Evropě a ve světě 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Renesanční světová a česká 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 
kvinta 

Literární teorie a komunikace – Barokní světová a česká 

literatura  

Český jazyk a 

literatura 
sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a 

literatura 
sexta 

Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké směry 

ve světové a české literatuře na konci 19. stol. 

Český jazyk a 

literatura 
oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvarta Tematické okruhy 

Německý jazyk sexta Reálie 

Dějepis sekunda Středověká Evropa, islám 

Dějepis sekunda Středověká Evropa, křesťanství 

Dějepis sekunda Středověká společnost 
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Dějepis sekunda Husitství, reformace 

Dějepis sekunda Evropa v 15.-18. stol. 

Dějepis kvinta Starověk 

Dějepis sexta Středověk – Utváření středověké Evropy 

Dějepis sexta Středověk – Křesťanství, křížové výpravy 

Dějepis sexta Raný novověk 

Dějepis oktáva Moderní doba - 1918-1938 

Občanská výchova tercie Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská integrace  

Občanská výchova kvarta Mezinárodní vztahy, globální svět – Mezinárodní situace  

Základy 

společenských věd 
sexta 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Mezinárodní 

spolupráce  

Základy 

společenských věd 
oktáva Úvod do filozofie a Religionistiky – Základy filozofie 

Základy 

společenských věd 
oktáva Úvod do filozofie a Religionistiky – Filozofie v dějinách  

Fyzika prima Látky a tělesa 

Zeměpis tercie Evropa 

Pokrytí v projektu 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Integrace do výuky 

 

Kulturní diference 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura kvinta 
Literární teorie a komunikace – Renesanční 

světová a česká literatura 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvarta Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvinta Reálie 
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Anglický jazyk sexta Reálie 

Anglický jazyk septima Tematické okruhy 

Anglický jazyk septima Reálie 

Anglický jazyk oktáva Reálie 

Německý jazyk kvinta Komunikativní funkce jazyka a typy textů 

Informační a komunikační 

technologie 
kvinta Základy práce s počítačem 

Dějepis sekunda Středověká Evropa, islám 

Dějepis sekunda Středověká Evropa, křesťanství 

Dějepis sekunda Počátky nové doby 

Dějepis kvinta Úvod do studia historie 

Dějepis kvinta Starověk 

Občanská výchova sekunda Člověk ve společnosti – Kulturní život 

Zeměpis prima Afrika 

Zeměpis sekunda Amerika 

Výtvarná výchova prima Uplatňování subjektivity 

Estetická výchova kvinta Znakové systémy výtvarného umění 

Estetická výchova sexta Znakové systémy výtvarného umění 

II. Historický seminář sexta Monoteistická náboženství 

III. Humanitní seminář septima Metody interpretace uměleckého díla 

Pokrytí v projektu 

 

Lidské vztahy 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovní druhy 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Číslovky 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Český jazyk a literatura sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 
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Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvarta Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvinta Tematické okruhy 

Anglický jazyk sexta Tematické okruhy 

Anglický jazyk septima Tematické okruhy 

Anglický jazyk oktáva Tematické okruhy 

Dějepis sekunda Středověká společnost 

Dějepis sexta Středověk – Utváření středověké Evropy 

Základy společenských věd sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Základy společenských věd septima Občan ve státě – Lidská práva, ideologie  

Výtvarná výchova sekunda Ověřování komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví tercie Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Pokrytí v projektu 

 

Etnický původ 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Dějepis prima Člověk v dějinách 

Dějepis kvinta Úvod do studia historie 

Dějepis kvinta Pravěk 

II. Historický seminář sexta Monoteistická náboženství 

Pokrytí v projektu 

 

Multikulturalita 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 
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Anglický jazyk kvarta Tematické okruhy 

Anglický jazyk kvinta Reálie 

Anglický jazyk sexta Reálie 

Anglický jazyk septima Reálie 

Anglický jazyk oktáva Reálie 

Německý jazyk sexta Komunikativní funkce jazyka a typy textů 

Německý jazyk septima Tematické okruhy a komunikační situace 

Zeměpis prima Afrika 

Zeměpis sexta Obyvatelstvo světa 

Pokrytí v projektu 

 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Dějepis tercie Modernizace společnosti – Národní hnutí 

Výchova ke zdraví tercie Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Pokrytí v projektu 

 

Základní problémy sociokulturních rozdílů 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Německý jazyk septima Reálie 

Dějepis prima Člověk v dějinách 

Dějepis kvinta Pravěk 

Základy společenských věd sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Zeměpis prima Afrika 

III. Humanitní seminář septima Metody interpretace uměleckého díla 

Pokrytí v projektu 
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Psychosociální aspekty interkulturality 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Pokrytí v projektu 

 

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

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Pokrytí v projektu 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Integrace do výuky 

 

Ekosystémy 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Přírodopis prima Bezobratlí živočichové 

Přírodopis sekunda Bezobratlí živočichové 

Přírodopis sekunda Strunatci 

Zeměpis prima Fyzická geografie Země 

Biologie kvinta Systém a evoluce rostlin 

Biologie sexta Systém a evoluce živočichů 

Biologie oktáva Biosféra a její členění 

Zeměpis oktáva Krajina 

I. Biologický seminář oktáva Biomy 

Pokrytí v projektu 
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Základní podmínky života 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Číslovky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Dějepis prima Počátky lidské společnosti 

Základy společenských věd sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Fyzika sekunda Mechanické vlastnosti tekutin 

Fyzika tercie Přeměna skupenství 

Fyzika kvinta Veličiny 

Fyzika sexta Kontinuum 

Fyzika sexta Látka a skupenství 

Fyzika oktáva Jádro 

Chemie tercie Soli 

Chemie kvinta Periodický zákon a periodická soustava prvků 

Chemie sexta Nekovy 

Chemie oktáva Biochemie jako věda 

Přírodopis prima Země a život na ní 

Biologie kvinta Evoluce života 

Biologie kvinta Fyziologie rostlin 

Biologie sexta Fyziologie živočichů 

Zeměpis kvinta Planeta Země 

Zeměpis kvinta Vesmír a Země 

Výchova ke zdraví tercie Zdravý způsob života a péče o zdraví 

I. Biologický seminář septima Charakteristika života 

II. Historický seminář sexta Monoteistická náboženství 

Pokrytí v projektu 
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Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Anglický jazyk sekunda Tematické okruhy 

Německý jazyk septima Komunikativní funkce jazyka a typy textů 

Dějepis prima Počátky lidské společnosti 

Dějepis septima Evropa a svět v 2. pol. 19. stol. 

Fyzika sexta Stejnosměrný proud 

Fyzika oktáva Jádro 

Chemie septima Halogenderiváty uhlovodíků 

Chemie septima Chemické výrobky  

Zeměpis prima Životní prostředí Země 

Zeměpis oktáva Místní region – Hostivice 

Zeměpis oktáva Voda 

Výchova ke zdraví kvarta Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Člověk a svět práce tercie Základní podmínky pro pěstování 

Člověk a svět práce tercie Zelenina 

Člověk a svět práce tercie Okrasné rostliny 

Člověk a svět práce tercie Ovocné rostliny 

Člověk a svět práce tercie Léčivé rostliny, koření 

Člověk a svět práce tercie Chovatelství 

Pokrytí v projektu 

 

Vztah člověka k prostředí 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Český jazyk a literatura sekunda Komunikační a slohová výchova – Líčení 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Anglický jazyk sekunda Tematické okruhy 
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Anglický jazyk sexta Tematické okruhy 

Dějepis prima Počátky lidské společnosti 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše obec 

Základy společenských věd sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Fyzika prima Šíření světla 

Fyzika sekunda Mechanické vlastnosti tekutin 

Fyzika tercie Vnitřní energie 

Fyzika tercie Přeměna skupenství 

Fyzika kvinta Veličiny 

Fyzika septima Optika 

Fyzika septima Elektromagnetické vlastnosti látek 

Fyzika oktáva Jádro 

Chemie kvinta Periodický zákon a periodická soustava prvků 

Chemie sexta Polokovy 

Chemie septima Chemické výrobky  

Zeměpis prima Životní prostředí Země 

Biologie oktáva Nerosty a horniny 

Zeměpis sexta Sídla a osídlení 

Zeměpis oktáva Geografická exkurze 

Výtvarná výchova sekunda Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova kvarta Uplatňování subjektivity 

Výchova ke zdraví tercie Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Člověk a svět práce tercie Základní podmínky pro pěstování 

Člověk a svět práce tercie Zelenina 

Člověk a svět práce tercie Okrasné rostliny 

Člověk a svět práce tercie Ovocné rostliny 

Člověk a svět práce tercie Léčivé rostliny, koření 

Člověk a svět práce tercie Chovatelství 

Pokrytí v projektu 
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Problematika vztahů organismů a prostředí 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Biologie kvinta Protista (Chromista) 

Biologie kvinta Houby 

Biologie kvinta Morfologie a anatomie rostlin 

Biologie kvinta Rostliny a prostředí 

Biologie sexta Morfologie a anatomie živočichů 

Biologie sexta Živočichové a prostředí 

Biologie sexta Etologie 

Biologie oktáva Dědičnost a proměnlivost  

Biologie oktáva Ekologie 

Výchova ke zdraví tercie Hodnota a podpora zdraví 

Pokrytí v projektu 

 

Člověk a životní prostředí 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sekunda Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Anglický jazyk sekunda Tematické okruhy 

Dějepis prima Počátky lidské společnosti 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše obec 

Základy společenských věd sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Fyzika tercie Vnitřní energie 

Fyzika tercie Elektrické a magnetické pole 

Fyzika kvinta Veličiny 

Fyzika kvinta Dynamika 

Fyzika sexta Látka a skupenství 
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Chemie sekunda Úvod do chemie 

Chemie sekunda Směsi 

Chemie septima Kyslíkaté deriváty uhlovodíků 

Chemie septima Chemické výrobky  

Zeměpis prima Životní prostředí Země 

Zeměpis kvinta Fyzická geografie Země 

Zeměpis sexta Světové hospodářství 

Zeměpis oktáva Krajina 

Výtvarná výchova prima Rozvíjení smyslové citlivosti  

Pokrytí v projektu 

 

Životní prostředí regionu a České republiky 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Německý jazyk oktáva Reálie 

Občanská výchova prima Člověk ve společnosti – Naše obec 

Chemie septima Chemické výrobky  

Zeměpis oktáva Česká republika 

Pokrytí v projektu 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Integrace do výuky 

 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovní druhy 
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Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Podstatná jména 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Přídavná jména 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Zájmena 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Číslovky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovesa 

Český jazyk a literatura prima 
Komunikační a slohová výchova – Výpisky a 

výtah 

Český jazyk a literatura sexta 
Jazyk a jazyková komunikace – Styl 

publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura 

1968-1989 

Anglický jazyk kvinta Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk sexta Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk septima Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Anglický jazyk oktáva Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Informační a komunikační 

technologie 
sekunda Zdroje a vyhledávání informací a komunikace 

Informační a komunikační 

technologie 
kvinta Zdroje a vyhledávání informací a komunikace 

Občanská výchova sekunda Člověk ve společnosti – Kulturní život 

Základy společenských věd sexta 
Základy sociologie – Sociální fenomény a 

procesy 

Biologie oktáva Genetika člověka a populací 

Zeměpis septima Makroregiony světa 

Výtvarná výchova prima Uplatňování subjektivity 

II. Historický seminář sexta 1. pol. 20. stol. 

II. Historický seminář sexta II. světová válka 

Pokrytí v projektu 
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Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Výpisky a výtah 

Občanská výchova sekunda Člověk ve společnosti – Kulturní život 

Základy společenských věd sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Biologie oktáva Genetika člověka a populací 

Zeměpis septima Makroregiony světa 

Výtvarná výchova tercie Uplatňování subjektivity 

Výtvarná výchova kvarta Ověřování komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví tercie Hodnota a podpora zdraví 

Výchova ke zdraví kvarta Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Pokrytí v projektu 

 

Stavba mediálních sdělení 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Výtvarná výchova tercie Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova kvarta Rozvíjení smyslové citlivosti  

Pokrytí v projektu 

 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Výtvarná výchova prima Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova tercie Ověřování komunikačních účinků 

Výtvarná výchova tercie Uplatňování subjektivity 
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Výtvarná výchova tercie Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova kvarta Rozvíjení smyslové citlivosti  

Výtvarná výchova kvarta Ověřování komunikačních účinků 

Pokrytí v projektu 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta 
Jazyk a jazyková komunikace – Styl 

publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Informační a komunikační 

technologie 
kvinta Zdroje a vyhledávání informací a komunikace 

Informační a komunikační 

technologie 
sexta Zdroje a vyhledávání informací, komunikace 

Výchova ke zdraví kvarta Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

II. Historický seminář sexta 1. pol. 20. stol. 

Pokrytí v projektu 

 

Tvorba mediálního sdělení 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova – Slovní druhy 

Český jazyk a literatura sexta 
Jazyk a jazyková komunikace – Styl 

publicistický 

Informační a komunikační 

technologie 
sexta Zpracování a prezentace informací  

Výtvarná výchova kvarta Rozvíjení smyslové citlivosti  

Člověk a svět práce prima Digitální technika 

Člověk a svět práce prima Digitální technologie 
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II. Historický seminář sexta 1. pol. 20. stol. 

Pokrytí v projektu 

 

Práce v realizačním týmu  

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura prima Komunikační a slohová výchova – Výpisky a výtah 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Pokrytí v projektu 

 

Média a mediální produkce 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a 

literatura 
sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Anglický jazyk tercie Tematické okruhy 

Anglický jazyk oktáva Tematické okruhy 

Výtvarná výchova tercie Uplatňování subjektivity 

Člověk a svět práce prima Digitální technika 

Člověk a svět práce prima Digitální technologie 

III. Humanitní seminář oktáva 
Jazykové, tematické a komunikační prostředky literárního 

díla 

Pokrytí v projektu 

 

Mediální produkty a jejich význam 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 
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Anglický jazyk oktáva Tematické okruhy 

Zeměpis prima Kartografie a topografie 

II. Historický seminář sexta II. světová válka 

Pokrytí v projektu 

 

Uživatelé 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Pokrytí v projektu 

 

Účinky mediální produkce a vliv médií 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Český jazyk a literatura oktáva 
Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1968-

1989 

Občanská výchova sekunda Člověk ve společnosti – Kulturní život 

Základy společenských 

věd 
sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

III. Humanitní seminář oktáva 
Jazykové, tematické a komunikační prostředky 

literárního díla 

Pokrytí v projektu 
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Role médií v moderních dějinách 

Pokryto předmětem 

Integrace do výuky 

Český jazyk a literatura sexta Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Český jazyk a literatura oktáva Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Občanská výchova sekunda Člověk ve společnosti – Kulturní život 

Základy společenských věd sexta Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

II. Historický seminář sexta 1. pol. 20. stol. 

II. Historický seminář sexta II. světová válka 

Pokrytí v projektu 

 

Učební plán 

Učební plán ročníkový 

nižší stupeň 

Povinné předměty prima sekunda tercie kvarta Celkem 

Český jazyk a literatura 4+1 4 4 3+1 17 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 13 

Druhý cizí jazyk 0+2 0+2 3+0 3+0 10 

Matematika 4 4 4 3+1 16 

Informatika 1 1 1 1 1 

Dějepis 1+1 2 2 2 8 

Občanská výchova 0+1 1 1 1 4 

Fyzika 1+1 2 2 1+1 8 

Chemie -  0+1 1+1 2 5 

Přírodopis 1+1 1+1 1+1 2 8 

Zeměpis 0+1 1+1 1+1 2 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 0 5 

Výchova ke zdraví -  -  1 1 2 
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Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce 1 -  1 1 3 

Celkem základní dotace 21 24 29 28 104 

Celkem disponibilní dotace 9 5 3 3 18 

Celkem v ročníku 30 29  32 31 122 

 

vyšší stupeň 

Povinné předměty kvinta sexta septima oktáva Celkem 

Český jazyk a literatura 3+1 3 3 3+1 14 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 3+1 3+1 2+2 2+2 16 

Informační a komunikační technologie 2 2 -  -  4 

Dějepis 2 1+1 1+1 2 8 

Základy společenských věd 1 1 2 2 6 

Fyzika 2 1+1 1+1 2 8 

Chemie 2 1+1 1+1 2 8 

Biologie 1+1 1+1 2 2 8 

Zeměpis 2 1+1 1+1 2 8 

Estetická výchova 2 2 -  -  4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

III – oktáva -  -  -  2 2 

II – septima -  -  2 -  2 

III – septima -  -  2 -  2 

IV – septima -  -  0+2 -  2 

IV – oktáva -  -  -  0+2 2 

II – sexta -  2 -  -  2 

I – kvinta 0+1 -  -  -  1 

I – sexta -  0+1 -  -  1 

I – oktáva -  -  -  0+1 1 
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I – septima -  -  0+1 -  1 

Celkem základní dotace 28 26 25 27 106 

Celkem disponibilní dotace 4 7 9 6 26 

Celkem v ročníku 32 33 34 33 132 

 

Celkový učební plán 

RVP 
nižší 

stupeň 

vyšší 

stupeň 
sum ŠVP 

nižší 

stupeň 

vyšší 

stupeň 
sum 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
33 36 69  40 38 78 

Český jazyk a 

literatura 
15 12 27 

Český jazyk a 

literatura 
17 14 31 

Cizí jazyk 12 0 12 Anglický jazyk 13 12 25 

Další cizí jazyk 0 0 0 Druhý cizí jazyk 10 12 22 

Matematika a její 

aplikace 
15 10 25  16 16 32 

Matematika 0 0 0 Matematika 16 16 32 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1 4 5  1 4 5 

Informační a 

komunikační 

technologie 

0 0 0 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1 4 5 

Člověk a společnost 11 0 11  12 14 26 

Dějepis 0 0 0 Dějepis 8 8 16 

Výchova k občanství 0 0 0 
Občanská 

výchova 
4 0 4 

Občanský a 

společenskovědní 

základ 

0 0 0 

Základy 

společenských 

věd 

0 6 6 

Člověk a příroda 21 0 21  30 32 62 

Fyzika 0 0 0 Fyzika 8 8 16 

Chemie 0 0 0 Chemie 6 8 14 

Přírodopis 0 0 0 Přírodopis 8 0 8 
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Zeměpis 0 0 0 Zeměpis 8 0 8 

Biologie 0 0 0 Biologie 0 8 8 

Geografie 0 0 0 Zeměpis 0 8 8 

Umění a kultura 10 4 14  10 4 14 

Hudební výchova 0 0 0 Hudební výchova 4 0 4 

Výtvarná výchova 0 0 0 
Výtvarná 

výchova 
6 0 6 

Společný vzdělávací 

obsah hudebního i 

výtvarného oboru 

0 0 0 
Estetická 

výchova 
0 4 4 

Člověk a zdraví 10 8 18  10 8 18 

Výchova ke zdraví 0 0 0 
Výchova ke 

zdraví 
2 0 2 

Tělesná výchova 0 8 8 Tělesná výchova 8 8 16 

Člověk a svět práce 3 0 3  3 0 3 

Člověk a svět práce 0 0 0 
Člověk a svět 

práce 
3 0 3 

Volitelné vzdělávací 

aktivity 
0 8 8  0 0 0 

 0 0 0  0 0 0 

disponibilní 24 26 50  24 26 50 

Celkem 104 70 174  98 98 196 

 

Volitelné předměty 

prima 

Druhý cizí jazyk 

Německý jazyk 2 

Francouzský jazyk 2 
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sekunda 

Druhý cizí jazyk 

Německý jazyk 2 

Francouzský jazyk 2 

 

tercie 

Druhý cizí jazyk 

Německý jazyk 3 

Francouzský jazyk 3 

 

kvarta 

Druhý cizí jazyk 

Německý jazyk 3 

Francouzský jazyk 3 

 

kvinta 

I – kvinta 

I. Seminář z psychologie 1 

I. Biologický seminář 1 

I. Cvičení z matematiky 1 

I. Literární seminář 1 

Student si v kvintě volí z předmětů: literární seminář, biologický seminář. Jeho volba je 

motivována jeho osobním rozvojem a studijními plány. Tyto předměty rozvíjejícím způsobem 

navazují na předměty v povinném učebním plánu. Jsou tématicky po každém pololetí 

uzavřeny a v principu je možné volbu tohoto předmětu v průběhu studia měnit v závisloslosti 

na možnostech školy. 
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Druhý cizí jazyk 

Německý jazyk 3 

Francouzský jazyk 3 

sexta 

II – sexta 

II. Historický seminář 2 

II. Experimentální biologie 2 

II. Seminář z psychologie 2 

II. Konverzace z 2. cizího jazyka 2 

II. Chemicko-biologický seminář 2 

II. Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ 2 

I – sexta 

I. Literární seminář 1 

I. Seminář z psychologie 1 

I. Biologický seminář 1 

I. Cvičení z matematiky 1 

Student si v sextě volí z předmětů: matematický seminář, matematicko-fyzikální seminář, 

historický seminář, literární seminář, chemicko-biologický seminář. Jeho volba je motivována 

jeho osobním rozvojem a studijními plány. Tyto předměty rozvíjejícím způsobem navazují na 

předměty v povinném učebním plánu. Jsou tématicky po každém pololetí uzavřeny a v 

principu je možné volbu tohoto předmětu v průběhu studia měnit v závislosti na možnostech 

školy. 

 

Druhý cizí jazyk 

Německý jazyk 3 

Francouzský jazyk 3 
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septima 

II – septima 

II. Historický seminář 2 

II. Experimentální biologie 2 

II. Seminář z psychologie 2 

II. Konverzace z 2. cizího jazyka 2 

II. Chemicko-biologický seminář 2 

II. Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ 2 

III – septima 

III. Konverzace z německého jazyka 2 

III. Chemicko-biologický seminář 2 

III. Matematický seminář 2 

III. Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ 2 

III. Humanitní seminář 2 

III. Seminář z biologie 2 

III. Seminář z informatiky 2 

III. Seminář ze zeměpisu 2 

III. Seminář z chemie 2 

III. Seminář z fyziky 2 

III. Kapitoly z psychologie 2 

III. Anglická konverzace 2 

III. Matematicko-fyzikální seminář 2 

I – septima 

I. Literární seminář 1 

I. Seminář z psychologie 1 

I. Biologický seminář 1 

I. Cvičení z matematiky 1 

Student si v septimě volí z předmětů: matematický seminář, historický seminář, humanitní 

seminář, literární seminář, biologický seminář, chemicko-biologický seminář. Jeho volba je 

motivována jeho osobním rozvojem a studijními plány. Tyto předměty rozvíjejícím způsobem 
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navazují na předměty v povinném učebním plánu. Jsou tématicky po každém pololetí 

uzavřeny a v principu je možné volbu tohoto předmětu v průběhu studia měnit v závislosti na 

možnostech školy. 

IV – septima 

IV. Konverzace z 2. cizího jazyka 2 

IV. Chemicko-biologický seminář 2 

IV. Matematický seminář 2 

IV. Humanitní seminář 2 

IV. Seminář z biologie 2 

IV. Seminář z informatiky 2 

IV. Seminář ze zeměpisu 2 

IV. Seminář z chemie 2 

IV. Seminář z fyziky 2 

IV. Kapitoly z psychologie 2 

IV. Anglická konverzace 2 

 

Druhý cizí jazyk 

Německý jazyk 3 

Francouzský jazyk 3 

 

oktáva 

I – oktáva 

I. Literární seminář 1 

I. Seminář z psychologie 1 

I. Biologický seminář 1 

I. Cvičení z matematiky 1 

IV – oktáva 

IV. Konverzace z 2. cizího jazyka 2 

IV. Chemicko-biologický seminář 2 
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IV. Matematický seminář 2 

IV. Humanitní seminář 2 

IV. Seminář z biologie 2 

IV. Seminář z informatiky 2 

IV. Seminář ze zeměpisu 2 

IV. Seminář z chemie 2 

IV. Seminář z fyziky 2 

IV. Kapitoly z psychologie 2 

IV. Anglická konverzace 2 

III – oktáva 

III. Konverzace z německého jazyka 2 

III. Chemicko-biologický seminář 2 

III. Matematický seminář 2 

III. Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ 2 

III. Humanitní seminář 2 

III. Seminář z biologie 2 

III. Seminář z informatiky 2 

III. Seminář ze zeměpisu 2 

III. Seminář z chemie 2 

III. Seminář z fyziky 2 

III. Kapitoly z psychologie 2 

III. Anglická konverzace 2 

Student si v oktávě volí z předmětů: matematický seminář, historický seminář, humanitní 

seminář, literární seminář, biologický seminář, chemicko-biologický seminář. Jeho volba je 

motivována jeho osobním rozvojem a studijními plány. Tyto předměty rozvíjejícím způsobem 

navazují na předměty v povinném učebním plánu. Jsou tématicky po každém pololetí 

uzavřeny a v principu je možné volbu tohoto předmětu v průběhu studia měnit v závislosti na 

možnostech školy. 

Druhý cizí jazyk 

Německý jazyk 3 

Francouzský jazyk 3 
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Učební osnovy 

Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika oblasti 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 

vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména 

podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a 

dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, 

vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 

 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech 

Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a 

jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro 

kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné 

podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při 

realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské 

komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit 

svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního 

světa i sebe sama. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale 

pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy 

a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně 

prolíná. 

 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s 

porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného 

textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit 

jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho 

výstavbu. 

 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova 

vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, 

přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se 

uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat 

různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. 

Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, 

ale i předmětem poznávání. 

 

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní 

názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně 

získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a 

produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou 
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pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické 

výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. 

 

Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují 

oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a 

předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

 

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení 

mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 

uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné 

kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a 

tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 

 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího 

jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším 

cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky) . 

 

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v 

jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura 

žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého 

sjednocujícího činitele národního společenství 

- pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 

osobního i kulturního bohatství 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, 

k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

- zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a 

literárními prameny i s texty různého zaměření 

- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 

prostředku prosazení sebe sama 

- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k 

rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém 

textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 

----------------------- vyšší stupeň 

 

Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako 

základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování vyjadřovacích a 
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komunikačních schopností a dovedností vytvářejících podklad pro všestranné efektivní 

vzdělávání. Jazykové vyučování umožňuje žákům poznávat duchovní bohatství národa a jeho 

tradice. Žáci se postupně učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání 

v různých komunikačních situacích (a to v mluvené i písemné podobě). Jazykové a stylizační 

schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence žáci rozvíjejí pod 

vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na nejrůznějších komunikačních situacích. 

 

Vzdělávací oblast jazyka a jazykové komunikace je naplňována vzdělávacími obory: Český 

jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 

 

Ve výuce českého jazyka a literatury žáci získávají přiměřené poučení o jazyku – ve svém 

obsahu i rozsahu prohloubeném ve srovnání se základním vzděláváním – jako východiska ke 

komunikaci v různých, i náročnějších typech mluvených i psaných textů. To umožní 

vybudovat kompetence pro jejich recepci a produkci a pro čtení s porozuměním, jež povede k 

hlubokým čtenářským zážitkům. Učitel iniciuje hovory či úvahy o nich. Rozvoj těchto 

schopností a dovedností spolu s osvojením vymezených poznatků teoretických je důležitý 

nejen pro studium češtiny, ale i obecněji, neboť v jazykovém ztvárnění je uloženo mnoho 

poznatků a nové myšlenky se obvykle vyjadřují přirozeným jazykem. 

 

Osvojení cizích jazyků navazuje na poznání českého jazyka a má i podobné cíle – postupné 

zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence, jsou 

tu však i cíle specifické. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné epoše nezbytná jak z 

hlediska globálního, neboť přispívá k účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní 

potřebu žáka, protože usnadňuje přístup k informacím a k intenzivnějším osobním kontaktům, 

čímž umožňuje vyšší mobilitu žáka a jeho rychlejší orientaci. 

 

V současné době je ve výuce cizích jazyků kladen důraz na zvyšování komunikativní úrovně, 

aby žáci mohli v tomto jazyce účinně komunikovat na běžná témata, aby mohli navazovat 

společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a zvykům jiných lidí a respektovat 

je. 

 

Vyučování cizím jazykům vede žáky k prohlubování komunikačních schopností získaných na 

základní škole (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické). 

Vzdělávání v oboru Cizí jazyk navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních 

dovedností odpovídajících úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky, které žák získal v předchozím vzdělávání, a směřuje k dosažení úrovně B2 podle 

tohoto rámce. Vzdělávání v oboru Další cizí jazyk navazuje na úroveň jazykových znalostí a 

komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky, které žák získal v předchozím vzdělávání, a směřuje k 

dosažení úrovně B1 podle tohoto rámce.3 

 

Pokud žák nemá (žákovi není nabídnuta) možnost na škole navázat na úroveň jazykových 

znalostí a komunikačních dovedností získaných v předchozím vzdělávání odpovídající úrovni 

A1 nebo A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vzdělává se v 

cizím jazyce dle nabídky školy. Vzdělávání v tomto jazyce je určeno pro absolutní 

začátečníky a směřuje k dosažení úrovně, kterou určuje škola dle svých možností a kterou 

vymezí ve svém ŠVP podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

V tomto případě ovšem musí být zachována podmínka, kdy si žák volí dva jazyky z 

libovolného vzdělávacího oboru tak, aby alespoň z jednoho jazyka získal jazykové znalosti a 
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komunikační dovednosti odpovídající minimálně úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- vnímání a užívání jazyka českého i cizího jako mnohotvárného prostředku ke zpracování a 

následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakce se světem a se 

sebou samým, k vyjádření vlastních potřeb a k prezentaci názorů i samostatného řešení 

problémů a jako prostředku pro další samostatné celoživotní vzdělávání; 

- zvládání základních pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a jejich 

respektování; 

- utváření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti, který 

napomáhá k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot různých jazykových komunit; 

- porozumění sobě samému, pochopení své role v různých komunikačních situacích a k 

vymezení vlastního místa mezi různými komunikačními partnery; 

- tvořivé práci nejen s věcným, ale i s uměleckým textem, jež vede k porozumění významové 

výstavbě textu, k jeho posouzení z hlediska stylového, pozitivně působícího na estetickou, 

emocionální i etickou stránku žákovy osobnosti; 

- vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře a k 

vytváření návyku individuální četby umělecké a neumělecké literatury, které se později 

projeví v celoživotní orientaci žáka; 

- formování hodnotových orientací, vkusových preferencí a k citlivému vnímání okolního 

světa i sebe sama. 

 

Český jazyk a literatura 

Charakteristika předmětu 

Předmět Český jazyk a literatura je vyučován v primě 5 hodin týdně, následující roky 4 

hodiny týdně. Vedle frontální výuky se uplatňují metody individuální i skupinové práce a 

projektové formy výuky. Vzhledem k významu a náročnosti obsahu předmětu je vyžadována 

přiměřená domácí příprava, četba, písemná nebo ústní příprava k jednotlivým tématům. 

Vzdělávací proces je obohacen o filmová a divadelní představení, literární pořady, exkurze, 

případně pobytové akce. Výuka probíhá v kmenových třídách, k dispozici je i odborná učebna 

s multimediální technikou. Po dohodě lze vybrané hodiny realizovat v učebnách výpočetní 

techniky s přístupem na internet. Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování 

vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v 

prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností vytvářejících podklad 

pro všestranné efektivní vzdělávání. Jazykové vyučování umožňuje žákům poznávat duchovní 

bohatství národa a jeho tradice. Žáci se postupně učí ovládnout nejen jazyk sám, ale 

především principy jeho užívání v různých komunikačních situacích (a to v mluvené i 

písemné podobě). Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající 

komunikační kompetence žáci rozvíjejí pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu 

na nejrůznějších komunikačních situacích. Ve výuce Českého jazyka a literatury žáci 

získávají přiměřené poučení o jazyku – ve svém obsahu i rozsahu prohloubeném ve srovnání 

se základním vzděláváním – jako východiska ke komunikaci v různých, i náročnějších typech 

mluvených i psaných textů. To umožní vybudovat kompetence pro jejich recepci a produkci a 



   
 

75 
 

pro čtení s porozuměním, jež povede k hlubokým čtenářským zážitkům. Učitel iniciuje 

hovory či úvahy o nich. Rozvoj těchto schopností a dovedností spolu s osvojením 

vymezených poznatků teoretických je důležitý nejen pro studium češtiny, ale i obecněji, 

neboť v jazykovém ztvárnění je uloženo mnoho poznatků a nové myšlenky se obvykle 

vyjadřují přirozeným jazykem. Hodnocení předmětu Český jazyk a literatura je postaveno na 

posouzení úrovně zvládnutí konkrétních výstupů (charakterizovaných dále v textu), kritéria 

hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu Gymnázia Hostivice. 

  

prima 

Markéta Baleková, 4+1 týdně, P 

Jazyková výchova – Stavba slova 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech 

• Slovní zásoba a tvoření slov – slovní 

zásoba a její jednotky, slohové 

rozvrstvení slovní zásoby, význam 

slova, homonyma, synonyma, 

obohacování slovní zásoby, způsoby 

tvoření slov 

Jazyková výchova – Pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• získává digitální kompetence na 

procvičování pravopisu 

• Pravopis – lexikální, morfologický, 

syntaktický, procvičení při využití 

počítačů 
  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

  

Jazyková výchova – Slovní druhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

  

• Časování 

• Skloňování 

• Ohýbání 

• Slova ohebná 

• Slova neohebná 

• Slova plnovýznamová 

• Slova gramatická 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Sociální komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 
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Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Tvorba mediálního sdělení 

PRÁCE NA POČÍTAČI 

Řešení pravopisných cvičení 

Jazyková výchova – Podstatná jména 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

  

• Jmenný rod 

• Číslo (dvojné číslo) 

• Pád 

• Vzor 

• Podstatná jména abstraktní a 

konkrétní, vlastní a obecná, hromadná, 

pomnožná a látková 

• Podstatná jména obecná a vlastní 

• Koncovka 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
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Poznávání lidí 

Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Jazyková výchova – Přídavná jména 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

• Druhy přídavných jmen 

• Tvoření tvarů přídavných jmen 

• Stupňování přídavných jmen 

• Jmenné tvary přídavných jmen 

• Přídavná jména tvrdá, měkká, 

přivlastňovací 

• Pravopis přídavných jmen 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

  

Jazyková výchova – Zájmena 

Očekávané výstupy Učivo 
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Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• Zájmena rodová, bezrodá 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

  

Jazyková výchova – Číslovky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

  

•  Číslovky základní, řadové, druhové, 

násobné, určité, neurčité 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Komunikace 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

  

Jazyková výchova – Slovesa 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

• Osoba 

• Číslo 

• Čas 

• Způsob 

• Rod slovesný i jmenný 

• Vid 

• Slovesný tvar určitý 

• Slovesný tvar neurčitý 

• Slovesný tvar jednoduchý 

• Slovesný tvar složený 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Formy participace občanů v 

politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Jazyková výchova – Větné členy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• Základní větné členy, podmět, 

přísudek 

• Rozvíjející větné členy – příslovečné 

určení místa, času, způsobu, příčiny, 

předmět, přívlatek shodný a neshodný 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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Jazyková výchova – Souvětí 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• Druhy věty podle postoje mluvčího 

• Věta: oznamovací, tázací, 

rozkazovací, zvolací a přací, otázka 

zjišťovací a doplňovací 

• Věta: dvojčlenná a jednočlenná 

• Větný člen: základní, holý, rozvitý, 

několikanásobný a postupně 

rozvíjející 

• Podmět vyjádřený, nevyjádřený 

• Přísudek: slovesný, slovesně jmenný 

• Věta jednoduchá 

• Souvětí 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

  

Komunikační a slohová výchova – Výpisky a výtah 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá základy studijního čtení – 

vyhledá klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky 

a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu s využitím 

počítače; samostatně připraví a s 

oporou o text přednese referát 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• Výpisek, práce na počítači 

• Výtah, práce na počítači 

• Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně 

rychlé, znalost orientačních prvků v 

textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj 

informací, vyhledávací), kritické 

(analytické, hodnotící), prožitkové 

  



   
 

83 
 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• Používá počítač při tvorbě výpisků a 

výtahů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

Práce v realizačním týmu  

DIGITÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce s textovými editory na 

počítači 

  

Komunikační a slohová výchova – Vypravování 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

• Vypravování 

• Osnova 

• Přímá řeč 

• Nepřímá řeč 

• Děj 
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češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

Komunikační a slohová výchova – Popis  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá základy studijního čtení – 

vyhledá klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky 

• Popis prostý, odborný a umělecký 

• Charakteristika 

• Pracovní postup 
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a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu; samostatně 

připraví a s oporou o text přednese 

referát 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

  

Literární výchova – Pohádka a fantasy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Literatura 

• Literatura pro děti a mládež 
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• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Lyrika 

• Epika 

• Drama 

• Přirovnání 

• Pohádka 

• Ustálené formulace pohádek 

• Hrdina (postava) 

• Autor 

• Vypravěč 

• Kompozice (výstavba textu) 

•  Přednes vhodných literárních textů, 

volná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu, záznam a reprodukce 

hlavních myšlenek, interpretace 

literárního textu 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Psychohygiena 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Morálka všedního dne 

  

Literární výchova – Pověst 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
  

• Pověst 
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• využívá základy studijního čtení – 

vyhledá klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky 

a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu; samostatně 

připraví a s oporou o text přednese 

referát 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Lidová slovesnost 

• Pořekadlo 

• Přísloví 

• Přirovnání 

• Pranostika 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Morálka všedního dne 

  

Literární výchova – Báje a mýty 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá základy studijního čtení – 

vyhledá klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky 

a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu; samostatně 

připraví a s oporou o text přednese 

referát 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

• Mýtus 

• Báje 

• Mytologie 



   
 

88 
 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

Kompetence komunikativní  

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 
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• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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sekunda 

Markéta Baleková, 4 týdně, P 

Jazyková výchova – Význam slov 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

• využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• Věcný a mluvnický význam slov 

• Synonymum 

• Antonymum 

• Homonym 

• Slovo mnohoznačné a jednoznačné 

• Citové zabarvení slova 

• Obohacování slovní zásoby 

• Přejímání slov 

• Tvoření slov 

• Změny významu slov 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Sociální komunikace 

  

Jazyková výchova – Pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

• Pravopis – lexikální, morfologický, 

syntaktický při použití digitálních 

zařízení 
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syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• Běžně používá digitální zařízení při 

výuce i domácí přípravě 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

DIGITÁLNÍ VÝCHOVA 

Používá digitální zařízení 

samostatně ve výuce i při 

domácí přípravě 

  

Jazyková výchova – Tvarosloví, slova ohebná, neohebná 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• Slovesná osoba, číslo, čas, způsob, rod 

činný a trpný, vid, třída, vzor 

• Příslovce 

• Předložky 

• Spojky 

• Částice 

• Citoslovce  
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Jazyková výchova – Syntax, druhy vět vedlejších 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

• využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• Věta hlavní a vedlejší 

• Souvětí souřadné a podřadné 

• Interpunkce 

• Druhy vět vedlejších  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Spolupráce a soutěž 

  

Literární výchova – Bajka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

  

• Bajka 

• Pointa 

• Alegorie 

• Didaktická literatura 

• Humor a satira 

• Symbol 
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Literární výchova – Dobrodružná literatura 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• Povídka 

• Cestopis 

• Sci-fi literatura 

• Román 

• Deník 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

Sociální komunikace 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 
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Člověk a životní prostředí 

Literární výchova – Dětský hrdina v různé podobě a prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• Povídka 

• Deník 

• Novela 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

Spolupráce a soutěž 

  

Literární výchova – Úvod do poezie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

• Lyrika 

• Epika 

• Verš 
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dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

Sociální komunikace 

  

Komunikační a slohová výchova – Charakteristika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

• využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

• Charakteristika vnější, vnitřní, přímá, 

nepřímá 
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syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

  

Komunikační a slohová výchova – Líčení 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

• využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

•  Na základě poznatků o jazyce a stylu, 

o základních slohových postupech a 

žánrech 

•  Vyjádření postoje ke sdělovanému 

obsahu, vlastní tvořivé psaní 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

Komunikační a slohová výchova – Životopis 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Životopis klasický, strukturovaný při 

použití počítače 
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• uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

• využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• Využívá digitální technologie 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 
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Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 

společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 

životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

Kompetence digitální 
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• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

tercie 

Markéta Baleková, 4 týdně, P 

Jazyková výchova – Pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• Pravopis syntaktický, morfologický, 

lexikální 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

  

Jazyková výchova – Tvarosloví 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

• Celoroční opakování vědomostí z 

primy a sekundy z oblasti Tvarosloví 
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• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazérech 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Komunikace 

  

Jazyková výchova – Syntax, souvětí podřadné, souvětí souřadné 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• Druhy vět vedlejších – soustavné 

procvičování druhů vět vedlejších 

• Poměry souřadně spojených větných 

členů, vedlejších vět a vět hlavních 

• Souvětí podřadné a souřadné 

Literární výchova – Epické žánry, malá epika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

• Anekdota 

• Aforismus 

• Přísloví 

• Epigram 
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• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Epitaf 

Literární výchova – Epické žánry, střední a velká epika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

• rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v literárním, dramatickém i 

filmovém zpracování 

• vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Báje 

• Mýty 

• Pověst 

• Povídka 

• Román, typy románů 

Literární výchova – Lyrickoepické žánry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Balada 

• Romance 

• Poezie 
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• uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

• rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Literární výchova – Dramatické žánry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v literárním, dramatickém i 

filmovém zpracování 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Drama, tragédie, komedie 

Komunikační a slohová výchova – Publicistický styl 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

• Výklad 

• Referát a recenze 

• Úvaha 

• Přihláška 

• Objednávka 
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syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

• odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

• odlišuje ve čteném nebo slyšeném 

textu fakta od názorů a hodnocení, 

ověřuje fakta pomocí otázek nebo 

porovnáváním s dostupnými 

informačními zdroji 

• Využije počítač pro učivo výklad, 

referát, recenze, přihláška, 

objednávka, pozvánka a žádost 

• Pozvánka 

• Žádost 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 
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• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 
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• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• Kompetence digitální 
• Získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální 

obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a 

účelu 
• Využívá digitální technologie, aby si usnadnil lidskou práci, zautomatizoval rutinní 

činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své 

práce 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvarta 

Markéta Baleková, 3+1 týdně, P 

Jazyková výchova – Pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• Pravopis lexikální, syntaktický, 

morfologický 
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• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

Jazyková výchova – Stavba slova 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazérech 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• Kořen slova, slovotvorný základ, 

předpona, přípona 

Jazyková výchova – Stratifikace češtiny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• Používá digitální technologie 
• Sdílí informace v digitálním prostředí 

• Obecné poučení o jazyce – čeština 

(jazyk národní, jazyk mateřský), 

skupiny jazyků (slovanské – 

především slovenština – a jiné, jazyky 

menšinové) 

• Rozvrstvení národního jazyka 

(spisovné a nespisovné útvary a 

prostředky) 

• Jazyk a komunikace (jazyková norma 

a kodifikace, kultura jazyka a řeči, 

původ a základy vývoje češtiny, 
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jazykové příručky) při použití počítače 
  

Jazyková výchova – Tvarosloví 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace 

• rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazérech 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• Slovní druhy, mluvnické významy a 

tvary slov 

  

Jazyková výchova – Syntax 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace 

• správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

• Výpověď a věta 

• Stavba věty 

• Pořádek slov ve větě 

• Souvětí souřadné 

• Souvětí podřadné  
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používá ve vhodné komunikační 

situaci 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

Literární výchova – Epické žánry, střední epika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace 

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• zapojuje se do diskuse, řídí ji a 

využívá zásad komunikace a pravidel 

dialogu 

• rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera 

v hovoru 

• tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základě literární teorie 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Povídka 

• Novela 
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Literární výchova – Epické žánry, velká epika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní, svůj názor doloží 

argumenty 

• zapojuje se do diskuse, řídí ji a 

využívá zásad komunikace a pravidel 

dialogu 

• tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základě literární teorie 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Román, druhy románů 

• Epos 

Literární výchova – Lyrické žánry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zapojuje se do diskuse, řídí ji a 

využívá zásad komunikace a pravidel 

dialogu 

• tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základě literární teorie 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

  

• Píseň 

• Lyrická báseň 

• Pásmo 
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literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Literární výchova – Dramatické žánry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v literárním, dramatickém i 

filmovém zpracování 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Tragédie 

• Komedie 

• Činohra 

• Divadelní revue 

• Opereta 

Literární výchova – Žánry literatury faktu 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

• rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

• uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

• Románová biografie 

• Autobiografie 

• Memoáry 

  

Komunikační a slohová výchova – Umělecký a naučný, populárně naučný styl, odborný styl 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Mluvený projev – zásady 

dorozumívání (komunikační normy, 
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• rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera 

v hovoru 

• odlišuje ve čteném nebo slyšeném 

textu fakta od názorů a hodnocení, 

ověřuje fakta pomocí otázek nebo 

porovnáváním s dostupnými 

informačními zdroji 

• využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace 

• rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazérech 

• samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

• v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí 

• rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

základní mluvené žánry podle 

komunikační situace) 

• Zásady kultivovaného projevu 

(technika mluveného projevu, 

prostředky nonverbální a 

paralingvální) 

• Komunikační žánry: připravený i 

nepřipravený projev na základě 

poznámek nebo bez poznámek, 

referát, diskuse 

• Písemný projev – na základě poznatků 

o jazyce a stylu, o základních 

slohových postupech a žánrech 

• Vyjádření postoje ke sdělovanému 

obsahu, vlastní tvořivé psaní 

(subjektivně zabarvený popis, výklad, 

úvaha) 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
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Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 
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Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 

• Kompetence digitální 
• Chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 

technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání 
• Předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení a dat, situacím s negativním 

dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních.  
• Při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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kvinta 

Markéta Baleková, 3+1 týdně, P 

Jazyk a jazyková komunikace – Obecné poučení o jazyku a řeči 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• při analýze vybraných textů popíše 

základní rysy češtiny a vysvětlí 

zákonitosti jejího vývoje i současné 

vývojové tendence 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• Jazyk a řeč, jazyková komunikace 

• Myšlení a jazyk 

• Národní jazyk a jeho útvary 

• Čeština a slovanské jazyky 

• Jazyková kultura 

• Základní vývojové tendence českého 

jazyka 

Jazyk a jazyková komunikace – Zvuková stránka jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• Zásady spisovné výslovnosti 

• Zvukové prostředky souvislé řeči 

Jazyk a jazyková komunikace – Grafická stránka jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• Písmo, jeho vznik a druhy 

•  Základní principy českého pravopisu 

a nejčastější odchylky od nich 
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Jazyk a jazyková komunikace – Lexikologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

• při analýze vybraných textů popíše 

základní rysy češtiny a vysvětlí 

zákonitosti jejího vývoje i současné 

vývojové tendence 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• Slovní zásoba, sémantika a tvoření 

slov  

• Jednotky slovní zásoby (včetně 

frazeologických) 

• Významové vztahy mezi slovy 

• Rozšiřování slovní zásoby 

• Způsoby tvoření slov 

Jazyk a jazyková komunikace – Morfologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• ve svém projevu uplatňuje znalosti 

tvarosloví a slovotvorných a 

syntaktických principů českého jazyka 

• Slovní druhy a jejich mluvnické 

kategorie a tvary 

Jazyk a jazyková komunikace – Úvod do stylistiky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

• Slohová charakteristika výrazových 

prostředků 

• Text a styl, slohotvorní činitelé 

objektivní a subjektivní 

• Slohové styly a útvary 

• Základní vlastnosti textu, principy 

jeho výstavby – koherence textu 

(navazování, odkazování, tematické 
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dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

posloupnosti); členění textu a jeho 

signály; odstavec a další jednotky, 

vzájemné vztahy textů (intertextovost) 

• Komunikační strategie – adresnost, 

volba jazykového útvaru, prostředků 

verbálních a neverbálních s ohledem 

na partnera; vyjadřování přímé a 

nepřímé, jazyková etiketa 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Sociální komunikace 

  

Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostěsdělovací 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• rozliší a specifikuje jednotky 

vyprávění (časoprostor, vypravěč, 

postavy) a zhodnotí jejich funkci a 

účinek na čtenáře 

• v mluveném i psaném projevu vhodně 

využívá slohotvorné rozvrstvení 

výrazových prostředků češtiny 

• používá různé prostředky textového 

navazování vedoucí ke zvýšení 

srozumitelnosti, přehlednosti a logické 

souvislosti sdělení; uplatní textové 

• Funkce komunikátů – sebevyjádření, 

apel, přesvědčování, argumentace, 

kontakt aj. jako dominantní funkce 

komunikátu 

• Míra připravenosti, oficiálnosti, 

formálnosti, veřejnosti komunikace; 

mluvenost a psanost 

• Komunikační strategie – adresnost, 

volba jazykového útvaru, prostředků 

verbálních a neverbálních s ohledem 

na partnera; vyjadřování přímé a 

nepřímé, jazyková etiketa 

• Narativní postupy (řeč přímá, 

nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá) 

• Vypravování 

• Soukromý dopis 

• Popis prostý, popis odborný, popis 

subjektivně zabarvený (líčení), 

charakteristika (přímá, nepřímá, 

vnější, vnitřní) 
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členění v souladu s obsahovou 

výstavbou textu a rozvíjením tématu 

• rozliší a specifikuje jednotky 

vyprávění (časoprostor, vypravěč, 

postavy) a zhodnotí jejich funkci a 

účinek na čtenáře 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

Literární teorie a komunikace – Základ literární vědy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• Základy literární vědy – literární 

teorie, literární historie, literární 

kritika, poetika; interdisciplinárnost 

literární vědy; literatura a její funkce 

• Metody interpretace textu – 

interpretační postupy a konvence, 

význam a smysl, popis, analýza, 

výklad a vlastní interpretace textu; 

čtenářské kompetence; interpretace a 

přeinterpretování 

• Způsoby vyjadřování zážitků z 

literárních děl a soudů nad nimi 

(osobní záznamy, anotace, kritika a 

recenze, polemiky) 

• Jazykové, kompoziční a tematické 

prostředky výstavby literárního díla – 

tropy; figury; rytmus, rým a zvukové 

prostředky poezie; monolog, dialog, 

přímá a nepřímá řeč, nevlastní přímá a 

polopřímá řeč; typy kompozice; 

motiv, téma 

Literární teorie a komunikace – Středověká literatura 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

• Středověk 

• Legenda 

• Kronika 

• Žákovská poezie satira 

• sv. Cyril, sv. Metoděj 

• Kosmas 

• „Dalimil“ 

• Karel IV. 
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literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• J. Hus 

Literární teorie a komunikace – Starověká literatura 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• rozliší a specifikuje jednotky 

vyprávění (časoprostor, vypravěč, 

postavy) a zhodnotí jejich funkci a 

účinek na čtenáře 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

• Starověk staroorientální státy, antika 

• Epos 

• Báje (mýty) 

• Drama, komedie, tragédie, pravidlo tří 

jednot 

• Elegie (žalozpěv) 

• Bajka 

• Homér 

• Sofokles 

• Ovidius 

• Bible – Starý a Nový zákon, Genesis, 

evangelium 
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prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Morálka všedního dne 

  

Literární teorie a komunikace – Renesanční světová a česká literatura 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

  

• Renesance humanismus 

• Sonet 

• Novela 

• Villonská (francouzská) balada 

shakespearovské drama 

• D. Alighieri 

• F. Petrarca 

• F. Villon 

• W. Shakespeare 
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• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• v mluveném i psaném projevu vhodně 

využívá slohotvorné rozvrstvení 

výrazových prostředků češtiny 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 
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Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Literární teorie a komunikace – Barokní světová a česká literatura  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

• Baroko 

• Alegorie 

• J. A. Komenský 
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sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• používá různé prostředky textového 

navazování vedoucí ke zvýšení 

srozumitelnosti, přehlednosti a logické 

souvislosti sdělení; uplatní textové 

členění v souladu s obsahovou 

výstavbou textu a rozvíjením tématu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

Literární teorie a komunikace – Klasicismus a osvícenství ve světové literatuře 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• v mluveném i psaném projevu vhodně 

využívá slohotvorné rozvrstvení 

výrazových prostředků češtiny 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

• Klasicismus osvícenství  

• Commedia dell´arte 

• Molière 

• Goldoni 
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směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

  

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 
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• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 
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Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

sexta 

Markéta Baleková, 3 týdně, P 

Jazyk a jazyková komunikace – Morfologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• ve svém projevu uplatňuje znalosti 

tvarosloví a slovotvorných a 

syntaktických principů českého jazyka 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

•  Slovní druhy a jejich mluvnické 

kategorie a tvary 
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jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

Jazyk a jazyková komunikace – Styl prostěsdělovací, úvahový postup 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• ve svém projevu uplatňuje znalosti 

tvarosloví a slovotvorných a 

syntaktických principů českého jazyka 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• v mluveném i psaném projevu vhodně 

využívá slohotvorné rozvrstvení 

výrazových prostředků češtiny 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• v mluveném projevu vhodně užívá 

nonverbálních prostředků řeči 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

• Úvahový postup 

• Úvaha 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Morálka všedního dne 

  

Jazyk a jazyková komunikace – Styl publicistický 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• ve svém projevu uplatňuje znalosti 

tvarosloví a slovotvorných a 

syntaktických principů českého jazyka 

• rozliší umělecký text od 

neuměleckého, nalezne jevy, které činí 

text uměleckým 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

• Publicistický styl 

• Zpráva, oznámeni 

• Komentář 

• Fejeton 

• Reportáž 

• Interview 

• Reklama 

• Recenze 

• Kritika 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Kooperace a kompetice 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 
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Člověk a životní prostředí 

Životní prostředí regionu a 

České republiky 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Tvorba mediálního sdělení 

Práce v realizačním týmu  

Média a mediální produkce 

Uživatelé 

Účinky mediální produkce a 

vliv médií 

Role médií v moderních 

dějinách 

Literární teorie a komunikace – Preromantismus a romantismus ve světové a české literatuře  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• Preromantismus 

• Romantismus 

• Subjektivní lyrika 

• „Romantický hrdina“ 

• „Zbytečný člověk“ 

• V. Hugo 

• J. W. Goethe 

• A. S. Puškin 

• K. H. Mácha 
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• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• objasní rozdíly mezi fikčním a 

reálným světem a vysvětlí, jakým 

způsobem se reálný svět promítá do 

literárního textu, jaký vliv může mít 

svět fikce na myšlení a jednání 

reálných lidí 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 
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Literární teorie a komunikace – České národní obrození 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• v mluveném i psaném projevu vhodně 

využívá slohotvorné rozvrstvení 

výrazových prostředků češtiny 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

• I. fáze (obranná) 

• II. fáze (ofenzivní) 

• tzv. Rukopisy 

• Divadlo Bouda 

• Ohlasová poezie 

• J. Dobrovský 

• J. Jungmann 

• J. Kollár 

• F. Palacký 

• J. K. Tyl 

• K. Havlíček Borovský 

• B. Němcová 

• J. Neruda 
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přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

Literární teorie a komunikace – Realismus v české a světové literatuře, Naturalismus 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí 

způsoby a posoudí jejich funkci v 

konkrétním textu 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• objasní rozdíly mezi fikčním a 

reálným světem a vysvětlí, jakým 

způsobem se reálný svět promítá do 

literárního textu, jaký vliv může mít 

svět fikce na myšlení a jednání 

reálných lidí 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

• Realismus 

• Naturalismus 

• „Realistický hrdina“ 

• Realismus venkovský (kritický) a 

historický 

• H. de Balzac 

• E. Zola 

• F. M. Dostojevskij 

• L. N. Tolstoj 

• Ch. Dickens 

• A. Jirásek 

• K. Světlá 
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přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 

  

Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké směry ve světové a české literatuře na konci 19. stol. 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

• tzv. prokletí básníci 

• Impresionismus 

• Symbolismus 

• Dekadence 
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inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 
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• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

septima 

Markéta Baleková, 3 týdně, P 

Jazyk a jazyková komunikace – Styl administrativní  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Administrativní styl 

• Formulář 
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• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

• vyhotoví potřebnou dokumentaci pro 

přijímací řízení k dalšímu studiu i ve 

zvolené profesi 

• Dotazník 

• Anketa 

• Složenka 

• Životopis klasický 

• Životopis strukturovaný 

Jazyk a jazyková komunikace – Syntax 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá znalostí o větných členech a 

jejich vztazích, o aktuálním členění 

výpovědí a o druzích vět podle záměru 

mluvčího k vhodnému vyjádření 

myšlenky, k účinnému dorozumívání, 

logickému strukturování výpovědí a k 

odlišení záměru mluvčího 

• Syntax 

• Věta 

• Výpověď 

• Subjekt 

• Predikát 

• Objekt 

• Adverbiale 

• Druhy vedl. vět 

• Poměr mezi větami 

• Aktuální členění výpovědi 

• Odchylky od větné stavby 

Jazyk a jazyková komunikace – Styl řečnický, Rétorika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Řečnický styl projev 

• Přípitek 

• Přednáška 
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• v mluveném projevu vhodně užívá 

nonverbálních prostředků řeči 

• používá různé prostředky textového 

navazování vedoucí ke zvýšení 

srozumitelnosti, přehlednosti a logické 

souvislosti sdělení; uplatní textové 

členění v souladu s obsahovou 

výstavbou textu a rozvíjením tématu 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

• volí adekvátní komunikační strategie, 

zohledňuje partnera a publikum; 

rozeznává manipulativní komunikaci a 

dovede se jí bránit 

• v mluveném i psaném projevu vhodně 

využívá slohotvorné rozvrstvení 

výrazových prostředků češtiny 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• Komunikační strategie – adresnost, 

volba jazykového útvaru, prostředků 

verbálních a neverbálních s ohledem 

na partnera; vyjadřování přímé a 

nepřímé, jazyková etiketa 

• Druhy řečnických projevů, příprava a 

realizace řečnického vystoupení 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Sociální komunikace 

  

Literární teorie a komunikace – Moderní umělecké směry v literatuře poč. 20. století 

Očekávané výstupy Učivo 
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Žák: 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• Buřiči (anarchismus) 

• Vitalismus 

• Antimilitarismus 

• Civilismus 

 

Literární teorie a komunikace – Meziválečná světová poezie  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• „Báseň-pásmo“ 

• Kaligram 

• Dadaismus 

• Furismus 

• Kubismus  

• Surrealismus 

Literární teorie a komunikace – Meziválečná česká poezie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

• Proletářská poezie 

• Poetismus 

• Surrealismus 

• Katolická (křesťanská) poezie 

• J. Wolker 

• V. Nezval 

• J. Seifert 

• F. Hrubín 
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přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

  

Literární teorie a komunikace – Meziválečné světové drama 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• tzv. „divadlo na divadle“ 

• B. Brecht 

• L. Pirandello 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Morálka všedního dne 
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Literární teorie a komunikace – Meziválečné české drama 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí 

způsoby a posoudí jejich funkci v 

konkrétním textu 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• Divadlo autorské, poloprofesionální, 

režisérské 

• Avantgarda 

• Politicky angažované divadlo 

• Forbína (předscéna) 

• J. Voskovec 

• J. Werich 

• K. Čapek 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 

  

Literární teorie a komunikace – Meziválečná světová próza 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• identifikuje využití jednoho textu v 

textu jiném (intertextovost) a objasní 

jeho funkci a účinek na čtenáře 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• "Ztracená generace“ 

• Historická próza 

• Psychologická próza 

• Realistická próza 

• A. de Saint-Exupéry 

• R. Rolland 

• J. Joyce 

• E. Hemingway 
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• pořizuje z textu výpisky, zpracovává 

výtahy, konspekty 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí 

způsoby a posoudí jejich funkci v 

konkrétním textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• rozliší texty spadající do oblasti tzv. 

literatury vážné, středního proudu a 

literárního braku a svůj názor 

argumentačně zdůvodní 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• E. M. Remarque 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

  

Literární teorie a komunikace – Meziválečná česká próza 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí 

způsoby a posoudí jejich funkci v 

konkrétním textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

• Legionářská literatura 

• Próza sociálně kritická (realistická) 

• Demokratický proud 

• Avantgarda 

• Próza psychologická 

• Německy psaná pražská židovská 

literatura 

• J. Hašek 

• K. Čapek 

• V. Vančura 

• F. Kafka 
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textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• rozliší texty spadající do oblasti tzv. 

literatury vážné, středního proudu a 

literárního braku a svůj názor 

argumentačně zdůvodní 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Morálka všedního dne 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 
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• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky 

posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své 

předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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oktáva 

Markéta Baleková, 3+1 týdně, P 

Jazyk a jazyková komunikace – Odborný styl 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• při tvorbě vlastního textu mluveného i 

psaného využívá základní principy 

rétoriky 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• Odborný styl výklad 

• Referát 

• Prezentace 

• Termín 

• Předmluva 

• Doslov 

• Rejstřík 

• Poznámkový aparát 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Formy participace občanů v 

politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 
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Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Psychosociální aspekty 

interkulturality 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Člověk a životní prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Mediální produkty a jejich 

význam 

Uživatelé 

Účinky mediální produkce a 

vliv médií 

Role médií v moderních 

dějinách 

Jazyk a jazyková komunikace – Přehled vývoje české jazykovědy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

• J. Hus 

• J. A. Komenský 

• J. Dobrovský 

• J. Jungmann 

• J. Gebauer 
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složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• při analýze vybraných textů popíše 

základní rysy češtiny a vysvětlí 

zákonitosti jejího vývoje i současné 

vývojové tendence 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

• Pražský lingvistický kroužek 

• B. Havránek 

• A. Jedlička 

• Písmo, jeho vznik a druhy; základní 

principy českého pravopisu a 

nejčastější odchylky 

Jazyk a jazyková komunikace – Vývojové tendence současné češtiny  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné výrazové prostředky podle 

jejich funkce a ve vztahu k 

sdělovacímu záměru, k dané situaci, 

kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 

odůvodní význam slov v daném 

kontextu 

• v písemném projevu dodržuje zásady 

pravopisu a s oporou příruček řeší 

složitější případy; účinně využívá 

možností grafického členění textu 

• při analýze vybraných textů popíše 

základní rysy češtiny a vysvětlí 

zákonitosti jejího vývoje i současné 

vývojové tendence 

• odlišuje různé variety národního 

jazyka a vhodně jich využívá ve svém 

jazykovém projevu v souladu s 

komunikační situací 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• Obecné poučení o jazyku a řeči – 

jazyk a řeč, jazyková komunikace 

• Myšlení a jazyk 

• Národní jazyk a jeho útvary 

• Čeština a slovanské jazyky 

• Jazyková kultura 

• Základní vývojové tendence českého 

jazyka 
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• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

Literární teorie a komunikace – Světová literatura v 2. pol. 20. stol.  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• při tvorbě vlastního textu mluveného i 

psaného využívá základní principy 

rétoriky 

• posoudí a interpretuje komunikační 

účinky textu, svá tvrzení 

argumentačně podpoří jeho 

všestrannou analýzou 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• volí adekvátní komunikační strategie, 

zohledňuje partnera a publikum; 

rozeznává manipulativní komunikaci a 

dovede se jí bránit 

• v mluveném projevu vhodně užívá 

nonverbálních prostředků řeči 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí 

způsoby a posoudí jejich funkci v 

konkrétním textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• Francouzský šanson 

• Politicky angažovaná poezie 

• Reakce na 2. světovou válku a 

holocaust 

• Existencialismus neorealismus 

• Nový francouzský román (antiromán) 

• Beat generation utopický román sci-fi 

• Fantasy postmoderna 

• Absurdní drama psychologické drama 

• A. Camus 

• J. Kerouac 

• G. Orwell 

• U. Eco 

• S. Beckett 

• T. Williams 
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• identifikuje využití jednoho textu v 

textu jiném (intertextovost) a objasní 

jeho funkci a účinek na čtenáře 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 

  

Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1945-1948  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• volí adekvátní komunikační strategie, 

zohledňuje partnera a publikum; 

rozeznává manipulativní komunikaci a 

dovede se jí bránit 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• Oslavná poezie Skupina 42 

experimentální poezie 

• Koláže 
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• v mluveném projevu vhodně užívá 

nonverbálních prostředků řeči 

• v mluveném projevu ovládá zásady 

spisovné výslovnosti a pro účinné 

dorozumívání vhodně užívá zvukové 

prostředky řeči (modulace síly, výšky 

hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků 

a pauz, správné frázování) 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí 

způsoby a posoudí jejich funkci v 

konkrétním textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

  

 



   
 

153 
 

Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1948-1956 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí a interpretuje komunikační 

účinky textu, svá tvrzení 

argumentačně podpoří jeho 

všestrannou analýzou 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí 

způsoby a posoudí jejich funkci v 

konkrétním textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

• Únor 1948 

• Propaganda 

• Cenzura 

• Oslavný text budovatelský román 

• tzv. černobílé vidění skutečnosti 

Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1956-1968 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Pád kultu osobnosti Stalina 

• Pražské jaro 1968 

• Poezie všedního dne 
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• volí adekvátní komunikační strategie, 

zohledňuje partnera a publikum; 

rozeznává manipulativní komunikaci a 

dovede se jí bránit 

• posoudí a interpretuje komunikační 

účinky textu, svá tvrzení 

argumentačně podpoří jeho 

všestrannou analýzou 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• Divadlo malých forem 

• J. Skácel 

• A. Lustig 

• J. Suchý J. Šlitr 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

Spolupráce a soutěž 

  

Literární teorie a komunikace – Česká literatura 1968-1989 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Normalizace 
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• volí adekvátní komunikační strategie, 

zohledňuje partnera a publikum; 

rozeznává manipulativní komunikaci a 

dovede se jí bránit 

• posoudí a interpretuje komunikační 

účinky textu, svá tvrzení 

argumentačně podpoří jeho 

všestrannou analýzou 

• vystihne podstatné rysy základních 

period vývoje české i světové 

literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a 

charakterizuje a interpretuje jejich 

přínos pro vývoj literatury a 

literárního myšlení 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• identifikuje využití jednoho textu v 

textu jiném (intertextovost) a objasní 

jeho funkci a účinek na čtenáře 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• Literatura oficiální literatura exilová 

literatura samizdatová 

• Underground 

• K. Kryl 

• J. Nohavica 

• B. Hrabal 

• L. Fuks 

• M. Kundera 

• J. Škvorecký 

• V. Havel 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občanská společnost a škola  
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Občan, občanská společnost a 

stát  

Formy participace občanů v 

politickém životě 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Účinky mediální produkce a 

vliv médií 

Literární teorie a komunikace – Česká literatura po r. 1989 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí a interpretuje komunikační 

účinky textu, svá tvrzení 

argumentačně podpoří jeho 

všestrannou analýzou 

• vysvětlí specifičnost vývoje české 

literatury a vyloží její postavení v 

kontextu literatury světové (vzájemná 

inspirace, příbuznost, odlišnosti a 

jejich příčiny) 

• efektivně a samostatně využívá 

různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet) 

• na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického 

jazyka a objasní jejich funkci v textu 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí 

způsoby a posoudí jejich funkci v 

konkrétním textu 

• při interpretaci literárního textu ve 

všech jeho kontextech uplatňuje 

prohloubené znalosti o struktuře 

literárního textu, literárních žánrech a 

literárněvědných termínech 

• identifikuje využití jednoho textu v 

textu jiném (intertextovost) a objasní 

jeho funkci a účinek na čtenáře 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody 

a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 

eventuální dezinterpretace textu 

• Listopad 1989 

• M. Viewegh 
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• samostatně interpretuje dramatické, 

filmové a televizní zpracování 

literárních děl 

• tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• získané schopnosti a dovednosti 

tvořivě využívá v produktivních 

činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

Formy participace občanů v 

politickém životě 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 
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Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 
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• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 



   
 

160 
 

• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky 

posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své 

předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Anglický jazyk 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Anglický jazyk má časovou dotaci 3 hodiny týdně a je řazen mezi 

povinné předměty v průběhu celého studia. Výuka probíhá zpravidla ve třídách dělených na 

dvě skupiny. Ve výuce se klade důraz na komunikační schopnosti žáků, a to takovým 

způsobem, aby žáci byli schopni komunikovat v běžných situacích o běžných tématech. 

Cílem předmětu je prohlubovat u žáků znalosti z oblasti fonetiky, morfologie, lexikologie a 

syntaxi. Předpokladem zároveň je, že žáci porozumí čtenému textu a autentickému poslechu 

odpovídající úrovně. Ve výuce je také kladen důraz na schopnost žáků poznávat odlišnosti 

způsobu života lidí anglicky mluvících zemí a tím poznávat i jiné kulturní tradice. Výuka na 

nižším stupni gymnázia navazuje na učivo 1. stupně základní školy, výuka na vyšším stupni 

gymnázia pak plynule navazuje na učivo nižšího stupně. Výuka na nižším stupni předpokládá 

dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dosažení úrovně B1. Výuka na 

vyšším stupni předpokládá dosažení úrovně B2. Výuka jazyka nejčastěji probíhá v jazykové 

učebně. Důraz je kladen na výuku britské angličtiny, nicméně žáci jsou seznámeni i se 

základy americké angličtiny. Vyučovací předmět Anglický jazyk úzce souvisí s předměty 

český jazyk a literatura, občanská výchova, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, 

informační a komunikační technologie. 

 

prima 

Markéta Nedvědová, 3+1 týdně, P 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Abeceda 

• Fonetická abeceda a fonetický přepis 
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• rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně  

• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat  

• Výslovnost hlásek a slovních spojení 

• Slovní přízvuk 

• Pravopis vybraných slov 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

• vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

• Práce se slovníkem 

Slovní zásoba odpovídá probíraným 

tematickým okruhům a projektům. 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat  

• mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech  

• Představení, informace o sobě 

• Datum, čas 

• Denní režim 

• Mimoškolní aktivity, záliby 

• Moje město, popis města 

• Země, národnosti 

• Škola 

• Zvířata 

• Jídlo a pití 

• Povolání 

• Počasí 

• Cestování 
• Sport 
• Popis lidí a jejich vlastnosti 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Sociální komunikace 
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Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

• vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních 

autentických materiálech  

• rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace 

• Ovládá a běžně používaná digitální 

zařízení, aplikace a služby  

• Množné číslo podstatných jmen 

• Zájmena osobní, ukazovací, 

přivlastňovací a tázací, přivlastňovací 

pád 

• Slovesa "TO BE", "TO HAVE GOT" 

• Modální slovesa CAN, COULD 

• Člen určitý a neurčitý 

• Rozkazovací způsob 

• Základní číslovky 1–1000 

• Vazba "THERE IS/ARE, THERE 

WAS/WERE" 

• Předložky místní a časové 

• Přítomný čas prostý a průběhový 

• Frekvenční příslovce 

• Minulý čas prostý (pravidelná a 

vybraná nepravidelná slovesa) 

• Počitatelnost 

• Vyjadřování množství 

• Druhý stupeň přídavných jmen 

• Třetí stupeň přídavných jmen 
• Budoucí čas (WILL) 

• Budoucí čas (GOING TO) 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
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Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 
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Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sekunda 

Markéta Nedvědová, 3 týdně, P 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně  

• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat  

• Fonetická abeceda a fonetický přepis 

• Výslovnost hlásek a slovních spojení 

• Slovní přízvuk 

• Pravopis vybraných slov 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

• vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

• Vybraná ustálená spojení 

• Tvorba slov 

• Práce se slovníkem 

Ostatní slovní zásoba odpovídá probíraným 

tematickým okruhům a projektům. 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat  

• Rodina 

• Volný čas 

• Komunikace 
• Minulost 
• Orientace v prostoru 
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• mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech  

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Zdraví 

• Zeměpisné pojmy 

• Člověk a jeho popis (vlastnosti) 

• Povolání 

• Vyjádření pocitů 

• Hudba 
• Přežití 
•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

Žijeme v Evropě 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Člověk a životní prostředí 

  

Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

• vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních 

autentických materiálech  

• Přítomný čas prostý a průběhový 

• Minulý čas prostý a průběhový 

• Budoucí čas (WILL, GOING TO, 

přítomný čas průběhový) 

• Předpřítomný čas 

• Modální slovesa (CAN, COULD, 

MUST, SHOULD) 

• První podmínkové věty 

• Druhý a třetí stupeň přídavných jmen 

• Předložky pohybu 
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• rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace  

• Získává, vyhledává a kriticky 

posuzuje, spravuje a sdílí data, 

informace a digitální obsah, k tomu 

volí postupy, způsoby a prostředky, 

které odpovídají konkrétní situaci a 

účelu 

• Předložkové vazby přídavných jmen 

• Složeniny (podstatná jména) 

• Spojovací výrazy 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 
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• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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tercie 

Markéta Nedvědová, 3 týdně, P 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně  

• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat  

• Fonetická abeceda a fonetický přepis 

• Výslovnost hlásek a slovních spojení 

• Slovní přízvuk 

• Větný přízvuk 

• Pravopis vybraných slov 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

• vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

• Rozdíly britské a americké angličtiny 

• Vybraná ustálená spojení 

• Tvorba slov 

• Vybraná frázová slovesa 

• Práce se slovníkem 

Ostatní slovní zásoba odpovídá probíraným 

tematickým okruhům a projektům. 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat  

• mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech  

• vypráví jednoduchý příběh či událost; 

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života  

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Denní režim 
• Životní styl 
• Smysly 
• Zeměpisné pojmy, cestování 

• Životní prostředí a jeho ochrana 

• Život v budoucnosti 
• Škola 

• Společenská angažovanost 

• Knihy a filmy 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občanská společnost a škola  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

Vztah k multilingvní situaci a 

ke spolupráci mezi lidmi z 

různého kulturního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Média a mediální produkce 

  

Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Přítomný čas průběhový (vyjádření 

budoucnosti) 

• Minulý čas 
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• se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

• vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních 

autentických materiálech  

• rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace  

• reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

• využívá digitální technologie, aby si 

usnadnil práci, zautomatizoval rutinní 

činnosti, zefektivnil či zjednodušil své 

pracovní postupy a zkvalitnil výsledky 

své práce 

• Otázky podmětné, předmětné 
• Vazba USED TO 
• Předpřítomný čas (yet, still, just, 

already, for, since) 

• Předpřítomný čas průběhový 
• HAVE TO, DON´T HAVE TO 

• První a druhé podmínkové věty 

• Podmínkové věty s UNLESS 
• Modální slovesa vyjadřující 

pravděpodobnost 
• Modální sloveso CAN (budoucí čas a 

minulý čas) 

• Tázací dovětky 
• Trpný rod (přítomný a minulý čas) 

• Vyjadřování množství 
• Příslovce 
• Časové věty 

• Modální slovesa SHOULD, MUST, 

MUSTN´T 

• BE GOING TO x WILL 

• Řadové číslovky 

• Spojovací výrazy 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 
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• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 
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Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvarta 

Markéta Nedvědová, 3 týdně, P 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně  

• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat  

• Fonetická abeceda a fonetický přepis 

• Výslovnost hlásek a slovních spojení 

• Slovní přízvuk 

• Větný přízvuk 

• Intonace 

• Pravopis vybraných slov 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

• vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

• Vybraná ustálená spojení 

• Tvorba slov 

• Vybraná frázová slovesa 

• Práce se slovníkem 

Ostatní slovní zásoba odpovídá probíraným 

tematickým okruhům a projektům. 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat  

• Media a internet a jeho nebezpečí 
• Vzpomínky 
• Peníze, marketing 
• Pocity 
• Vynálezy a objevy 
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• mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech  

• vypráví jednoduchý příběh či událost; 

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života  

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Typy osobnosti 
• Život ve městě 
• Právo 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občanská společnost a škola  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

  

Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

• Předmětné a podmětné otázky 

• Slovesné vazby 

• USED TO 

• Zvratná zájmena 

• Minulý čas prostý a průběhový 

• Předpřítomný čas prostý a průběhový 
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• vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních 

autentických materiálech  

• rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace  

• reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

• chápe význam digitálních technologií 

pro lidskou společnost, seznamuje se s 

novými technologiemi, kriticky 

hodnotí jejich přínosy a reflektuje 

rizika jejich využívání 

• Modální slovesa (CAN, COULD, 

MAY, MIGHT, MUST, SHOULD) 

• Modální slovesa k vyjádření 

pravděpodobnosti (přítomná a minulá) 

• Předminulý čas 

• Činný x trpný rod 

• Příslovce 

• První, druhé a třetí podmínkové věty 

• Vyjadřování budoucnosti 
• Nepřímá řeč 

• Nepřímé otázky 

• Vztažná zájmena 
• Vztažné věty  

• Tázací dovětky 

• Spojovací výrazy 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 
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• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  
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• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvinta 

Markéta Nedvědová, 3 týdně, P 

Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického ústního 

projevu složitějšího obsahu na 

aktuální téma, postihne jeho hlavní a 

doplňující informace 

• porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického čteného 

textu či písemného projevu 

složitějšího obsahu na aktuální téma 

• odvodí význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby, 

kontextu, znalosti tvorby slov a 

internacionalismů 

• využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie a 

média 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• Fonetika – fonetické symboly, rozdíly 

výslovnosti hlásek – ČJL a ANJ, 

fonetické rysy, nácvik pomocí 

poslechu CD 

• Pravopis – pravidla změn pravopisu u 

složitějších slov 

• Lexikologie – tvorba slov, ustálená 

větná spojení, synonyma, antonyma, 

frázová slovesa, idiomy, přísloví, 

formální a neformální jazyk 

• Gramatika – dynamická a statická 

slovesa, slovesné vazby, minulé časy, 

USED TO, vztažné věty (určující a 

neurčující), minulý čas x 

předpřítomný čas, předpřítomný čas 

průběhový, přídavná jména – ed/-ing, 

tázací dovětky, vyjadřování 

budoucnosti, modální slovesa k 

vyjadřování pravděpodobnosti 

(budoucnost, přítomnost, minulost), 

předbudoucí čas a budoucí průběhový 

čas, časové věty, nepřímá řeč, nepřímé 

otázky, slovesa se dvěma předměty 

Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace 

• formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule 

• Postoj, názor, stanovisko – souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí 

• Emoce – libost/nelibost, 

zájem/nezájem, radost/zklamání 

• Morální postoje – omluva 

• Kratší písemný projev – oznámení 

• Delší písemný projev – formální 

dopis, neformální dopis, žádost o 

místo, vyprávění 



   
 

177 
 

• vyjádří a obhájí své myšlenky, názory 

a stanoviska vhodnou písemnou i ústní 

formou 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• Čtený či slyšený text – jazykově 

nekomplikované a logicky 

strukturované texty 

• Samostatný ústní projev – jednoduše 

formulovaná prezentace, reprodukce 

kratšího textu 

• Interakce – diskuse, korespondence, 

strukturovaný pohovor 

• Informace z médií – tisk, rozhlas, 

televize, internet, film, audionahrávky, 

videonahrávky 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

  

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• přednese souvislý projev na zadané 

téma 

• podrobně popíše své okolí, své zájmy 

a činnosti s nimi související 

• Móda, oblečení 

• Pocity, nálady, problémy mladých 

• Lidské tělo, mysl, zdraví 

• Zaměstnání 

• Svět v budoucnosti 

•  Věda a technika, media 

• Zákon a zločin 

• Vyprávění 

• Velká Británie 

• Londýn 

• Vybraná díla anglicky píšících autorů 

• Návrhy a nabídky 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

  

Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• přednese souvislý projev na zadané 

téma 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• Geografické vymezení anglicky 

mluvících zemí 

• Významné historické události 

anglicky mluvících zemí 

• Životní styl anglicky mluvících zemí v 

porovnání s Českou republikou 

• Kultura, umění a sport anglicky 

mluvících zemí 

• Významné osobnosti anglicky 

mluvících zemí 

• Vybraná města anglicky mluvících 

zemí 

• Ukázky významné literární tvorby 

anglicky píšících autorů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 
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MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Multikulturalita 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 
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Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Markéta Nedvědová, 3 týdně, P 

Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického ústního 

projevu složitějšího obsahu na 

aktuální téma, postihne jeho hlavní a 

doplňující informace 

• porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického čteného 

textu či písemného projevu 

složitějšího obsahu na aktuální téma 

• Fonetika – fonetické symboly, rozdíly 

výslovnosti hlásek – ČJL a ANJ, 

fonetická výstavba slova a věty, 

redukce, nácvik pomocí poslechu CD 

• Pravopis – pravidla změn pravopisu u 

složitějších slov 

• Lexikologie – tvorba slov, ustálená 

větná spojení, synonyma, antonyma, 

frázová slovesa, idiomy, přísloví, 

formální a neformální jazyk 
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• odvodí význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby, 

kontextu, znalosti tvorby slov a 

internacionalismů 

• využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie a 

média 

• s porozuměním přijímá a srozumitelně 

i gramaticky správně předává 

obsahově složitější informace 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• Gramatika – srovnávání, druhé a třetí 

podmínkové věty, přací věty, I´d 

rather, trpný rod, neurčitá zájmena, 

have something done, výrazy 

množství, participiální věty, 

odporovací souvětí, zvratná zájmena, 

spojovací výrazy, podmětné věty, so, 

such 

Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace 

• formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule 

• volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text se slovní zásobou a jazykovými 

strukturami odpovídajícími 

náročnějšímu textu 

• logicky a jasně strukturuje formální i 

neformální písemný projev různých 

slohových stylů 

• vyjádří a obhájí své myšlenky, názory 

a stanoviska vhodnou písemnou i ústní 

formou 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• Postoj, názor, stanovisko – souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, 

zákaz, příkaz, možnost, nemožnost 

• Emoce – libost/nelibost, 

zájem/nezájem, radost/zklamání, 

překvapení, sympatie 

• Morální postoje – omluva, odpuštění, 

pochvala, pokárání, lítost, přiznání 

• Kratší písemný projev – pozdrav, 

vzkaz, přání, blahopřání, pozvání 

• Delší písemný projev – úvaha (pro a 

proti, vyjádření názoru), popis místa, 

recenze knihy, článek 

• Čtený či slyšený text – jazykově 

nekomplikované a logicky 

strukturované texty 

• Samostatný ústní projev – popis, 

srovnání, vyprávění, krátké oznámení, 

reprodukce textu 

• Interakce – formální i neformální 

rozhovor, diskuse, korespondence, 

telefonická domluva 

• Informace z médií – tisk, rozhlas, 

televize, internet, audionahrávky, 

videonahrávky 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyhledá a shromáždí informace z 

různých textů na méně běžné, 

konkrétní téma a pracuje se získanými 

informacemi 

• přednese souvislý projev na zadané 

téma 

• podrobně popíše své okolí, své zájmy 

a činnosti s nimi související 

• Mezilidské vztahy 

• Cestování 

• Peníze, finance a konzumní společnost 

• Popis osobnosti 

• Hudba 

• Lidé a jejich zážitky 

• Bydlení 

• Vybraná díla anglicky píšících autorů 

• USA, New York 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
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MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• přednese souvislý projev na zadané 

téma 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• Geografické vymezení anglicky 

mluvících zemí 

• Významné historické události 

anglicky mluvících zemí 

• Životní styl anglicky mluvících zemí v 

porovnání s Českou republikou 

• Kultura, umění a sport anglicky 

mluvících zemí 

• Významné osobnosti anglicky 

mluvících zemí 

• Vybraná města anglicky mluvících 

zemí 

• Ukázky významné literární tvorby 

anglicky píšících autorů 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Multikulturalita 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

septima 

Markéta Nedvědová, 3 týdně, P 

Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického ústního 

projevu složitějšího obsahu na 

aktuální téma, postihne jeho hlavní a 

doplňující informace 

• porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického čteného 

textu či písemného projevu 

složitějšího obsahu na aktuální téma 

• odvodí význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby, 

kontextu, znalosti tvorby slov a 

internacionalismů 

• využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie a 

média 

• volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý autentický 

• Fonetika – fonetické symboly, rozdíly 

výslovnosti hlásek – ČJL a ANJ, 

fonetická výstavba slova a věty, 

přízvuk, redukce, nácvik pomocí 

poslechu CD 

• Pravopis – pravidla změn pravopisu u 

složitějších slov 

• Lexikologie – tvorba slov, ustálená 

větná spojení, synonyma, antonyma, 

frázová slovesa, idiomy, přísloví, 

odborné výrazy 

• Gramatika – předpřítomný čas prostý 

a průběhový, slovesné vzory, 

vyjádření kontrastu, vazba have 

something done, druhý kondicionál, 

předminulý čas prostý a průběhový, 

minulý čas prostý a průběhový, vazba 

used to a would, tvoření otázek 

(nepřímá, podmětná, předmětná), 

tázací dovětky, vedlejší věty s 
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text se slovní zásobou a jazykovými 

strukturami odpovídajícími 

náročnějšímu textu 

• s porozuměním přijímá a srozumitelně 

i gramaticky správně předává 

obsahově složitější informace 

• využívá výkladové a odborné slovníky 

při zpracování písemného projevu na 

neznámé téma 

although, even though, srovnávání, 

časové výrazy, vyjádření 

pravděpodobnosti v přítomnosti a v 

budoucnosti, vyjádření budoucnosti, 

pasivum, použití budoucího času v 

minulosti, členy a kvantifikátory 

Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace 

• rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různý styl, citové 

zabarvení, názory a stanoviska 

jednotlivých mluvčích 

• formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule 

• volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text se slovní zásobou a jazykovými 

strukturami odpovídajícími 

náročnějšímu textu 

• logicky a jasně strukturuje formální i 

neformální písemný projev různých 

slohových stylů 

• vyjádří a obhájí své myšlenky, názory 

a stanoviska vhodnou písemnou i ústní 

formou 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• reaguje spontánně a gramaticky 

správně v složitějších, méně běžných 

situacích užitím vhodných výrazů a 

frazeologických obratů 

• Postoj, názor, stanovisko – souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, 

zákaz, příkaz, možnost, nemožnost, 

nutnost, potřeba 

• Emoce – libost/nelibost, 

zájem/nezájem, radost/zklamání, 

překvapení, údiv, sympatie 

• Morální postoje – omluva, odpuštění, 

pochvala, pokárání, lítost, přiznání, 

odsouzení 

• Kratší písemný projev – pozdrav, 

vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, 

inzerát 

• Delší písemný projev – podrobný 

životopis, popis osoby 

• Čtený či slyšený text – jazykově 

nekomplikované a logicky 

strukturované texty 

• Samostatný ústní projev – popis, 

srovnání, vyprávění, krátké oznámení, 

reprodukce textu 

• Interakce – formální i neformální 

rozhovor, diskuse, korespondence, 

telefonická domluva 

• Informace z médií – tisk, rozhlas, 

televize, internet, audionahrávky, 

videonahrávky, film 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyhledá a shromáždí informace z 

různých textů na méně běžné, 

konkrétní téma a pracuje se získanými 

informacemi 

• přednese souvislý projev na zadané 

téma 

• podrobně popíše své okolí, své zájmy 

a činnosti s nimi související 

• sestaví souvislý text na širokou škálu 

témat a vyjádří své stanovisko 

• Popis osobnosti 

• Životní hodnoty 

• Vztahy mezi lidmi 

• Politika, náboženství 

• Zločin 

• Počítače 

• Jídlo a stravovací návyky 

• Vybraná díla anglicky píšících autorů 

• Česká republika 

• Praha 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 
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Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• přednese souvislý projev na zadané 

téma 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• Geografické vymezení anglicky 

mluvících zemí 

• Významné historické události 

anglicky mluvících zemí 

• Životní styl anglicky mluvících zemí v 

porovnání s Českou republikou 

• Kultura, umění a sport anglicky 

mluvících zemí 

• Významné osobnosti anglicky 

mluvících zemí 

• Vybraná města anglicky mluvících 

zemí 

• Ukázky významné literární tvorby 

anglicky píšících autorů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Multikulturalita 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 
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• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 
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• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Markéta Nedvědová, 3 týdně, P 

Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického ústního 

projevu složitějšího obsahu na 

aktuální téma, postihne jeho hlavní a 

doplňující informace 

• porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického čteného 

textu či písemného projevu 

složitějšího obsahu na aktuální téma 

• odvodí význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby, 

kontextu, znalosti tvorby slov a 

internacionalismů 

• využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie a 

média 

• s porozuměním přijímá a srozumitelně 

i gramaticky správně předává 

obsahově složitější informace 

• využívá výkladové a odborné slovníky 

při zpracování písemného projevu na 

neznámé téma 

• Fonetika – fonetické symboly, rozdíly 

výslovnosti hlásek – ČJL a ANJ, 

fonetická výstavba slova a věty, 

přízvuk, redukce, intonace, nácvik 

pomocí poslechu CD 

• Pravopis – pravidla změn pravopisu u 

složitějších slov 

• Lexikologie – tvorba slov, ustálená 

větná spojení, synonyma, antonyma, 

frázová slovesa, idiomy, přísloví, 

odborné výrazy 

• Gramatika – nepřímá řeč, uvozovací 

slovesa, přídavná jména, vyjádření 

schopnosti, vztažné věty, modální 

slovesa v minulém tvaru – vyjádření 

lítosti, třetí kondicionál, smíšené 

kondicionály, přací věty, zdůraznění a 

inverze, nereálná minulost a vazba had 

better, příslovečné vazby 
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• používá bohatou všeobecnou slovní 

zásobu k rozvíjení argumentace, aniž 

by redukoval to, co chce sdělit 

• komunikuje plynule a foneticky 

správně na témata abstraktní i 

konkrétní v méně běžných i 

odborných situacích 

Komunikační funkce jazyka a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace 

• rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různý styl, citové 

zabarvení, názory a stanoviska 

jednotlivých mluvčích 

• čte s porozuměním literaturu ve 

studovaném jazyce 

• postihne zápletku i sled událostí ve 

filmu či hře 

• formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule 

• volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text se slovní zásobou a jazykovými 

strukturami odpovídajícími 

náročnějšímu textu 

• logicky a jasně strukturuje formální i 

neformální písemný projev různých 

slohových stylů 

• vyjádří a obhájí své myšlenky, názory 

a stanoviska vhodnou písemnou i ústní 

formou 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• reaguje spontánně a gramaticky 

správně v složitějších, méně běžných 

situacích užitím vhodných výrazů a 

frazeologických obratů 

• při setkání s rodilými mluvčími zahájí, 

vede a zakončí dialog a zapojí se do 

• Postoj, názor, stanovisko – souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, 

zákaz, příkaz, možnost, nemožnost, 

nutnost, potřeba, zákaz, příkaz 

• Emoce – libost/nelibost, 

zájem/nezájem, radost/zklamání, 

překvapení, údiv, sympatie, strach 

• Morální postoje – omluva, odpuštění, 

pochvala, pokárání, lítost, přiznání, 

odsouzení 

• Kratší písemný projev – pozdrav, 

vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, 

odpověď, žádost, inzerát 

• Delší písemný projev – žádost o 

místo, vypravování, konsolidace 

probraných typů písemného projevu 

• Čtený či slyšený text – jazykově 

nekomplikované a logicky 

strukturované texty 

• Samostatný ústní projev – popis, 

shrnutí, srovnání, vyprávění, krátké 

oznámení, reprodukce textu, 

prezentace 

• Interakce – formální i neformální 

rozhovor, diskuse, korespondence, 

telefonická domluva, komunikace 

prostřednictvím jiných médií 

• Informace z médií – tisk, rozhlas, 

televize, internet, audionahrávky, 

videonahrávky, film 
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živé diskuse na různá témata týkající 

se odbornějších zájmů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

  

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyhledá a shromáždí informace z 

různých textů na méně běžné, 

konkrétní téma a pracuje se získanými 

informacemi 

• přednese souvislý projev na zadané 

téma 

• podrobně popíše své okolí, své zájmy 

a činnosti s nimi související 

• sestaví souvislý text na širokou škálu 

témat a vyjádří své stanovisko 

• Komunikace 

• Životní prostředí 

• Chování, omyly 

• Sport 

• Vybraná díla anglicky píšících autorů 

• Kanada 

• Austrálie, Nový Zéland 

• Globální problémy 

• EU 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 
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Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Média a mediální produkce 

Mediální produkty a jejich 

význam 

Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• přednese souvislý projev na zadané 

téma 

• adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických i 

imaginativních textů 

• Geografické vymezení anglicky 

mluvících zemí 

• Významné historické události 

anglicky mluvících zemí 

• Životní styl anglicky mluvících zemí v 

porovnání s Českou republikou 

• Kultura, umění a sport anglicky 

mluvících zemí 

• Významné osobnosti anglicky 

mluvících zemí 

• Vybraná města anglicky mluvících 

zemí 

• Ukázky významné literární tvorby 

anglicky píšících autorů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Multikulturalita 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 



   
 

195 
 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Německý jazyk 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět je zařazen do výuky jako Další cizí jazyk. Výuka probíhá ve třídách 

dělených na skupiny. Předmět má časovou dotaci 2–3 vyučovací hodiny týdně. Výuka 

druhého cizího jazyka je realizována v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí s 

možností připojení k internetu. Ve výuce se využívají doprovodné učební materiály – 

videokurzy, cvičení na internetu atd. Žáci mají k dispozici učebnici, pracovní sešit, CD 

nahrávky k učebnici i pracovnímu sešitu, školní notebook s připojením na internet. Podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je v případě výuky dalšího cizího 

jazyka dosaženo v kvartě jazykové úrovně A2, v maturitním ročníku úrovně B1 a u žáků, 

připravujících se ke složení mezinárodní zkoušky úrovně B2. Žáci jsou rovněž seznamováni 

se základními reáliemi zemí mluvících zvoleným jazykem. Znalost cizího jazyka vede žáky k 

pochopení jiné kultury i mentality lidí, tím prohlubuje jejich toleranci a přispívá k 

odbourávání předsudků. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je 

podřízena i veškerá výuka gramatiky. Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni 

dorozumět se v daném jazyce v běžných situacích a hovořit na určité téma. Žáci jsou vedeni 

k tomu, aby také porozuměli čtenému textu a byly schopni písemného projevu. 
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prima 

 

Eva Srbová, 0+2 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně  

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

• sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

• Abeceda 

• Odlišná výslovnost 

• Dvojhlásky 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Společenská frazeologie 

• Slovní zásoba k probíraným 

tématickým okruhům 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
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Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

• odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá  

• vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři písemně či online 

• Koníčky 

• Rodina 

• Oblékání 

• Škola 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občanská společnost a škola  

  

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům  

• sdílí digitální obsah, videa, fotografie, 

různé dokumenty, píše email 

• Časování sloves v přítomném čase 

• Osobní zájmena 

• Přivlastňovací zájmena 

• Zápor 

• Členy 

• Skloňování substantiv v singuláru 

• Slovosled věty oznamovací a tázací 

• Číslovky základní 

• Časové údaje  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 
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Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

Kompetence komunikativní  

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 
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Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sekunda 

Eva Srbová, 0+2 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

• rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům  

• Opakování – abeceda, odlišná 

výslovnost, dvojhlásky 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• Společenská frazeologie 

• Slovní zásoba k probíraným 

tématickým okruhům 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

  

Tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

• odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá  

• Škola 

• Volný čas 

• Významné dny a svátky v roce 

• Osobní jubilea 

• Jídlo a pití 

• Nákupy 

• Zdravý životní styl 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat i v online prostředí 

•  

• Věty jednoduché s přímým a 

nepřímým slovosledem 

• Souvětí souřadné 

• Časování sloves 

• Tvorba plurálu 

• Předložky a popis místa 

• Číslovky základní a řadové 

• Modální slovesa 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 
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Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

tercie 

Eva Srbová, 0+3 týdně, V 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  

• odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá  

• Společenská frazeologie 

• Slovní zásoba k probíraným 

tematickým okruhům 
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• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 

  

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům  

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Domov 

• Režim dne 

• Cestování 

• Prázdniny 

• Lidé 

• Zdraví 

• Sport 

• Jazyky 

• Povolání 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Morálka všedního dne 

  

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení i v online prostředí 

• zpracovává prezentace z oblasti reálií, 

používá digitální slovník, zvládá 

písemný projev v digitální formě 

• Časování nepravidelných sloves 

• Způsobová slovesa 

• Skloňování podstatných jmen 

• Předložky a jejich užití 

• Zájmena 

• Časové údaje 

• Číslovky 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
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Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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kvarta 

Eva Srbová, 0+3 týdně, V 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• Společenská frazeologie 

• Slovní zásoba k probíraným 

tématickým okruhům 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

  

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá  

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Média 

• Dobrovolnictví 

• Jídlo a pití 

• Život na venkově a ve městě 

• Příroda a životní prostředí 

• Cestování, dopravní prostředky 

• Bydlení 

• Rodina 

• Svátky 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení i v online prostředí 

• sdílí digitální obsah, zpracovává 

prezentace z oblasti reálií 

• Tvorba množného čísla u podstatných 

jmen 

• Nepravidelná slovesa 

• Stupňování přídavných jmen 

• Stupňování příslovcí 

• Stavba jednoduchých souvětí 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnot 
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Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 
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Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvinta 

Eva Srbová, 3 týdně, V 

Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických 

prostředků 

• Slovní přízvuk, tónový průběh slova, 

struktura slabiky, rytmus, intonace, 

slabé a silné formy výslovnosti 

• Interpunkce, pravidla u běžných slov, 

stažené tvary, běžně používané 

litografické znaky, konvence 

používané ve slovníku k prezentaci 

výslovnosti 

• Jednoduché slovní tvary 

• Alternace samohlásek a modifikace 

souhlásek 

• Nepravidelné a nulové tvary slovních 

druhů 

• Základní vyjádření přítomnosti, 

minulosti a budoucnosti 
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• Slova složená a sousloví 

• Rozvité věty vedlejší 

• Souřadné souvětí 

• Ustálená slovní spojení 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

  

Komunikativní funkce jazyka a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu i 

psaného textu na běžné a známé téma 

• identifikuje strukturu jednoduchého 

textu a rozliší hlavní informace 

• formuluje svůj názor ústně i písemně 

na jednoduché, běžné téma 

srozumitelně, gramaticky správně a 

stručně 

• Postoj, názor, stanovisko – souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, 

zákaz, příkaz 

• Emoce – libost/nelibost, 

zájem/nezájem, radost/zklamání, 

překvapení 

• Morální postoje – omluva, odpuštění, 

pochvala, pokárání, lítost, přiznání 

• Kratší písemný projev – pozdrav, 

vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, 

odpověď 

• Čtený či slyšený text – jazykově 

nekomplikované a logicky 

strukturované texty 

• Samostatný ústní projev – popis, 

srovnání, vyprávění, krátké oznámení 

• Formální i neformální rozhovor, 

diskuse, korespondence 

• Informace z médií – tisk, rozhlas, 

televize, internet, audionahrávky, 

videonahrávky 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

  

Tematické okruhy a komunikační situace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Komunikace, média, internet 

• Kulturní různorodost 
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• vysvětlí gramaticky správně své 

názory a stanoviska písemnou i ústní 

formou a v krátkém a jednoduchém 

projevu na téma osobních zájmů nebo 

každodenního života 

• používá digitální slovník 

• Umění 

• Literatura 

• Rodina, domov, generační rozdíly 

• Studium a vzdělání 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

  

Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• srozumitelně reprodukuje přečtený 

nebo vyslechnutý, méně náročný 

autentický text se slovní zásobou na 

běžná témata 

• zpracovává prezentace, sdílí 

informace online 

 

• Geografické zařazení a stručný popis 

• Významné události z historie, 

významné osobnosti 

• Životní styl a tradice v porovnání s 

Českou republikou 

• Kultura, umění a sport, některé známé 

osobnosti a jejich úspěchy 

• Ukázky významných literárních děl 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 
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• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 
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• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Eva Srbová, 3 týdně, V 

Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí gramaticky správně své 

názory a stanoviska písemnou i ústní 

formou a v krátkém a jednoduchém 

projevu na téma osobních zájmů nebo 

každodenního života 

• Slovní přízvuk, tónový průběh slova, 

struktura slabiky, rytmus, intonace, 

slabé a silné formy výslovnosti 

• Interpunkce, pravidla u běžných slov, 

stažené tvary, běžně používané 

litografické znaky, konvence 

používané ve slovníku k prezentaci 

výslovnosti 

• Jednoduché slovní tvary 

• Alternace samohlásek a modifikace 

souhlásek 

• Nepravidelné a nulové tvary slovních 

druhů 

• Základní vyjádření přítomnosti, 

minulosti a budoucnosti 

• Slova složená a sousloví 

• Rozvité věty vedlejší 

• Souřadné souvětí 

• Ustálená slovní spojení 

Komunikativní funkce jazyka a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Postoj, názor, stanovisko – souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, 

zákaz, příkaz 
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• odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby a 

kontextu 

• sdílí informace online 
• zvládá písemný projev v digitální 

formě 

• Emoce – libost/nelibost, 

zájem/nezájem, radost/zklamání, 

překvapení 

• Morální postoje – omluva, odpuštění, 

pochvala, pokárání, lítost, přiznání 

• Kratší písemný projev – pozdrav, 

vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, 

odpověď, email 

• Čtený či slyšený text – jazykově 

nekomplikované a logicky 

strukturované texty 

• Samostatný ústní projev – popis, 

srovnání, vyprávění, krátké oznámení 

• Formální i neformální rozhovor, 

diskuse, korespondence 

• Informace z médií – tisk, rozhlas, 

televize, internet, audionahrávky, 

videonahrávky 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Multikulturalita 

  

Tematické okruhy a komunikační situace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• jednoduše a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související 

• využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na 

méně běžné téma 

• Věda a technika 

• Konzum, reklama, sociální sítě 

• Hrdinové a vzory 

• Politika 

• Přátelství 

• Pocity 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Žijeme v Evropě 
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Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných faktografických 

textů 

• Geografické zařazení a stručný popis 

• Významné události z historie, 

významné osobnosti 

• Životní styl a tradice v porovnání s 

Českou republikou 

• Kultura, umění a sport, některé známé 

osobnosti a jejich úspěchy 

• Ukázky významných literárních děl 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 
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Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 
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• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

septima 

Eva Srbová, 3 týdně, V 

Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• logicky a jasně strukturuje středně 

dlouhý písemný projev, formální i 

neformální text na běžné či známé 

téma 

• Distinktivní rysy, slovní přízvuk, 

tónový průběh slova, struktura 

slabiky, rytmus, intonace, slabé a silné 

formy výslovnosti 

• Interpunkce, pravidla u běžných slov, 

stažené tvary, běžně používané 

litografické znaky, konvence 

používané ve slovníku k prezentaci 

výslovnosti 

• Jednoduché slovní tvary, alternace 

samohlásek a modifikace souhlásek, 

nepravidelné a nulové tvary slovních 

druhů, synonyma, antonyma, základní 

vyjádření přítomnosti, minulosti a 

budoucnosti, trpný rod přítomný, 

slova složená a sousloví, rozvité věty 

vedlejší, souřadné souvětí, 

supletivnost, řízenost, shoda 

• Ustálená slovní spojení, přirovnání, 

složené předložky 

  

 

 

 



   
 

218 
 

Komunikativní funkce jazyka a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• logicky a jasně strukturuje středně 

dlouhý písemný projev, formální i 

neformální text na běžné či známé 

téma 

• sestaví ústně i písemně souvislý text 

na jednoduché téma jako lineární sled 

myšlenek 

• sdílí informace online 
• zvládá písemný projev v digitální 

formě 

• Postoj, názor, stanovisko – souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, 

zákaz, příkaz, možnost, nemožnost 

• Emoce – libost/nelibost, 

zájem/nezájem, radost/zklamání, 

překvapení, údiv, obava, vděčnost, 

sympatie 

• Morální postoje – omluva, odpuštění, 

pochvala, pokárání, lítost, přiznání 

• Kratší písemný projev – osobní dopis, 

jednoduchý formální dopis (i v 

digitální formě) 

• Delší písemný projev – stručný 

životopis, příběh, stručný popis 

• Čtený či slyšený text – texty popisné i 

umělecké 

• Samostatný ústní projev – jednoduše 

formulovaná prezentace, reprodukce 

kratšího textu 

• Diskuse, korespondence, 

strukturovaný pohovor 

• Informace z médií – tisk, rozhlas, 

televize, internet, film, audionahrávky, 

videonahrávky, veřejná prohlášení, 

telefon 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

  

Tematické okruhy a komunikační situace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• reaguje adekvátně a gramaticky 

správně v běžných, každodenních 

situacích užitím jednoduchých, 

vhodných výrazů a frazeologických 

obratů 

• Formuláře, oznámení, letáky, email 

• Běžné události 

• Zdraví 

• Zaměstnání 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Multikulturalita 

  

Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různé styly a 

citová zabarvení promluvy 

• Geografické zařazení a stručný popis 

• Významné události z historie, 

významné osobnosti 

• Životní styl a tradice v porovnání s 

Českou republikou 

• Kultura, umění a sport, některé známé 

osobnosti a jejich úspěchy 

• Ukázky významných literárních děl 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 
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• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 
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• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky 

posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své 

předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Eva Srbová, 3 týdně, V 

Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• užívá různé techniky čtení dle typu 

textu a účelu čtení 

• Distinktivní rysy, slovní přízvuk, 

tónový průběh slova, struktura 

slabiky, rytmus, intonace, slabé a silné 

formy výslovnosti 
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• shrne a ústně i písemně sdělí běžné, 

obsahově jednoduché informace 

• Interpunkce, pravidla u běžných slov, 

stažené tvary, běžně používané 

litografické znaky, konvence 

používané ve slovníku k prezentaci 

výslovnosti 

• Jednoduché slovní tvary, alternace 

samohlásek a modifikace souhlásek, 

nepravidelné a nulové tvary slovních 

druhů, synonyma, antonyma, základní 

vyjádření přítomnosti, minulosti a 

budoucnosti, trpný rod přítomný, 

slova složená a sousloví, rozvité věty 

vedlejší, souřadné souvětí, 

supletivnost, řízenost, shoda 

• Ustálená slovní spojení, přirovnání, 

složené předložky 

Komunikativní funkce jazyka a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zapojí se, případně s menšími 

obtížemi, do rozhovoru s rodilými 

mluvčími na běžné a známé téma v 

předvídatelných každodenních 

situacích 

• sdílí informace online 
• zvládá písemný projev v digitální 

formě 

• Postoj, názor, stanovisko – souhlas, 

nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, 

zákaz, příkaz, možnost, nemožnost, 

nutnost, potřeba 

• Emoce – libost/nelibost, 

zájem/nezájem, radost/zklamání, 

překvapení, údiv, obava, vděčnost, 

sympatie, lhostejnost, strach 

• Morální postoje – omluva, odpuštění, 

pochvala, pokárání, lítost, přiznání 

• Kratší písemný projev (i v digitální 

formě) – pozdrav, vzkaz, přání, 

blahopřání, pozvání, odpověď, osobní 

dopis, jednoduchý formální dopis, 

žádost, jednoduchý inzerát 

• Delší písemný projev – příběh, popis 

• Čtený či slyšený text – jazykově 

nekomplikované a logicky 

strukturované texty, texty informační, 

popisné i umělecké 

• Samostatný ústní projev – popis, 

srovnání, vyprávění, krátké oznámení, 

jednoduše formulovaná prezentace, 

reprodukce kratšího textu 

• Diskuse, korespondence, 

strukturovaný pohovor 
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• Tisk, rozhlas, televize, internet, film, 

audionahrávky, videonahrávky, 

veřejná prohlášení, telefon 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

  

Tematické okruhy a komunikační situace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zapojí se, případně s menšími 

obtížemi, do rozhovoru s rodilými 

mluvčími na běžné a známé téma v 

předvídatelných každodenních 

situacích 

• Obchodní administrativa 

• Jednoduchý návod a popis práce 

• Vaření 

• Svátky 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

  

Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• shrne a ústně i písemně sdělí běžné, 

obsahově jednoduché informace 

• zpracovává prezentace 

• Geografické zařazení a stručný popis 

• Významné události z historie, 

významné osobnosti 

• Životní styl a tradice v porovnání s 

Českou republikou 

• Kultura, umění a sport, některé známé 

osobnosti a jejich úspěchy 

• Ukázky významných literárních děl 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA   
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Životní prostředí regionu a 

České republiky 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 



   
 

225 
 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 
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• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky 

posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své 

předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory 

Kompetence digitální 

• Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně se rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnosti či řešený problém použít 
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

Francouzský jazyk 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět je zařazen do výuky jako Další cizí jazyk. Výuka probíhá ve třídách 

dělených na skupiny. Předmět má časovou dotaci 2–3 vyučovací hodiny týdně. Výuka 

druhého cizího jazyka je realizována v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí s 

možností připojení k internetu. Ve výuce se využívají doprovodné učební materiály – 

videokurzy, cvičení na internetu atd. Žáci mají k dispozici učebnici, pracovní sešit, CD 

nahrávky k učebnici i pracovnímu sešitu, školní notebook s připojením na internet. Podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je v případě výuky dalšího cizího 

jazyka dosaženo v kvartě jazykové úrovně A2, v maturitním ročníku úrovně B1 a u žáků, 

připravujících se ke složení mezinárodní zkoušky úrovně B2. Žáci jsou rovněž seznamováni 

se základními reáliemi zemí mluvících zvoleným jazykem. Znalost cizího jazyka vede žáky k 

pochopení jiné kultury i mentality lidí, tím prohlubuje jejich toleranci a přispívá k 

odbourávání předsudků. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je 

podřízena i veškerá výuka gramatiky. Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni 

dorozumět se v daném jazyce v běžných situacích a hovořit na určité téma. Žáci jsou vedeni 

k tomu, aby také porozuměli čtenému textu a byly schopni písemného projevu 

 

prima 

Iveta Bínová, 0+2 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

• Abeceda 

• Odlišná výslovnost 
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pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně  

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

• sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Společenská frazeologie 

• Slovní zásoba k probíraným 

tématickým okruhům 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

• odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá  

• vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

• Pozdravy, představení se 

• Země, národnosti 

• Hodiny, dny v týdnu, části dne 

• Barvy 

• Rodina 

• Škola 

• Běžné denní činnosti 

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům  

• Sdílí digitální obsah, videa, fotografie, 

různé dokumenty, píše email, 

• Přítomný čas sloves první třídy 

• Přítomný čas sloves být, mít, jít 

• Přítomný čas zápor 

• Otázky intonací 

• Otázky: čí je to, co je to 

• Tázací zájmena 

• Přivlastňovací zájmena nesamostatná 
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• Členy 

• Shoda podstatných jmen a přídavných 

jmen (číslo, rod) 

• Il y a 

• Číslovky základní 1-69 

• Vybrané předložky 

• Předložky místa 

• Časové údaje 

 

sekunda 

Iveta Bínová, 0+2 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

• rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům  

• Opakování odlišné výslovnosti 

• Fonetika 

• Přízvuk 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• Slovní zásoba k probraným 

tématickým okruhům 
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Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

• odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá  

• Volný čas 

• Každodenní činnosti 

• Nákupy 

• Oslava narozenin 

• Rodina 

• Prázdniny 

• Pozdrav z prázdnin 

• Významné dny 

• Svátky v roce 

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Sdílí digitální obsah, používá digitální 

slovník, píše email 

• Časování sloves 

• Nepravidelná slovesa 

• Zájmena přivlastňovací 

• Tvorba plurálu 

• Číslovky, hodiny, data 

• Budoucí čas 

• Zájmena ukazovací 

• Rozkazovací způsob 

• Minulý čas 

• Předložky 

 

tercie 

Iveta Bínová, 0+3 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• Fonetika 

• Přízvuk 
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Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  

• odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• Slovní zásoba k probraným 

tématickým okruhům 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům  

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Domov, volnočasové aktivity. 

• Vyjádřit názor. 

• Vyjádřit své pocity. 

• Požádat, nabídnout, přijmout, 

odmítnout. 

• Domluvit schůzku. 

• Sporty, profese. 

• Jídlo, pití, nakupování a objednání 

v restauraci. 

• Orientace ve městě, popis místa. 

• Zeměpis Francie. 

• Francouzská kultura (svátky, jídlo, 

kulturní život, televize). 

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení  

• Zpracovává prezentace z oblasti reálií, 

používá digitální slovník, zvládá 

písemný projev v digitální formě 

• Nominální vazby slovesa avoir. 

• Členy (určitý, neurčitý, dělivý). 

• Osobní zájmena po předložkách. 

• Otázky na množství. 

• Vyjádření množství. 

• Zájmenný předmět ve 4. pádu (COD). 

• Zájmenná příslovce en a y. 

• Zápor. 

• Předložky místa. 

• Rozkazovací způsob. 
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• Řadové číslovky. 

• Budoucí čas (future proche). 

• Minulý čas (passé composé). 

 

kvarta 

Iveta Bínová, 3 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• Fonetika 

• Přízvuk 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  

• rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

• Slovní zásoba k probraným 

tématickým okruhům 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá  

• Bydlení 

• Prázdniny 

• Popis místa 

• Příroda 

• Země 

• Turistika 



   
 

232 
 

• napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat  

• Rodina 

• Svátky ve Francii a u nás 

• Dopis 

• Denní režim 

• Popis osoby 

• Oblečení 

• Vlastnosti 

• Počasí 

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 

• Sdílí digitální obsah, zpracovává 

prezentace z oblasti reálií 

• Nepravidelná slovesa 

• Zvratná slovesa 

• Ukazovací zájmena 

• Předložky a členy 

• Minulý čas (doplnění) 

• Stupňování přídavných jmen a 

příslovcí 

• Srovnávání 

• Budoucí čas prostý 

• Časové výrazy 

 

kvinta 

Iveta Bínová, 0+3 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu i 

psaného textu na běžné a známé téma 

• s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických 

prostředků 

• Fonetika 

• Přízvuk 
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Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• srozumitelně reprodukuje přečtený 

nebo vyslechnutý, méně náročný 

autentický text se slovní zásobou na 

běžná témata 

• s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických 

prostředků 

• Slovní zásoba k probraným 

tématickým okruhům 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí gramaticky správně své 

názory a stanoviska písemnou i ústní 

formou a v krátkém a jednoduchém 

projevu na téma osobních zájmů nebo 

každodenního života 

• Počasí 

• Život budoucnosti 

• Domov 

• Domácí práce 

• Každodenní činnosti 

• Umění a kultura ve Francii 

• Francouzský šanson 

• Vyjádření názoru, pocitu 

• Reklama 

• Technický pokrok 

• Četba literatury 

• Francouzský komiks 

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu i 

psaného textu na běžné a známé téma 

• identifikuje strukturu jednoduchého 

textu a rozliší hlavní informace 

• formuluje svůj názor ústně i písemně 

na jednoduché, běžné téma 

srozumitelně, gramaticky správně a 

stručně 

• Používá digitální slovník, zpracovává 

prezentace z oblastí reálií, sdílí 

• Minulý čas: imparfait, passé composé. 

• Přídavná jména a jejich postavení 

• Časové výrazy 

• Přivlastňovací zájmena samostatná 

• Přípony podstatných jmen 

• Shoda předmětu a příčestí minulého 

• Předminulý čas 
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jazykové podklady pro tematické 

konverzační dovednosti 

 

sexta 

Iveta Bínová, 3 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby a 

kontextu 

• Fonetika 

• Přízvuk 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných faktografických 

textů 

• jednoduše a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související 

• využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na 

méně běžné téma 

• Slovní zásoba k probraným 

tématickým okruhům 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• jednoduše a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související 

• vysvětlí gramaticky správně své 

názory a stanoviska písemnou i ústní 

formou a v krátkém a jednoduchém 

projevu na téma osobních zájmů nebo 

každodenního života 

• Moje plány do budoucna, dosažení 

cíle 

• Vyjádřit nespokojenost, povinnost, 

zákaz, rozkaz 

• Zásady správného chování 

• Vyjádřit příčinu a důsledek 

• Vyjádřit dojmy 

• Ochrana životního prostředí 

• Pomoc druhým, solidarita 
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• Zdraví, aktivní život 

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• jednoduše a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související 

• vysvětlí gramaticky správně své 

názory a stanoviska písemnou i ústní 

formou a v krátkém a jednoduchém 

projevu na téma osobních zájmů nebo 

každodenního života 

• Zpracovává prezentace z oblasti reálií, 

sdílí jazykové podklady pro tematické 

konverzační dovednosti, zvládá 

písemný projev v digitální formě 

• Dvojice osobních zájmen 

• Subjunktiv 

• Zájmenná příslovce 

• Vztažné zájmeno dont 

• Trpný rod 

• Příčina a důsledek 

• Podmiňovací způsob přítomný 

• Podmínková souvětí 

• Ukazovací zájmena samostatná 

• Tázací zájmena 

  

 

septima 

Iveta Bínová, 3 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různé styly a 

citová zabarvení promluvy 

• Fonetika 

• Přízvuk 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• sestaví ústně i písemně souvislý text 

na jednoduché téma jako lineární sled 

myšlenek 

• Slovní zásoba k probraným 

tématickým okruhům 

Tematické okruhy 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• logicky a jasně strukturuje středně 

dlouhý písemný projev, formální i 

neformální text na běžné či známé 

téma 

• sestaví ústně i písemně souvislý text 

na jednoduché téma jako lineární sled 

myšlenek 

• Bydlení 

• Oslavy a svátky 

• Počasí, podnebí, ochrana životního 

prostředí 

• Umění 

• Volný čas 

• Francouzská kuchyně 

• Sport a zdraví 

• Doprava a turismus 

• Oblečení a móda 

• Média 

• Nakupování a služby, peníze 

• Problémy současného světa 

• Škola a vzdělávání 

• Práce a povolání 

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• logicky a jasně strukturuje středně 

dlouhý písemný projev, formální i 

neformální text na běžné či známé 

téma 

• reaguje adekvátně a gramaticky 

správně v běžných, každodenních 

situacích užitím jednoduchých, 

vhodných výrazů a frazeologických 

obratů 

• Sdílí digitální obsah, zpracovává 

prezentace z oblasti reálií, zvládá 

písemný projev v digitální formě 

• Opakování dosud probraných časů 

• Souhrnné opakování zájmen 

• Subjunktiv minulý 

• Přechodníky 

 

oktáva 

Iveta Bínová, 3 týdně, V 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Fonetika 

• Přízvuk 
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• užívá různé techniky čtení dle typu 

textu a účelu čtení 

• zapojí se, případně s menšími 

obtížemi, do rozhovoru s rodilými 

mluvčími na běžné a známé téma v 

předvídatelných každodenních 

situacích 

Slovní zásoba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• shrne a ústně i písemně sdělí běžné, 

obsahově jednoduché informace 

• zapojí se, případně s menšími 

obtížemi, do rozhovoru s rodilými 

mluvčími na běžné a známé téma v 

předvídatelných každodenních 

situacích 

• Slovní zásoba k probraným 

tématickým okruhům 

Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• shrne a ústně i písemně sdělí běžné, 

obsahově jednoduché informace 

• zapojí se, případně s menšími 

obtížemi, do rozhovoru s rodilými 

mluvčími na běžné a známé téma v 

předvídatelných každodenních 

situacích 

• Francie 

• Paříž a její památky 

• Francouzské regiony 

• Česká republika 

• Praha a její památky 

• Frankofonní země 

• Francouzská kultura 

• Evropská unie 

• Frankofonie, Francouzský institut v 

Praze 

• Osobnosti francouzské historie 

Základní gramatické struktury 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• shrne a ústně i písemně sdělí běžné, 

obsahově jednoduché informace 

• Opakování dosud probraných časů 

• Souhrnné opakování časů 

• Podmiňovací způsob minulý 

• Příslovce 

• Vyjádření odporovacího vztahu 

• Časové výrazy 
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• Zpracovává prezentace z oblasti reálií, 

sdílí jazykové podklady pro tematické 

konverzační dovednosti 

• Uspořádání písemného, nebo ústního 

projevu 

• Logická výstavba textu 

 

 

Matematika a její aplikace 

Charakteristika oblasti 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především 

na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití 

matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém 

životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli 

prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další 

úspěšné studium. 

 

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 

pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, 

algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 

 

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V 

tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho 

prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické 

operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč 

je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci 

propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a 

zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných 

situací. 

 

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují 

geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti 

útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině 

(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah 

(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede 

žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních 

situací. 

 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a 

závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 

reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že 

změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a 

závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a 

vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného 

počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k 

pochopení pojmu funkce. 
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Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 

jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 

matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové 

situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, 

provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí 

žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v 

matematice méně úspěšní. 

 

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný 

počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což 

umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v 

rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji 

informací. 

 

 

-------------------- vyšší stupeň 

 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a 

prostorových vztahů reálného světa, utváří kvantitativní gramotnost žáků a schopnost 

geometrického vhledu. Ovládnutí požadovaného matematického aparátu, elementy 

matematického myšlení, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové 

hlubší poznání a předpokladem dalšího studia. Osvojené matematické pojmy, vztahy a 

procesy pěstují myšlenkovou ukázněnost, napomáhají žákům k prožitku celistvosti. 

 

Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí 

logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s cílem najít spíše objektivní pravdu 

než uhájit vlastní názor. Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a 

strategie jeho řešení, v aktivním ovládnutí matematických nástrojů a dovedností, v pěstování 

schopnosti aplikace. Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli schopni hodnotit správnost 

postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry. 

 

Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti 

(např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími 

podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným 

pomocníkem matematiky. Žáci poznávají, že matematika je součástí naší kultury a je 

výsledkem složitého multikulturního historického vývoje spojeného s mnoha významnými 

osobnostmi lidských dějin. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

 

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním 

na základě poznávání jejich charakteristických vlastností; 

- určování, zařazování a využívání pojmů, k analýze a zobecňování jejich vlastností; 

- vytváření zásoby matematických pojmů, vztahů, algoritmů a metod řešení úloh a k 
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využívání osvojeného matematického aparátu; 

- analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení úloh a 

problémů, k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám; 

- práci s matematickými modely, k vědomí, že k výsledku lze dospět různými způsoby; 

- rozvoji logického myšlení a úsudku, vytváření hypotéz na základě zkušenosti nebo pokusu, 

k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů; 

- pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva a k aplikaci matematických 

poznatků v dalších vzdělávacích oblastech; 

- přesnému vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, k porozumění matematickým 

termínům, symbolice a matematickému textu; 

- zdůvodňování matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu; 

- rozvíjení dovednosti pracovat s různými reprezentacemi; 

- užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh a k prezentaci 

výsledků; 

- rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním (k činnostem, kterými se učí poznávat a 

nalézat situace, v nichž se může orientovat prostřednictvím matematického popisu), k 

vyhodnocování matematických modelů, k poznávání mezí jejich použití, k vědomí, že realita 

je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro více situací a 

jedna situace může být vyjádřena různými modely); 

- rozvíjení geometrického vidění a prostorové představivosti; 

- pochopení matematiky jako součásti kulturního dědictví a nezaměnitelného způsobu 

uchopování světa. 

 

Matematika 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávací oblasti Matematika a její 

aplikace na základě RVP. Časová dotace ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia je 4 

hodiny týdně. Při výuce je využívána interaktivní tabule, geometrické modely, učebnice 

Matematika pro nižší stupně gymnázia (Prometheus), na vyšším stupni Matematika pro 

gymnázia (Prometheus), Josef Polák – Přehled středoškolské matematiky (Prometheus). 

Matematika je mocnou vědou, užitečnou a nutnou pro většinu oblastí, kterými se lidstvo 

zabývá. Hlavním cílem předmětu je připravit studenty na seberealizaci a případné další 

studium v takovýchto oblastech. Důraz se klade především na hluboké pochopení látky jako 

celku ve všech souvislostech. Mezi vedlejší cíle předmětu patří především poskytnutí 

matematických nástrojů pro jiné předměty, a to nejen pro fyziku, dále zdokonalování 

logického myšlení, schopnost přesného vyjadřování, formulování myšlenek, jejich 

dokazování a vyvracení na základě určitých předpokladů. Tento předmět dále přispívá např. 

k všeobecnému rozvoji osobnosti, k získání svého místa ve společnosti, kritickému myšlení 

nebo dokonce k chápání některého humoru a lidského chování. 
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prima 

 Vojtěch Veverka 4 týdně, P 

Opakování a prohlubování učiva ze ZŠ 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel; užívá ve 

výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

• modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

• matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných; určí 

hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců 

a vytýkáním 

• Přirozená čísla 

• Římské číslice 

• Základní operace s přirozenými čísly 

– komutativita, asociativita, 

• existence neutrálních prvků na 

násobení a sčítání (1 a 0) 

• Distributivní zákon 

• Číselné výrazy s přirozenými čísly 

• Množiny 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

Celá čísla   

Očekávané výstupy Učivo 

•  

• Žák: 
• provádí početní operace v oboru 

celých desetinných a racionálních 

čísel; užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu 
• matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných; určí 

hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců 

a vytýkáním 
• zaokrouhluje a provádí odhady s 

danou přesností, účelně využívá 

kalkulátor 
• Aktivně využívá převodu jednotek pro 

řešení praktických úloh 

•   
• Kladná desetinná čísla 
• Rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě 
• Porovnávání desetinných a celých 

čísel 
• Zobrazení desetinných a celých čísel 

na číselné ose 
• Početní operace s celými a 

desetinnými čísly 
• Převod čísla zapsaného zlomkem na 

číslo desetinné a naopak 
• Zaokrouhlení 
• Odhad, porovnávání 
• Počítání s kalkulačkou 
• Zápis velkých čísel pomocí součinu 

desetinného čísla a mocniny čísla 10 
• Převody jednotek 
• operace s celými čísly 
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• Číselná osa, číselné výrazy 

Dělitelnost  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 

(přirozeným číslem, poměrem, 

zlomkem, desetinným číslem, 

procentem) 
• Využívá číselné osy pro zobrazení 

čísel 
• Zná a aktivně využívá rozklad 

složených čísel na součin prvočinitelů 

• Vysvětlí rozdíl mezi číslem složeným 

a prvočíslem 

• Násobek 

• Dělitel 

• Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu 

• Znaky dělitelnosti 

• Prvočísla 

• Čísla složená 

• Rozklad složených čísel na součin 

prvočísel 

• Vytýkání (efektivní používání 

distributivního zákona) 

• Společný dělitel, čísla soudělná a 

nesoudělná 

• Společný násobek 

• Nejmenší společný násobek, největší 

společný dělitel 

• Mocnina, mocnění přirozeným číslem 

• Velká čísla 

• Výrazy s jednou přirozenou 

proměnnou a přirozenými 

• Koeficienty 
• Číselná osa 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 

  

Zlomky 

Očekávané výstupy  Učivo  

Žák:  

provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel; užívá 

ve výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu  

modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v oboru přirozených 

čísel  

užívá různé způsoby 

kvantitativního vyjádření vztahu 

celek – část (přirozeným číslem, 

Zlomek  

Smíšené číslo  

Násobení zlomků  

Rozšiřování a krácení zlomků s 

využitím rozkladu na součin 

prvočísel  

Porovnávání zlomků  

Zobrazení zlomků na číselné ose  

Sčítání a odčítání zlomků se 

stejnými jmenovateli  
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poměrem, zlomkem, desetinným 

číslem)  

Sčítání a odčítání zlomků s 

různými jmenovateli  

Užití vytýkání k efektivnímu 

sčítání a odečítání zlomků  

Dělení zlomků  

Převrácené číslo  

Složený zlomek  

  

Základy geometrie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje a třídí základní rovinné 

útvary 

• zdůvodňuje a využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

• určuje velikost úhlu měřením a 

výpočtem 

• načrtne a sestrojí rovinné útvary 

• určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti 
• Zapíše souřadnice bodu v rovině, 

objasní využití KSS 

• Množiny 

• Bod, přímka, polopřímka, úsečka, 

rovina, polorovina, kružnice 

• Základní rovinné útvary – kruh, 

trojúhelník, čtverec, obdélník, 

rovnoběžník, čtyřúhelník 

• Základní prostorové útvary – hranoly, 

válce, jehlany, kužele, koule 

• Úhel, druhy úhlů 

• Metrické vlastnosti v rovině, 

vzdálenost bodu od přímky 

• Dvojice přímek 

• Vzájemná poloha přímek v rovině 

• Dvojice úhlů 

• Součet úhlů v trojúhelníku 

• Věty o shodnosti trojúhelníků 

• Základní konstrukce rovinných útvarů 
• Soustava souřadnic 
• Poloha bodu v rovině, Kartesiánská 

soustava souřadnic 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

  

  

Osová a středová souměrnost 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zdůvodňuje a využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a 

• Osově souměrné útvary 

• Osová souměrnost 

• Obrazy útvarů v osové souměrnosti 

• Konstrukční úlohy v osové 

souměrnosti – osa úsečky, osa úhlu, 
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jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

• využívá pojem množina všech bodů 

dané vlastnosti k charakteristice 

útvaru a k řešení polohových a 

nepolohových konstrukčních úloh 

• načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru ve středové a osové 

souměrnosti, určí osově a středově 

souměrný útvar 

osa souměrného rovinného útvaru, 

konstrukce obrazu 

• Středově souměrné útvary 

• Středová souměrnost 

• Obrazy útvarů ve středové 

souměrnosti 

• Konstrukční úlohy ve středové 

souměrnosti 

Záporná čísla 
•  

 Očekávané výstupy Učivo 

•  Žák: 
• provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel; užívá ve 

výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel 

•  

• Záporné číslo 
• Čísla navzájem opačná 
• Násobení číslem -1 
• Racionální čísla a jejich porovnávání 
• Zobrazení racionálních čísel na číselné 

ose 
• Matematické operace se zápornými 

čísly 
• Distributivní zákon 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 
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Kompetence komunikativní  

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sekunda 

Vojtěch Veverka, 4 týdně, P 
 

Celá čísla, racionální čísla 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel; užívá ve 

výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

• analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel 

• účelně využívá kalkulátor 
• Provádí rozklad mnohočlenů na 

součin pomocí vzorců a vytýkání 

• Opakování zlomek, smíšené číslo, 

převrácené číslo 

• Záporný zlomek, záporné smíšené 

číslo 

• Racionální číslo a číslo zapsané 

zlomkem 

• Porovnání kladných a záporných 

zlomků 

• Zobrazení záporných zlomků na 

číselné ose 

• Sčítání, odčítání záporných zlomků 

• Násobení záporných zlomků 

• Racionální čísla a jejich porovnávání 
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• řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 

případ, že procentová část je větší než 

celek) 
• Vyřeší běžné úlohy s využitím procent 

a promile 

• Zobrazení racionálních čísel na číselné 

ose 

• Procenta, promile 
•   

• Určování procent, výpočet základu, 

procentové části a počtu procent 
• Slovní úlohy s využitím procent 
• Poměr a měřítko 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Komunikace 

  

Trojúhelníky a čtyřúhelníky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zdůvodňuje a využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

• odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

základních rovinných útvarů 

• využívá pojem množina všech bodů 

dané vlastnosti k charakteristice 

útvaru a k řešení polohových a 

nepolohových konstrukčních úloh 

• načrtne a sestrojí rovinné útvary 

• užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o shodnosti 

• Trojúhelníky – rozdělení, definice 

• Trojúhelníková nerovnost 

• Součet úhlů v trojúhelníku 

• Věty o shodnosti trojúhelníků, 

shodnost 

• Věty o podobnosti trojúhelníků, 

podobnost 

• Obvod kruhu 

• Střední příčky trojúhelníku 

• Těžnice trojúhelníku, těžiště 

• Kružnice opsaná a vepsaná 

• Výšky trojúhelníku, ortocentrum 

• Osově souměrné trojúhelníky 

• Pravidelný mnohoúhelník 

• Čtyřúhelník 

• Lichoběžník 

• Rovnoběžník 

• Obsahy 

• Množiny bodů daných vlastností 

• Konstrukční úlohy 

• Konstrukce trojúhelníků 

• Konstrukce čtyřúhelníků 
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Hranoly 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti 

• odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 

• načrtne a sestrojí sítě základních těles 

• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 

těles v rovině 

• řeší úlohy na prostorovou 

představivost 

• aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 
• Řeší praktické úlohy 

• Kolmý hranol, kvádr, krychle 

• Stěna, hrana, vrchol 

• Podstava hranolu 

• Síť hranolu 

• Povrch hranolu 

• Objem hranolu 

• Tělesové úhlopříčka hranolu 

• Slovní úlohy, praktické využití 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

Mocniny a odmocniny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel; užívá ve 

výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

• zaokrouhluje a provádí odhady s 

danou přesností, účelně využívá 

kalkulátor 

• odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

základních rovinných útvarů 

• odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 

• analyzuje a řeší aplikační geometrické 

úlohy s využitím osvojeného 

matematického aparátu 

• Druhá mocnina, vyšší mocniny 

• Mocnění záporným číslem 

• Velká a malá čísla 

• Základní vztahy mezi mocninami 

• Druhá a třetí odmocnina 

• Základní vztahy mezi odmocninami 

• Vztah mocniny a odmocniny 

• Odmocnění vhodného čísla pomocí 

rozkladu na součin prvočísel 

• Pythagorova věta 

• Důkaz Pythagorovy věty 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

  

 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 
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• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

tercie 

Zdeňka Hlásenská, 4 týdně, P 

Algebraické výrazy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných; určí 

hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

• Mocniny, základní vztahy pro 

mocniny 

• Iracionální čísla, Reálná čísla 

• Výrazy s proměnnými 



   
 

250 
 

mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců 

a vytýkáním 

• provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel; užívá ve 

výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

• Hodnota výrazu po dosazení za 

proměnnou 

• Mnohočlen, sčítání, odčítání a 

násobení mnohočlenů 

• Umocňování mnohočlenů 

• Vytýkání z mnohočlenu, rozklad 

mnohočlenu na součin 

• Rozdíl druhých mocnin 

• Lomený výraz 

• Podmínky lomeného výrazu 

• Rozšiřování a krácení lomeného 

výrazu mnohočlenem 

• Násobení a dělení lomených výrazů 

• Sčítání a odčítání lomených výrazů 

• Doplnění na čtverec 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

  

Kruh, Kružnice a její části 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá pojem množina všech bodů 

dané vlastnosti k charakteristice 

útvaru a k řešení polohových a 

nepolohových konstrukčních úloh 

• užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků 

• načrtne a sestrojí rovinné útvary 

• Kružnice 

• Kruh 

• Určení kružnice 

• Kružnice a přímka 

• Dvě kružnice 

• Části kružnice a kruhu 

• Thaletova kružnice 

• Konstrukční úlohy s použitím 

Thaletovy kružnice 
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Válec 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 

• načrtne a sestrojí sítě základních těles 

• Poměr, podobnost útvarů, podobné 

trojúhelníky, věty o podobnosti 

trojúhelníků 

• Obvod kruhu 

• Ludolfovo číslo 

• Obsah kruhu 

• Rotační válec 

• Síť válce 

• Povrch válce 

• Objem válce 

Rovnice a slovní úlohy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic a jejich soustav 
• vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí, grafem 
• matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 
• užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací  
•  

• Lineární rovnice 
• Vyjádření neznámé z rovnice  
• Slovní úlohy, praktické využití 
• Rovnost, rovnice 
• Ekvivalentní úpravy rovnic 
•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 
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• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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kvarta 

Zdeňka Hlásenská, 3+1 týdně, P 

Rovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic a jejich soustav 

• vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí, grafem 

• matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 

• užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 

• Rovnice a jejich úpravy 

• Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

• Kvadratické rovnice 

• Rovnice s více neznámými (soustavy 

dvou rovnic o dvou neznámých) 

• Grafické řešení rovnic 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

  

Základní poznatky o funkcích 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti 

• vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí, grafem 

• Nerovnosti 

• Intervaly 

• Funkce 

• Závisle proměnná, nezávisle 

proměnná 

• Definiční obor funkce 

• Graf funkce 

• Konstantní funkce 

• Lineární funkce 

• Přímá úměrnost 

• Lineárně lomená funkce 

• Nepřímá úměrnost 

• Kvadratická funkce 

• Podobnost a funkce úhlu 
• Goniometrické funkce sinus, 

cosinus, tangens, cotangens 
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Úměrnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic a jejich soustav 

• řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 

případ, že procentová část je větší než 

celek) 

• užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 

• určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti 

• Poměr 

• Úměra 

• Postupný poměr 

• Závislost veličin 

• Přímá úměrnost 

• Nepřímá úměrnost 

• Trojčlenka 

• Měřítko 

Základní slovní úlohy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic a jejich soustav 

• řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 

případ, že procentová část je větší než 

celek) 

• matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 

• určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti 

• Úlohy řešitelné trojčlenkou 

• Úlohy vedoucí na soustavu dvou 

lineárních rovnic o dvou neznámých 

• Úlohy na společnou práci 

• Úlohy o pohybu 

• Úlohy o směsích 

• Neobvyklé slovní úlohy 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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Vyhodnocování údajů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 

data 

• porovnává soubory dat 

• užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 

• Závislosti a data 

• Příklady závislostí z praktického 

života a jejich vlastnosti, nákresy, 

schémata, diagramy, tabulky 

• Četnost znaku 

• Základy pravděpodobnosti 

• Základy statistiky – aritmetický 

průměr, směrodatná odchylka 

(jednoho měření, aritmetického 

průměru), průměrná relativní odchylka 

• Chyby měření, počítání s chybami 

Jehlany a kužely 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí 

• odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 

• analyzuje a řeší aplikační geometrické 

úlohy s využitím osvojeného 

matematického aparátu 

• Přímky v rovině a prostoru 

• Kolmost přímek a rovin 

• Vzdálenosti a odchylky 

• Jehlan 

• Rotační kužel 

• Komolé kužely a jehlany 

• Koule 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 
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• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 
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• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvinta 

Eliška Rešlová, 3+1 týdně, P 

Číselné obory, mocniny, množiny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• užívá vlastnosti dělitelnosti 

přirozených čísel 

• Číselné obory 

• Přirozená čísla 

• Celá čísla 

• Racionální čísla 
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• provádí operace s mocninami a 

odmocninami, upravuje číselné výrazy 

• odhaduje výsledky numerických 

výpočtů a efektivně je provádí, účelně 

využívá kalkulátor 

• upravuje efektivně výrazy s 

proměnnými 

• operuje s intervaly, aplikuje 

geometrický význam absolutní 

hodnoty 

• Reálná čísla 

• Intervaly 
• Absolutní hodnota čísla 

• Mocniny s přirozeným a celým 

exponentem 

• Odmocniny 

• Mocniny s racionálním exponentem 

• Množiny 
• Inkluze množin 
• Rovnost množin 
• Operace s množinami 
• Vennovy diagramy 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

  

Základní poznatky z matematiky, výroková logika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• čte a zapisuje tvrzení v symbolickém 

jazyce matematiky 

• užívá správně logické spojky a 

kvantifikátory 

• rozliší definici a větu, rozliší 

předpoklad a závěr věty 

• rozliší správný a nesprávný úsudek 

• vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich 

pravdivost a nepravdivost, vyvrací 

nesprávná tvrzení 

• zdůvodňuje svůj postup a ověřuje 

správnost řešení problému 

• Výrok 

• Definice 

• Věta 

• Důkaz 

• Kvantifikátory 

• Výroková logika (negace výroku, 

složené výroky) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
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Seberegulace a 

sebeorganizace 

Kreativita 

Komunikace 

Výrazy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• upravuje efektivně výrazy s 

proměnnými, určuje definiční obor 

výrazu 

• rozkládá mnohočleny na součin 

vytýkáním a užitím vzorců 

• Výrazy s proměnnými 

• Mnohočleny 

• Lomené výrazy 

• Výrazy s mocninami a odmocninami 

• Definiční obor výrazu 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

  

Rovnice a nerovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• řeší lineární a kvadratické rovnice a 

nerovnice, řeší soustavy rovnic, v 

jednodušších případech diskutuje 

řešitelnost nebo počet řešení 

• rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní 

úpravy 

• geometricky interpretuje číselné, 

algebraické a funkční vztahy, graficky 

znázorňuje řešení rovnic, nerovnic a 

jejich soustav 

• analyzuje a řeší problémy, v nichž 

aplikuje řešení lineárních a 

kvadratických rovnic a jejich soustav 

• rozkládá mnohočleny na součin 

vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje 

• Rovnice a nerovnice 

• Lineární rovnice 

• Lineární nerovnice 

• Soustava lineárních rovnic 

• Soustava lineárních nerovnic 

• Kvadratická rovnice (diskriminant, 

vztahy mezi kořeny a koeficienty 

• Rovnice a nerovnice v součinovém a 

podílovém tvaru 

• Rovnice a nerovnice s absolutní 

hodnotou 

• Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

• Rovnice s neznámou pod odmocninou 
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tuto dovednost při řešení rovnic a 

nerovnic 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

Kompetence k řešení problémů 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 
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Kompetence k podnikavosti 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Eliška Rešlová, 3+1 týdně, P 

Planimetrie a konstrukční úlohy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá geometrické pojmy, 

zdůvodňuje a využívá vlastnosti 

geometrických útvarů v rovině a v 

prostoru, na základě vlastností třídí 

útvary 

• řeší polohové a nepolohové 

konstrukční úlohy užitím všech bodů 

dané vlastnosti, pomocí shodných 

zobrazení a pomocí konstrukce na 

základě výpočtu 
• využívá náčrt při řešení rovinného 

problému 
• řeší planimetrické problémy 

motivované praxí 
• v úlohách početní geometrie aplikuje 

funkční vztahy, úpravy výrazů, 

pracuje s proměnnými a 

iracionálními čísly 
• modeluje v Geogebře nebo jiném 

vhodném software, účelně využívá 

kalkulátor 

• Geometrie v rovině 

• Rovinné útvary (klasifikace) 

• Obvody a obsahy 

• Shodnost a podobnost trojúhelníků 

• Pythagorova věta a Euklidovy věty 

• Kružnice, kruh, části kruhu, úhly v 

kružnici 
• N-úhelníky, pravidelné n-úhelníky 
• Množiny bodů dané vlastnosti 

• Shodná zobrazení (osová a středová 

souměrnost, posunutí, otočení) 

• Stejnolehlost 

• Konstrukční úlohy 
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Průřezová témata Přesahy do 
Přesahy 

z 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Kreativita 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

  

Funkce a jejich vlastnosti (obecné poznatky o funkcích) 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• načrtne grafy požadovaných funkcí 

(zadaných jednoduchým funkčním 

předpisem) a určí jejich vlastnosti 

• využívá poznatky o funkcích při 

řešení rovnic a nerovnic, při určování 

kvantitativních vztahů 

• modeluje závislosti reálných dějů 

pomocí známých funkcí 

• vysvětlí na základě konkrétní, reálné a 

aktuální situace ve společnosti 

mechanismy fungování trhu 

• Pojem funkce 

• Definiční obor funkce 

• Obor hodnot funkce 

• Graf funkce 

• Vlastnosti funkcí 

Základní funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• načrtne grafy požadovaných funkcí 

(zadaných jednoduchým funkčním 

předpisem) a určí jejich vlastnosti 

• formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

studovaných funkcí 

• využívá poznatky o funkcích při 

řešení rovnic a nerovnic, při určování 

kvantitativních vztahů 

• modeluje závislosti reálných dějů 

pomocí známých funkcí 

• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o funkcích  

• Lineární funkce 

• Kvadratická funkce 

• Funkce absolutní hodnota 

• Lineární lomená funkce 

• Mocninné funkce 

• Funkce druhá odmocnina 

• Závislost grafu funkce na jejích 

parametrech  
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• využívá pro modelaci vhodný 

software  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

  

Goniometrické funkce a rovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá poznatky o funkcích při 

řešení rovnic a nerovnic, při určování 

kvantitativních vztahů 

• modeluje závislosti reálných dějů 

pomocí známých funkcí 

• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o funkcích  

• aplikuje vztahy mezi hodnotami 

goniometrických funkcí a vztahy mezi 

těmito funkcemi 

• Goniometrické funkce 

• Goniometrické rovnice 

• Vztahy mezi goniometrickými 

funkcemi 

Exponenciální a logaritmické rovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• načrtne grafy požadovaných funkcí 

(zadaných jednoduchým funkčním 

předpisem) a určí jejich vlastnosti 

• formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

studovaných funkcí 

• využívá poznatky o funkcích při 

řešení rovnic a nerovnic, při určování 

kvantitativních vztahů 

• aplikuje vztahy mezi hodnotami 

exponenciálních a logaritmických 

funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi 

• Exponenciální funkce 

• Logaritmická funkce 

• Vztahy mezi exponenciálními a 

logaritmickými funkcemi 

• Exponenciální a logaritmické rovnice 
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• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o funkcích  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

  

Trigonometrie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o funkcích v úlohách početní 

geometrie aplikuje funkční vztahy, 

trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje 

s proměnnými a iracionálními čísly 

• řeší planimetrické problémy 

motivované praxí 

• Sinová a kosinová věta 

• Trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku 

• Trigonometrie obecného trojúhelníku 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 
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• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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septima 

Eliška Rešlová, 2+2 týdně, P 

Posloupnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

studovaných posloupností 

• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o posloupnostech 
• interpretuje z funkčního hlediska 

složené úrokování, aplikuje 

exponenciální funkci a geometrickou 

posloupnost ve finanční matematice 
• využívá kalkulátor a vhodné digitální 

technologie k efektivnímu řešení úloh 

• Aritmetická posloupnost 

• Geometrická posloupnost 

• Vlastnosti posloupností a jejich určení 

•  Finanční matematika 

Stereometrie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určuje vzájemnou polohu lineárních 

útvarů, vzdálenosti a odchylky 

• zobrazí ve volné rovnoběžné projekci 

hranol a jehlan, sestrojí a zobrazí 

rovinný řez těchto těles 

• řeší planimetrické a stereometrické 

problémy motivované praxí 

• využívá náčrt při řešení prostorového 

problému 
• využívá vhodný software k 

modelaci/krokování úloh 

• Základní tělesa 

• Povrchy a objemy 

• Volné rovnoběžné promítání 

• Geometrie v prostoru 

• Polohové a metrické vlastnosti 

• Řezy tělesy 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 
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Vektory 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určuje vzájemnou polohu lineárních 

útvarů, vzdálenosti a odchylky 

• řeší planimetrické a stereometrické 

problémy motivované praxí 

• řeší lineární a kvadratické rovnice a 

nerovnice, řeší soustavy rovnic, v 

jednodušších případech diskutuje 

řešitelnost nebo počet řešení 

• Soustava souřadnic Vektor 

• Sčítání a odčítání vektorů 

• Násobení vektoru skalárem 

• Lineární kombinace vektorů 

• Skalární, vektorový a smíšený součin 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 
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• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 
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Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Eliška Rešlová, 2+2 týdně, P 

Analytická geometrie rovinných útvarů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• užívá různé způsoby analytického 

vyjádření přímky v rovině 

(geometrický význam koeficientů) 
• řeší analyticky polohové a metrické 

úlohy o lineárních útvarech v rovině 

• Analytické vyjádření přímky v 

rovině (parametrické vyjádření, 

obecná rovnice, směrnicový a 

úsekový tvar) 
• Vzájemná poloha přímek 

 

Kuželosečky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá charakteristické vlastnosti 

kuželoseček k určení analytického 

vyjádření 

• Kuželosečky 

• Kružnice 

• Elipsa 

• Hyperbola 

• Parabola 
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• z analytického vyjádření (z osové 

nebo vrcholové rovnice) určí 

základní údaje o kuželosečce 

• řeší analyticky úlohy na vzájemnou 

polohu přímky a kuželosečky 

• Vzájemná poloha přímky a 

kuželosečky 

Kombinatorika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• řeší reálné problémy s 

kombinatorickým podtextem 

(charakterizuje možné případy, vytváří 

model pomocí kombinatorických 

skupin a určuje jejich počet) 

• upravuje výrazy s faktoriály a 

kombinačními čísly 

• Elementární kombinatorické úkoly 

• Kombinatorické pravidlo součtu a 

součinu 

• Faktoriál 

• Permutace 

• Variace 

• Kombinace 

• Kombinační číslo 

• Binomická věta 

• Pascalův trojúhelník 

Pravděpodobnost 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá kombinatorické postupy při 

výpočtu pravděpodobnosti, upravuje 

výrazy s faktoriály a kombinačními 

čísly 

• využívá kalkulátor k efektivnímu 

řešení úloh 

• Náhodný jev a jeho pravděpodobnost 

• Pravděpodobnost sjednocení a průniku 

jevů 

• Nezávislost jevů 

Statistika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• diskutuje a kriticky zhodnotí 

statistické informace a daná statistická 

sdělení 

• volí a užívá vhodné statistické metody 

k analýze a zpracování dat (využívá 

digitální výpočetní nástroje) 

• reprezentuje graficky soubory dat, čte 

a interpretuje tabulky, diagramy a 

• Analýza a zpracování dat v různých 

reprezentacích 

• Statistický soubor a jeho 

charakteristiky 

• Aritmetický průměr, vážený 

aritmetický průměr 

• Modus 

• Medián 

• Percentil 

• Kvartil 
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grafy, rozlišuje rozdíly v zobrazení 

obdobných souborů vzhledem k jejich 

odlišným charakteristikám 

• Směrodatná odchylka 

• Mezikvartilová odchylka 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

  

Opakování 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků ze středoškolské matematiky 

• Výběr ze základoškolského a 

středoškolského učiva 

• Souhrn maturitního učiva 

• Vzorové maturitní testy 

• Individuální příprava na přijímací 

řízení a studium na vysokých školách 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 
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• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 
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Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Informatika 

Charakteristika oblasti 

Vzdělávací oblast Informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační 

gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních 

informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a 

využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě 

osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast 

Informatika zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané 

dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i 

podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení 

kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 

mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 

vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní 

techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech 

vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec 

vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informatiky a stává se součástí všech vzdělávacích 

oblastí základního vzdělávání. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, ževede žáka k: 

- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a 

komunikačních technologií 

- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, 

zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 

- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické 

myšlení 

- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a 

tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 

- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti 

učení a racionálnější organizaci práce 

- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své 

práce 

- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i 

sociálních jevů a procesů 

- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software 

- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu 

či jiných médiích 

- šetrné práci s výpočetní technikou 

 

--------------------- vyšší stupeň 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Oblast Informatika na gymnáziu navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání zaměřenou 

na zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti, tj. na dosažení znalostí a dovedností 

nezbytných k využití digitálních technologií. 

 

Oblast Informatika na gymnáziu prohlubuje u žáka schopnost tvůrčím způsobem využívat 

informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního 

programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v narůstajícím množství informací 

při respektování právních a etických zásad používání prostředků ICT. Žák je veden ke 

schopnosti aplikovat výpočetní techniku s využitím pokročilejších funkcí k efektivnímu 

zpracování informací a přispět tak ke transformaci dosažených poznatků v systematicky 

uspořádané vědomosti. Dynamický rozvoj oblasti ICT vyžaduje od žáka flexibilitu při 

přizpůsobování se inovovaným verzím digitálních zařízení a schopnost jejich vzájemného 

propojování. 

 

V rámci oblasti Informatika se žák seznámí se základy informatiky jako vědního oboru, který 

studuje výpočetní a informační procesy z hlediska používaného hardwaru i softwaru, a s jejím 

postavením v moderním světě. Cílem je zpřístupnit žákům základní pojmy a metody 

informatiky, napomáhat rozvoji abstraktního, systémového myšlení, podporovat schopnost 

vhodně vyjadřovat své myšlenky, smysluplnou argumentací je obhajovat a tvůrčím způsobem 

přistupovat k řešení problémů. Žák se seznámí se základními principy fungování prostředků 

ICT a soustředí se na pochopení podstaty a průběhu informačních procesů, algoritmického 

přístupu k řešení úloh a významu informačních systémů ve společnosti. 
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V souvislosti s pronikáním poznatků informačních a počítačových věd do různých oblastí 

lidské činnosti a se specifickým využitím ICT v různých oborech je vhodné zapojit do výuky i 

inteligentní, interaktivní výukové prostředky, modelování přírodních, technických a 

sociálních procesů a situací posilujících motivaci k učení. Tím se zvyšuje pravděpodobnost 

uplatnění absolventů gymnázia v dalším vzdělávání a na trhu práce. 

 

Vzdělávací oblast Informatika vytváří platformu pro ostatní vzdělávací oblasti i pro 

mezipředmětové vztahy, vytváří žákovi prostor pro tvořivost, vlastní seberealizaci i pro 

týmovou spolupráci, zvyšuje motivaci k tvorbě individuálních i skupinových projektů, vytváří 

příležitost k rozvoji vlastní iniciativy žáků, prohlubuje jejich smysl pro inovativnost a iniciuje 

využívání prostředků výpočetní techniky a internetu k přípravě na vyučování a k 

celoživotnímu vzdělávání. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- porozumění zásadám ovládání a věcným souvislostem jednotlivých skupin aplikačního 

programového vybavení a k vhodnému uplatňování jejich nástrojů, metod a vazeb k 

efektivnímu řešení úloh; 

- porozumění základním pojmům a metodám informatiky jako vědního oboru a k jeho 

uplatnění v ostatních vědních oborech a profesích; 

- uplatňování algoritmického způsobu myšlení při řešení problémových úloh; 

- využívání prostředků ICT k modelování a simulaci přírodních, technických a společenských 

procesů a k jejich implementaci v různých oborech; 

- tvořivému využívání spektra možností komunikačních technologií a jejich kombinací k 

rychlé a efektivní komunikaci; 

- využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti, k dokonalejší organizaci 

práce a k týmové spolupráci na úrovni školní, republikové a mezinárodní; 

- využívání informačních a komunikačních technologií (on-line vzdělávání, spolupráce na 

zahraničních projektech) k celoživotnímu vzdělávání a vytváření pozitivních postojů k 

potřebám znalostní společnosti; 

- využití možností výpočetní techniky a internetu k poznávacím, estetickým a tvůrčím cílům s 

ohledem ke globálnímu a multikulturnímu charakteru internetu; 

- uvědomění si, respektování a zmírnění negativních vlivů moderních informačních a 

komunikačních technologií na společnost a na zdraví člověka, ke znalosti způsobů prevence a 

ochrany před zneužitím a omezováním osobní svobody člověka; 

- získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a odlišování informačních zdrojů 

věrohodných a kvalitních od nespolehlivých a nekvalitních; 

- respektování a používání odborné terminologie informačních a počítačových věd; 

- poznání základních právních aspektů a etických zásad týkajících se práce s informacemi a 

výpočetní technikou, k respektování duševního vlastnictví, copyrightu, osobních dat a zásad 

správného citování autorských děl. 
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Informatika 

Charakteristika předmětu 

Předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Je 

určen žákům sekundy osmiletého gymnázia v rozsahu 1 hodina týdně a žákům kvinty a sexty 

osmiletého gymnázia (1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia) v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka 

probíhá v počítačových učebnách. Žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby každý pracoval 

samostatně na svém počítači. Informační a komunikační technologie umožňuje žákům 

dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, získat elementární dovednosti v ovládání 

prostředků ICT, seznámit se s informačními technologiemi, se základy počítačové grafiky a 

publikování na internetu, rozvíjet základní myšlenkové operace, orientovat se ve světě 

informací a osvojit si obecné principy a strategie řešení problémů (praktických i teoretických). 

Získané dovednosti lze aplikovat ve všech oblastech základního vzdělání. 

 

prima 

Pavel Koreň, 1 týdně, P 

 
Kódování a šifrování dat a informací 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• navrhuje a porovnává různé způsoby 

kódování dat s cílem jejich uložení a 

přenosu 

• rozpozná zakódované informace 

kolem sebe 

• zakóduje a dekóduje znaky pomocí 

znakové sady 

• zašifruje a dešifruje text pomocí 

několika šifer 

• zakóduje v obrázku barvy více 

způsoby 

• zakóduje obrázek pomocí základní 

geometrických tvarů 

• zjednoduší zápis textu a obrázku, 

pomocí kontrolního součtu ověří 

úplnost zápisu 

• ke kódování využívá i binární čísla 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
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Práce s daty 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• získá z dat informace, interpretuje 

data, odhaluje chyby v cizích 

interpretacích dat 

• sám evidenci vyzkouší a následně 

zhodnotí její funkčnost, případně 

navrhne její úpravu 

• najde a opraví chyby u různých 

interpretací týchž dat (tabulka versus 

graf) 

• odpoví na otázky na základě dat 

v tabulce 

• popíše pravidla uspořádání v existující 

tabulce 

• doplní podle pravidel do tabulky 

prvky, záznamy 

• navrhne tabulku pro záznam dat 

• propojí data z více tabulek či grafů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

  

 

Informační systémy 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí účel informačních systémů, 

které používá, identifikuje jejich 

jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; 

zvažuje možná rizika při navrhování i 

užívání informačních systémů 

• popíše pomocí modelu alespoň jeden 

informační systém, s nímž ve škole 

aktivně pracují 

• pojmenuje role uživatelů a vymezí 

jejich činnosti a s tím související práva 

 

Programování – opakování a vlastní podprogram 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• po přečtení jednotlivých kroků 

algoritmu nebo programu vysvětlí celý 

postup; určí problém, který je daným 

algoritmem řešen 

• vybere z více možností vhodný 

• v programovacím jazyce sestaví 

program, dbá na jeho čitelnost 

a přehlednost 

• po přečtení programu vysvětlí, co 

vykoná 

• ověří správnost programu, najde 

a opraví v něm chyby 
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algoritmus pro řešený problém a svůj 

výběr zdůvodní; upraví daný 

algoritmus pro jiné problémy, navrhne 

různé algoritmy pro řešení problému 

• v programovacím jazyce vytvoří 

přehledný program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou odpovědnost 

za ně; program vyzkouší a opraví v 

něm případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

• ověří správnost postupu, najde 

a opraví v něm případnou chybu 

• používá cyklus s pevným počtem 

opakování, rozezná, zda má být příkaz 

uvnitř nebo vně opakování 

• vytváří vlastní podprogramy a používá 

je v dalších programech 

• diskutuje různé programy pro řešení 

problému 

• vybere z více možností vhodný 

program pro řešený problém a svůj 

výběr zdůvodní 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

 

sekunda 

Pavel Koreň, 1 týdně, P 

 
Programování – podmínky, objekty a události 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 

nebo programu vysvětlí celý postup; 

určí problém, který je daným 

algoritmem řešen 

 vybere z více možností vhodný 

algoritmus pro řešený problém a svůj 

výběr zdůvodní; upraví daný 

• v programovacím jazyce sestaví 

přehledný program k vyřešení 

problému 

• po přečtení programu vysvětlí, co 

vykoná 

• ověří správnost programu, najde 

a opraví v něm chyby 

• používá podmínky pro ukončení 

opakování, rozezná, kdy je podmínka 
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algoritmus pro jiné problémy, navrhne 

různé algoritmy pro řešení problému 

v programovacím jazyce vytvoří 

přehledný program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou odpovědnost 

za ně; program vyzkouší a opraví v 

něm případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

• ověří správnost postupu, najde 

a opraví v něm případnou chybu 

splněna 

• spouští program myší, klávesnicí, 

interakcí objektů 

• vytváří vlastní podprogramy a používá 

je v dalších programech 

• diskutuje různé programy pro řešení 

problému 

• vybere z více možností vhodný 

program pro řešený problém a svůj 

výběr zdůvodní 

• hotový program upraví pro řešení 

příbuzného problému 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

  

 

Modelování pomocí grafů a schémat 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

vymezí problém a určí, jaké informace 

bude potřebovat k jeho řešení; situaci 

modeluje pomocí grafů, případně 

obdobných schémat; porovná svůj 

navržený model s jinými modely k 

řešení stejného problému a vybere 

vhodnější, svou volbu zdůvodní 

• zhodnotí, zda jsou v modelu všechna 

data potřebná k řešení problému; 

vyhledá chybu v modelu a opraví ji 

• vysvětlí známé modely jevů, situací, 

činností 

• v mapě a dalších schématech najde 

odpověď na otázku 

• pomocí ohodnocených grafů řeší 

problémy 

• pomocí orientovaných grafů řeší 

problémy 

• vytvoří model, ve kterém znázorní 

více souběžných činností 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
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Programování – větvení, parametry a proměnné 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 

nebo programu vysvětlí celý postup; 

určí problém, který je daným 

algoritmem řešen 

vybere z více možností vhodný algoritmus 

pro řešený problém a svůj výběr 

zdůvodní; upraví daný algoritmus pro 

jiné problémy, navrhne různé 

algoritmy pro řešení problému 

v programovacím jazyce vytvoří 

přehledný program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou odpovědnost 

za ně; program vyzkouší a opraví v 

něm případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

• ověří správnost postupu, najde 

a opraví v něm případnou chybu 

• v programovacím jazyce sestaví 

přehledný program k vyřešení 

problému 

• po přečtení programu vysvětlí, co 

vykoná 

• ověří správnost programu, najde 

a opraví v něm chyby 

• používá podmínky pro větvení 

programu, rozezná, kdy je podmínka 

splněna 

• spouští program myší, klávesnicí, 

interakcí objektů 

• používá souřadnice pro programování 

objektů 

• používá parametry v blocích, ve 

vlastních blocích 

• vytvoří proměnnou, změní její 

hodnotu, přečte a použije její hodnotu 

• diskutuje různé programy pro řešení 

problému 

 

Počítače 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

ukládá a spravuje svá data ve vhodném 

formátu s ohledem na jejich další 

zpracování či přenos 

vybírá nejvhodnější způsob připojení 

digitálních zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše jejich 

charakteristické znaky 

poradí si s typickými závadami 

a chybovými stavy počítače 

• dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 

minimalizoval riziko ztráty či zneužití 

dat; popíše fungování a diskutuje 

omezení zabezpečovacích řešení 

• nainstaluje a odinstaluje aplikaci 

• uloží textové, grafické, zvukové 

a multimediální soubory 

• vybere vhodný formát pro uložení dat 

• vytvoří jednoduchý model domácí 

sítě; popíše, která zařízení jsou 

připojena do školní sítě 

• porovná různé metody zabezpečení 

účtů 

• spravuje sdílení souborů 

• pomocí modelu znázorní cestu e-

mailové zprávy 

• zkontroluje, zda jsou části počítače 

správně propojeny, nastavení systému 

či aplikace, ukončí program bez 

odezvy 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

 

 

tercie 

Pavel Koreň, 1 týdně, P 

 
Programování robotické stavebnice 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozdělí problém na jednotlivě řešitelné 

části a navrhne a popíše kroky k jejich 

řešení 

• vybere z více možností vhodný 

algoritmus pro řešený problém a svůj 

výběr zdůvodní; upraví daný 

algoritmus pro jiné problémy, navrhne 

různé algoritmy pro řešení problému 

• v programovacím jazyce vytvoří 

přehledný program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou odpovědnost 

za ně; program vyzkouší a opraví v 

něm případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

• ověří správnost postupu, najde 

a opraví v něm případnou chybu 

• podle návodu nebo vlastní tvořivostí 

sestaví robota 

• upraví konstrukci robota tak, aby plnil 

modifikovaný úkol 

• vytvoří program pro robota a otestuje 

jeho funkčnost 

• přečte program pro robota a najde 

v něm případné chyby 

• ovládá výstupní zařízení a senzory 

robota 

• vyřeší problém tím, že sestaví 

a naprogramuje robota 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

  

 

Hromadné zpracování dat 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vymezí problém a určí, jak při jeho 

řešení využije evidenci dat; na základě 

doporučeného i vlastního návrhu 

sestaví tabulku pro evidenci dat a 

nastaví pravidla a postupy pro práci se 

záznamy v evidenci dat 

• nastavuje zobrazení, řazení a filtrování 

dat v tabulce, aby mohl odpovědět na 

položenou otázku; využívá funkce pro 

automatizaci zpracování dat 

• při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a 

relativní adresu buňky 

• používá k výpočtům funkce pracující s 

číselnými a textovými vstupy (průměr, 

maximum, pořadí, zleva, délka, počet, 

když) 

• řeší problémy výpočtem s daty 

• připíše do tabulky dat nový záznam 

• seřadí tabulku dat podle daného 

kritéria (velikost, abecedně) 

• používá filtr na výběr dat z tabulky, 

sestaví kritérium pro vyřešení úlohy 

• ověří hypotézu pomocí výpočtu, 

porovnáním nebo vizualizací velkého 

množství dat 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

  

 

 

 

 

 



   
 

284 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

 

kvarta 

Pavel Koreň, 1 týdně, P 

 
Programovací projekty 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné 

části a navrhne a popíše kroky k jejich 

řešení 

vybere z více možností vhodný algoritmus 

pro řešený problém a svůj výběr 

zdůvodní; upraví daný algoritmus pro 

jiné problémy, navrhne různé 

algoritmy pro řešení problému 

v programovacím jazyce vytvoří 

přehledný program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou odpovědnost 

za ně; program vyzkouší a opraví v 

něm případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

• ověří správnost postupu, najde 

a opraví v něm případnou chybu 

• řeší problémy sestavením algoritmu 

• v programovacím jazyce sestaví 

přehledný program k vyřešení 

problému 

• ověří správnost programu, najde 

a opraví v něm chyby 

• diskutuje různé programy pro řešení 

problému 

• vybere z více možností vhodný 

program pro řešený problém a svůj 

výběr zdůvodní 

• řeší problém jeho rozdělením na části 

pomocí vlastních podprogramů 

• hotový program upraví pro řešení 

příbuzného problému 

• zvažuje přístupnost vytvořeného 

programu různým skupinám uživatelů 

a dopady na ně 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Komunikace 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

 

Digitální technologie 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

popíše, jak funguje počítač po stránce 

hardwaru i operačního systému; 

diskutuje o fungování digitálních 

technologií určujících trendy ve světě 

ukládá a spravuje svá data ve vhodném 

formátu s ohledem na jejich další 

zpracování či přenos 

vybírá nejvhodnější způsob připojení 

digitálních zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše jejich 

charakteristické znaky 

poradí si s typickými závadami 

a chybovými stavy počítače 

• dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 

minimalizoval riziko ztráty či zneužití 

dat; popíše fungování a diskutuje 

omezení zabezpečovacích řešení 

• pojmenuje části počítače a popíše, jak 

spolu souvisí 

• vysvětlí rozdíl mezi programovým 

a technickým vybavením 

• diskutuje o funkcích operačního 

systému a popíše stejné a odlišné 

prvky některých z nich 

• na příkladu ukáže, jaký význam má 

komprese dat 

• popíše, jak fungují vybrané 

technologie z okolí, které považuje za 

inovativní 

• na schématickém modelu popíše 

princip zasílání dat po počítačové síti 

• vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují 

některé služby internetu 

• diskutuje o cílech a metodách hackerů 

• vytvoří myšlenkovou mapu prvků 

zabezpečení počítače a dat 

• diskutuje, čím vším vytváří svou 

digitální stopu 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

  

3D technologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

vybere správnou technologii pro řešení 

• podle zadaného úkolu vybere 

správnou technologii pro vytvoření 3D 

modelu 
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úkolu 

určí správný postup při řešení zadaného 

úkolu při využití zvolených 

technologií 

• realizuje zadaný úkol ve spolupráci 

s ostatními žáky 

• dokáže pomocí zvolené metody 

vytvořit 3D model objektu 

• pomocí 3D tiskárny realizuje 3D 

model 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

 

Kompetence k řešení problémů 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 
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kvinta (1.ročník)  

Pavel Koreň, 2 týdně, P 

 
Hromadné zpracování dat 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

navrhne procesy zpracování dat 

nastavuje účelné zobrazení dat  

• vyřeší problém použitím vzorce nebo 

funkce pro hromadné výpočty s daty 

včetně funkcí zpracovávajících text 

• vyřeší problém navržením 

kontingenční tabulky 

• zvolí správnou vizualizaci dat grafem 

s ohledem na jeho vypovídací 

schopnost 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

  

 

Informační systémy a databáze 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozpozná informační toky v systémech; 

analyzuje a hodnotí informační systémy z 

různých hledisek; zvažuje i nepřímé a 

nezamýšlené dopady IS na různé skupiny 

určí cílovou skupinu, formuluje problém, 

validuje potřeby, určí a prioritizuje 

požadavky na řešení 

určí jednotlivé uživatelské role, specifikuje 

jejich činnosti, navrhne, otestuje a 

přizpůsobí rozhraní uživatelům 

navrhne a vytvoří strukturu vzájemného 

propojení tabulek; navrhne procesy 

zpracování dat 

• popíše příklady informačních systémů 

a různé důsledky jejich využívání 

• rozliší různé součásti informačních 

systémů a jejich úlohu 

• zjišťuje potřeby budoucích uživatelů a 

jejich požadavky na řešení, metodicky 

vybírá, které skutečně realizuje 

• práci na vývoji informačního systému 

naplánuje do fází, podle situace plán 

upravuje 

• navrhuje několik možností řešení 

• hodnotí návrhy řešení z různých 

hledisek, vybírá nejvhodnější 

• specifikuje a vytvoří potřebné tabulky, 

jejich sloupce, propojení a další 

nastavení 
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nastavuje účelné zobrazení dat, filtruje a řadí 

data úpravou databázového dotazu 

• otestuje správnost a použitelnost 

svého řešení, navrhne a realizuje 

potřebná vylepšení; během provozu 

informačního systému rozpozná 

funkčně či věcně nesprávný stav, zjistí 

jeho příčinu a navrhne způsob jeho 

odstranění 

• specifikuje a vytvoří uživatelské 

rozhraní (celkovou strukturu, různě 

filtrované, řazené, agregované, 

formátované a vizualizované pohledy 

na data, interaktivní prvky, popisky 

pro uživatele) 

• navrhne a odladí automatizované 

procesy zpracování dat, zejména 

pomocí vzorců a interaktivních prvků 

• informační systém průběžně testuje na 

uživatelích 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

  

Alogaritmus 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí daný algoritmus, program; 

určí, zda je daný postup algoritmem 

• analyzuje problém, rozdělí problém na 

menší části; rozhodne, které je vhodné 

řešit algoritmicky, své rozhodnutí 

zdůvodní; sestaví a zapíše algoritmy 

pro řešení problému 

• využívá různé způsoby zápisu 

pracovních procesů (např. přirozený 

jazyk, diagram, program) 

• různé zápisy mezi sebou převádí 

• hodnotí různé zápisy z hlediska 

přehlednosti, srozumitelnosti, 

jednoznačnosti 

• charakterizuje vstupy, pro něž daný 

algoritmus funguje 

• rozpozná problematická místa postupu 

nebo jeho zápisu (např. nekonečné 

opakování, nejednoznačné 

pokračování, nemožný úkon) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
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Programovací projekty – hardwarová deska 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozdělí problém na jednotlivě řešitelné 

části a navrhne a popíše kroky k jejich 

řešení 

vybere z více možností vhodný algoritmus 

pro řešený problém a svůj výběr 

zdůvodní; upraví daný algoritmus pro 

jiné problémy, navrhne různé 

algoritmy pro řešení problému 

v programovacím jazyce vytvoří 

přehledný program s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou odpovědnost 

za ně; program vyzkouší a opraví v 

něm případné chyby; používá 

opakování, větvení programu, 

proměnné 

• ověří správnost postupu, najde 

a opraví v něm případnou chybu 

• používá programovatelnou desku a její 

moduly 

• řeší problémy sestavením algoritmu 

pro desku 

• ověří správnost programu, najde 

a opraví v něm chyby 

• diskutuje různé programy pro řešení 

problému 

• vybere z více možností vhodný 

program pro řešený problém a svůj 

výběr zdůvodní 

• ovládá vstupy a výstupy desky pomocí 

algoritmu 

• ovládá další moduly připojené k desce 

pomocí algoritmu 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 
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sexta (2.ročník) 

Pavel Koreň, 2 týdně, P 

 
Algoritmy pro robotickou stavebnici 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

vytvoří přehledný program pro vyřešení 

konkrétního problému s ohledem na jeho 

možné důsledky a svou odpovědnost za 

ně; používá opakování, větvení programu 

se složenými podmínkami, proměnné, 

seznamy, podprogramy s parametry a 

návratovými hodnotami 

analyzuje problém, rozdělí problém na menší 

části 

otestuje správnost a použitelnost svého 

řešení, navrhne a realizuje potřebná 

vylepšení; během provozu informačního 

systému rozpozná funkčně či věcně 

nesprávný stav, zjistí jeho příčinu a 

navrhne způsob jeho odstranění 

identifikuje a řeší problémy vznikající při 

práci s digitálními zařízeními, poradí 

s nimi druhým 

• chrání digitální zařízení, digitální 

obsah i osobní údaje před poškozením 

nebo zneužitím 

• sestaví hardware zapojením obvodu 

• vytvoří program pro robotickou 

stavebnici a otestuje funkčnost 

• najde chybu v programu nebo 

zapojení a opraví ji 

• používá světelné, zvukové nebo 

mechanické výstupy 

• připojí do obvodu senzor a vytvoří 

program, který zpracuje informace ze 

senzoru 

• použije proměnné pro uchování a 

zpracování dat ze senzoru 

• vyřeší problém sestavením robotické 

stavebnice podle zadání a vytvořením 

programu, zpracovávajícího informace 

ze senzorů k výstupům 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

 

Modelování 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje problém a požadavky na 

jeho řešení; získává potřebné 

informace, posuzuje jejich 

využitelnost a dostatek (úplnost) 

vzhledem k řešenému problému; 

používá systémový přístup k řešení 

• Jmenuje a zhodnotí příklady různých 

druhů modelů z informatiky i mimo ni 

• Rozpozná příklady použití grafů 

• Podle potřeby přechází mezi úrovněmi 

zjednodušení, případně dále abstrahuje 

od nepodstatného, či naopak modely 

rozšiřuje 
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problémů; pro řešení problému sestaví 

model, simulaci 

• převede data z jednoho modelu do 

jiného; najde chyby daného modelu a 

odstraní je; porovná různé modely s 

ohledem na řešení daného problému 

• Hodnotí, nakolik výsledek z modelu 

platí i v modelované realitě 

• Pomocí editoru vytvoří graf a využije 

jej pro řešení problému  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

  

3D technologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybere správnou technologii pro 

řešení úkolu 

• určí správný postup při řešení 

zadaného úkolu při využití zvolených 

technologií 

• realizuje zadaný úkol ve spolupráci 

s ostatními žáky navrhne způsoby, jak 

využít volné finanční prostředky 

(spoření, produkty se státním 

příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti 

aj.), vybere nejvýhodnější produkt pro 

investování volných finančních 

prostředků a vysvětlí proč 

• podle zadaného úkolu vybere 

správnou technologii pro vytvoření 3D 

modelu podle reálné předlohy 

• dokáže pomocí zvolené metody 

vytvořit 3D model objektu a připravit 

k realizaci pomocí 3D tiskárny 

• pomocí 3D tiskárny realizuje 3D 

model  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 
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Kompetence k řešení problémů 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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Člověk a společnost 

Charakteristika oblasti 

Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a 

dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty 

života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje 

žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají 

do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na 

utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému 

civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná 

demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v 

dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, 

výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k 

přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato 

vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování 

při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech. 

 

Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro 

aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se 

učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a 

zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat 

je a aplikovat v reálných životních situacích. 

Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k 

občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho 

svět. 

 

Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého 

života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru 

Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a 

příroda. 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho 

hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické 

paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání 

dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do 

obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny 

většiny současných společenských jevů. 

 

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je 

rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe 

proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není 

jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, 

jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné 

budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování 

dějin regionu i dějin místních. 

 

Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s 

orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a 

vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k 
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pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. 

Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí 

jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a 

orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do 

občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla 

společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich 

důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i 

občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k 

utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 

- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a 

vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase 

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými 

či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku 

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 

- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a 

hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti 

- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty 

společenského a společenskovědního charakteru 

- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, 

právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a 

posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech 

včetně souvislostí mezinárodních a globálních 

- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či 

jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství 

- uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i 

mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 

- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o 

veřejné záležitosti 

- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 

sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí 

- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) 

rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k 

rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v 

politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti 

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním 

principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, 

názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování 

svých práv 

 

-------------------- vyšší stupeň 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
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Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v 

základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. 

Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější 

myšlenkovou činností a praktickou zkušeností žáka gymnázia. Žáci se učí kriticky reflektovat 

společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a 

aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické 

dovednosti a vědomí vlastní identity žáka. Oblast přispívá k utváření historického vědomí, k 

uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. 

Posiluje respekt k základním principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný 

občanský život v demokratické společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti a úcty 

k výtvorům lidského ducha minulých generací i současnosti. 

 

Záměry vzdělávací oblasti jsou realizovány především prostřednictvím vzdělávacích oborů 

Občanský a společenskovědní základ, Dějepis a Geografie. Vzdělávací obsah oboru 

Geografie je z důvodu zachování celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- utváření realistického pohledu na skutečnost a k orientaci ve společenských jevech a 

procesech tvořících rámec každodenního života; 

- chápání současnosti v kontextu minulosti a budoucnosti, k vnímání společenské skutečnosti 

v minulosti jako souhrnu příkladů modelových společenských situací a vzorů lidského 

chování a jednání v nejrůznějších situacích; 

- chápání vývoje společnosti jako proměny sociálních projevů života v čase, k posuzování 

společenských jevů v synchronních i chronologických souvislostech provázaných příčinnými, 

následnými, důsledkovými a jinými vazbami; 

- rozvíjení prostorové představivosti o historických a soudobých jevech, k vnímání významu 

zeměpisných podmínek pro variabilitu a mnohotvárnost společenských jevů a procesů; 

- vnímání sounáležitosti s evropskou kulturou; pochopení civilizačního přínosu různých kultur 

v závislosti na širších společenských podmínkách; uplatňování tolerantních postojů vůči 

minoritním skupinám ve společnosti, odhalování rasistických, xenofobních a extremistických 

názorů a postojů v mezilidském styku; 

- zvládání základů společenskovědní analýzy a historické kritiky, k rozlišování mezi reálnými 

a fiktivními ději, k chápání proměnlivosti interpretace jevů a idejí v závislosti na vývoji 

jedince a společnosti; 

- rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost 

lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality 

minulosti; 

- vědomé reflexi vlastního jednání i jednání druhých lidí; respektování různých systémů 

hodnot a motivací druhých lidí; odhalování předsudků v posuzování různých lidí, událostí či 

sociálních jevů a procesů; rozpoznávání negativních stereotypů v nahlížení na roli muže a 

ženy ve společnosti; 

- upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého společenství, 

k rozvíjení zralých forem soužití s druhými lidmi a ochoty podílet se na veřejném životě své 

obce, regionu, státu; uplatňování partnerských přístupů při spolupráci; 

- osvojování demokratických principů v mezilidské komunikaci, k rozvíjení schopnosti 

diskutovat o veřejných záležitostech, rozpoznávat manipulativní strategie, zaujímat vlastní 
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stanoviska a kritické postoje ke společenským a společenskovědním záležitostem, věcně 

(nepředpojatě) argumentovat, využívat historické argumentace na podporu pozitivních 

občanských postojů; 

- rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity. 

 

Dějepis 

Charakteristika předmětu 

Vzdělávací předmět Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Na Gymnáziu 

Hostivice je výuka tohoto předmětu realizována v časové dotaci dvou vyučovacích hodin v 

ročníku. Žáci jsou hodnoceni v souladu s Klasifikačním řádem Gymnázia Hostivice. Výuka 

probíhá v kmenových třídách, k dispozici je i odborná učebna s multimediální technikou. Po 

dohodě lze vybrané hodiny realizovat v učebnách výpočetní techniky s přístupem na internet. 

Výuka přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je 

kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve 

smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, 

které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší 

současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny 

současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám 

evropské civilizace.  Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani 

shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost 

prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné 

historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin 

místních. 

 

  

prima 

Milan Pospíšil a Jana Reichelová, 1+1 týdně, P 

Člověk v dějinách 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uvede příklady zdrojů informací o 

minulosti; pojmenuje instituce, kde 

jsou tyto zdroje shromažďovány 

• orientuje se na časové ose a v 

historické mapě, řadí hlavní historické 

epochy v chronologickém sledu 

• uvede konkrétní příklady důležitosti a 

potřebnosti dějepisných poznatků 

• Význam zkoumání dějin, získávání 

informací o dějinách 

•  Historické prameny 

•  Historický čas a prostor 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Žijeme v Evropě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Etnický původ 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

  

Počátky lidské společnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Objasní význam zemědělství, 

dobytkářství a zpracování kovů pro 

lidskou společnost 

 
• charakterizuje život pravěkých 

sběračů a lovců, jejich materiální a 

duchovní kulturu 

uvede příklady archeologických kultur na 

našem území 

• Člověk a lidská společnost v pravěku 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Člověk a životní prostředí 

  

Nejstarší civilizace. Kořeny Evropské kultury 

Očekávané výstupy Učivo 
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Žák: 

• demonstruje na konkrétních 

příkladech přínos antické kultury a 

uvede osobnosti antiky důležité pro 

evropskou civilizaci, zrod křesťanství 

a souvislost s judaismem 

• porovná formy vlády a postavení 

společenských skupin v jednotlivých 

státech a vysvětlí podstatu antické 

demokracie 

• uvede nejvýznamnější typy památek, 

které se staly součástí světového 

kulturního dědictví 

• Popíše podstatnou změnu evropské 

situace, která nastala v důsledku 

příchodu nových etnik, christianizace 

a vzniku států.  

 

• Nejstarší starověké civilizace a jejich 

kulturní odkaz 

• Antické Řecko a Řím 

• Střední Evropa a její styky s antickým 

Středomořím 

• Nový etnický obraz Evropy 

• Utváření států ve východoevropském 

a západoevropském kulturním okruhu 

a jejich specifický vývoj  

 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
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Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

 

sekunda 

Milan Pospíšil a Jana Reichelová, 2 týdně, P 

Středověká Evropa, křesťanství 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná základní rysy 

západoevropské, byzantsko-slovanské 

a islámské kulturní oblasti 
• objasní situaci Velkomoravské říše a 

vnitřní vývoj českého státu a 

postavení těchto státních útvarů v 

evropských souvislostech 

• vymezí úlohu křesťanství a víry v 

životě středověkého člověka, konflikty 

mezi světskou a církevní mocí, vztah 

křesťanství ke kacířství a jiným 

věroukám 

• Islám a islámské říše ovlivňující 

Evropu (Arabové, Turci) 
• Velká Morava a český stát, jejich 

vnitřní vývoj a postavení v Evropě 

• Křesťanství, papežství, císařství 

• Křížové výpravy 

• Kultura středověké společnosti – 

románské a gotické umění a 

vzdělanost 
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• ilustruje postavení jednotlivých vrstev 

středověké společnosti, uvede příklady 

románské a gotické kultury  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

  

Objevy a dobývání, Počátky nové doby 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí znovuobjevení antického 

ideálu člověka, nové myšlenky 

žádající reformu církve včetně reakce 

církve na tyto požadavky 

• vymezí význam husitské tradice pro 

český politický a kulturní život 
• popíše průběh zámořských objevů, 

jejich příčiny a důsledky 

• objasní postavení českého státu v 

podmínkách Evropy rozdělené do řady 

mocenských a náboženských center a 

jeho postavení uvnitř habsburské 

monarchie 
• objasní příčiny a důsledky vzniku 

třicetileté války a posoudí její 

důsledky 
• na příkladech evropských dějin 

konkretizuje absolutismus, konstituční 

monarchie, parlamentarismus 

• Rozpozná základní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich 

• Zámořské objevy a počátky dobývání 

světa 

• Český stát a velmoci v 15.-18. století 
• Husitství 
• Reformace a jejich šíření Evropou 

• Renesance, humanismus 

• Barokní kultura  

• Osvícenství 
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představitele a příklady významných 

kulturních památek  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Spolupráce a soutěž 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Globalizační a rozvojové 

procesy 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 
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Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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tercie 

Milan Pospíšil a Jana Reichelová, 2 týdně, P 

Modernizace společnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí podstatné ekonomické, 

sociální, politické a kulturní změny ve 

vybraných zemích a u nás, které 

charakterizují modernizaci společnosti 

• objasní souvislost mezi událostmi 

francouzské revoluce a napoleonských 

válek na jedné straně a rozbitím 

starých společenských struktur v 

Evropě na straně druhé 

• porovná jednotlivé fáze utváření 

novodobého českého národa v 

souvislosti s národními hnutími 

vybraných evropských národů 
• charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin; uvede 

požadavky formulované ve vybraných 

evropských revolucích 
• na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy 

• vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 

prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa 

včetně důsledků, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla; charakterizuje 

soupeření mezi velmocemi a vymezí 

význam kolonií 

•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
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• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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kvarta 

Milan Pospíšil a Jana Reichelová, 2 týdně, P 

 

 Moderní doba  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• na příkladech demonstruje zneužití 

techniky ve světových válkách a jeho 

důsledky 

• rozpozná klady a nedostatky 

demokratických systémů 
• charakterizuje jednotlivé totalitní 

systémy, příčiny jejich nastolení v 

širších ekonomických a politických 

souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět; rozpozná 

destruktivní sílu totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 
• na příkladech vyloží antisemitismus, 

rasismus a jejich nepřijatelnost z 

hlediska lidských práv 
• zhodnotí postavení Československa v 

evropských souvislostech a její vnitřní 

sociální, politické, hospodářské a 

kulturní prostředí 

• Nové politické uspořádání Evropy a 

úloha USA ve světě 
• Vznik Československa, jeho 

hospodářsko-politický vývoj, sociální 

a národnostní problémy 
• Mezinárodně politická a hospodářská 

situace ve 20. a 30. letech 
• Totalitní systémy – komunismus, 

fašismus, nacismus – důsledky pro 

Československo a svět 
• Druhá světová válka, holocaust; 
• Situace v našich zemích, domácí a 

zahraniční odboj 
• Politické, mocenské a ekonomické 

důsledky války 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

  

Rozdělený a integrující svět  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa; uvede příklady 

střetávání obou bloků 
• vysvětlí a na příkladech doloží 

mocenské a politické důvody 

• Studená válka, rozdělení světa do 

vojenských bloků reprezentovaných 

supervelmocemi. Politické, 

hospodářské, sociální a ideologické 

soupeření. 
• Vnitřní situace v zemích východního 

bloku (na vybraných příkladech 
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euroatlantické hospodářské a vojenské 

spolupráce 
• posoudí postavení rozvojových zemí 
• prokáže základní orientaci v 

problémech současného světa 

srovnání s charakteristikou západních 

zemí) 
• Vývoj Československa a od roku 1945 

do roku 1989 
• Vznik České republiky 
• Rozpad koloniálního systému, 

mimoevropský svět 
• Problémy současnosti 
• Věda technika a vzdělání jako faktory 

vývoje; sport a zábava 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Žijeme v Evropě 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
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Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 
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Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvinta 

Milan Pospíšil, 2 týdně, P 

Úvod do studia historie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje smysl historického 

poznání a jeho povahu jako poznání 

neuzavřeného a proměnlivého 

• rozlišuje různé zdroje historických 

informací, způsob jejich získávání a 

úskalí jejich interpretace 

•  Význam historického poznání pro 

současnost – práce historika, 

historické informace, jejich typy, účel 

a možnost využití 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Etnický původ 

  

Pravěk 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní ve shodě s aktuálními 

vědeckými poznatky materiální a 

duchovní život lidské společnosti v 

jednotlivých vývojových etapách 

pravěku; charakterizuje pojem 

archeologická kultura 

• Doba kamenná (paleolit, mezolit, 

neolit, eneolit) 

• Doba bronzová 

• Doba železná 
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• vysvětlí zásadní zlom ve vývoji 

lidstva v důsledku cílevědomé 

zemědělské a řemeslné činnosti 

• zařadí časově a prostorově hlavní 

archeologické kultury pravěku 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Etnický původ 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

  

Starověk 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zdůvodní civilizační přínos vybraných 

starověkých společenství, antiky a 

křesťanství jako základních fenoménů, 

z nichž vyrůstá evropská civilizace 

• objasní židovství (vazbu mezi 

židovstvím a křesťanstvím) a další 

neevropské náboženské a kulturní 

systémy 

• popíše určující procesy a události, 

uvede významné osobnosti 

starověkých dějin 

•  Staroorientální státy (Mezopotámie, 

Egypt, Indie, Čína) 

•  Antické Řecko 

•  Antický Řím 

•  Naše země a ostatní Evropa v době 

římské; civilizovanost a barbarství, 

limes romanus jako civilizační hranice 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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sexta 

Milan Pospíšil, 1+1 týdně, P 

Středověk – Utváření středověké Evropy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• definuje proměny hospodářského a 

politického uspořádání středověké 

společnosti 5. – 15. století a jeho 

specifické projevy ve vybraných 

státních celcích 

• vymezí specifika islámské oblasti 

• vysvětlí důsledky tatarských a 

tureckých nájezdů, zejména pro jižní a 

východní Evropu 

• Utváření středověké Evropy 

(byzantsko-slovanská oblast, francká 

říše a oblast západní, východní a 

střední Evropy) 

• Islám a arabská říše, mongolská a 

turecká expanze  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

  

Středověk – Křesťanství, křížové výpravy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní proces christianizace a její vliv 

na konstituování raně středověkých 

států v Evropě; vysvětlí podstatu 

vztahu mezi světskou a církevní mocí 

v západním i východním kulturním 

okruhu i projevy vlivu náboženství a 

církve ve středověké společnosti 

• definuje proměny hospodářského a 

politického uspořádání středověké 

• Křesťanství jako nové kulturní a 

společenské pojítko, vnitřní nejednota 

křesťanství 

• Papežství a císařství 

• Křížové výpravy 

• Kacířství 

• Husitství 

• Venkov a zemědělství, kolonizace 

• Rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace 
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společnosti 5. – 15. století a jeho 

specifické projevy ve vybraných 

státních celcích 

• charakterizuje základní rysy vývoje na 

našem území 

• Vzdělanost a umění středověké 

společnosti 

 

- 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

  

Středověk – Zámořské objevy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpozná nové filozofické a vědecké 

myšlenky, které byly zformulovány ve 

14. – 17. století; zhodnotí jejich 

praktické dopady 

• porozumí důsledkům zámořských 

objevů, jež vedly k podstatným 

hospodářským i mocensko-politickým 

změnám 

• popíše základní rysy reformace a 

protireformace, vysvětlí důsledky pro 

další evropský i světový vývoj 

• Renesance a humanismus 

• Reformace 

• Zámořské plavby 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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Raný novověk 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vymezí základní znaky stavovství a 

absolutismu; uvede konkrétní projevy 

v jednotlivých zemích a příklady 

střetů 

• posoudí postavení českého státu uvnitř 

habsburského soustátí a analyzuje jeho 

vnitřní sociální, politické a kulturní 

poměry 

• Rivalita a kooperace evropských 

velmocí v raném novověku 

• Třicetiletá válkaabsolutismus a 

stavovství 

• Barokní kultura, politika, náboženství 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 
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Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

Kompetence k podnikavosti 

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

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 
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• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

septima 

Milan Pospíšil, 1+1 týdně, P 

Evropa a svět v 1. pol. 19. stol. 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určí a zhodnotí hlavní myšlenky a 

principy osvícenství, rozpozná jejich 

uplatnění v revolucích 18. a 19. století 

• na konkrétních příkladech 

jednotlivých států demonstruje 

postupný rozklad, zánik a proměny 

dosavadních systémů přes úsilí 

mocenských struktur o jejich udržení 

• vysvětlí emancipační hnutí národů i 

jednotlivých společenských vrstev; 

vymezí místo utváření českého 

novodobého národa v tomto procesu, 

včetně jeho specifických rysů 

• Osvícenství 

• Velké revoluce – francouzská 

revoluce 1789-1799, vznik USA 

• Rok 1848 

• Evropa za napoleonských válek a po 

Vídeňském kongresu 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Žijeme v Evropě 

  

Evropa a svět v 2. pol. 19. stol. 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí emancipační hnutí národů i 

jednotlivých společenských vrstev; 

vymezí místo utváření českého 

• Rozvoj výroby a vědy 

• Proměna agrární společnosti ve 

společnost průmyslovou 

• Změny v sociální struktuře 
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novodobého národa v tomto procesu, 

včetně jeho specifických rysů 

• posoudí význam ústavy a novou 

organizaci státu, uvede základní typy 

parlamentních státních systémů 

• Utváření novodobých národních 

společností (české, slovenské, 

německé, italské) 

• Emancipační hnutí sociálních skupin 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

  

Evropa na přelomu 19.-20. stol. 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí význam ústavy a novou 

organizaci státu, uvede základní typy 

parlamentních státních systémů 

• charakterizuje proces modernizace, 

vysvětlí průběh industrializace a její 

ekonomické, sociální a politické 

důsledky; rozpozná její ekologická 

rizika; určí základní příčiny 

asymetrického vývoje Evropy a světa 

v důsledku rozdílného tempa 

modernizace 

• vysvětlí expanzivní záměry velmocí v 

okrajových částech Evropy a v 

mimoevropském světě, jež byly 

příčinou četných střetů a konfliktů 

daného období 

• uvede příčiny a projevy politického a 

mocenského obrazu světa, který byl 

určen vyčerpáním tradičních 

evropských velmocí, vzestupem USA 

a nastolením bolševické moci v Rusku 

• Předpoklady a projevy imperiální 

(mocenské a koloniální) politiky 

velmocí 

• Nástup Ruska jako evropské velmoci 

• USA, jejich vnitřní vývoj a 

mezinárodní postavení do I. světové 

války 

• Vzájemné střetávání velmocí, 

diplomatické a vojenské aktivity v 

předvečer I. světové války 

• Mimoevropská ohniska koloniálních 

konfliktů 

• Proměny životního stylu, vzdělanost a 

umění „belle epoque“ přelomu 19. a 

20. století 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 
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Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

Globalizační a rozvojové 

procesy 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

I. světová válka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí expanzivní záměry velmocí v 

okrajových částech Evropy a v 

mimoevropském světě, jež byly 

příčinou četných střetů a konfliktů 

daného období 

• uvede příčiny a projevy politického a 

mocenského obrazu světa, který byl 

určen vyčerpáním tradičních 

evropských velmocí, vzestupem USA 

a nastolením bolševické moci v Rusku 

• První světová válka 

• České země v době první světové 

války, I. odboj 

• Revoluce v Rusku, upevňování 

bolševické moci 

• Versailleský systém a jeho vnitřní 

rozpory 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 
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Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Milan Pospíšil, 2 týdně, P 

Moderní doba - 1918-1938 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Vznik Československa, 

Československo v meziválečném 

období 
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• vysvětlí souvislost mezi světovou 

hospodářskou krizí a vyhrocením 

politických problémů, které byly 

provázeny radikalizací pravicových i 

levicových protidemokratických sil 

• popíše a zhodnotí způsob života v 

moderní evropské společnosti, 

zhodnotí význam masové kultury 

• charakterizuje vznik, vývoj a rozpad 

bipolárního světa, jeho vojenská, 

politická a hospodářská seskupení, 

vzájemné vztahy a nejvýznamnější 

konflikty 

• porovná a vysvětlí způsob života a 

chování v nedemokratických 

společnostech a v demokraciích 

• Evropa a svět ve 20. a 30. letech 

• Světová hospodářská krize ve světě i v 

ČSR, 

• Růst mezinárodního napětí a vznik 

válečných ohnisek 

• Mnichovská krize a její důsledky 

• Kultura 1. poloviny 20. století (zrod 

moderního umění, nástup masové 

kultury, sport) 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

  

Moderní doba – II. světová válka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje dvě světové války, 

dokumentuje sociální, hospodářské a 

politické důsledky 

• vymezí základní znaky hlavních 

totalitních ideologií a dovede je 

srovnat se zásadami demokracie; 

objasní příčiny a podstatu agresivní 

politiky a neschopnosti potenciálních 

obětí jí čelit 

• vysvětlí souvislost mezi světovou 

hospodářskou krizí a vyhrocením 

politických problémů, které byly 

provázeny radikalizací pravicových i 

levicových protidemokratických sil 

• Druhá světová válka (globální a 

hospodářský charakter války, věda a 

technika jako prostředky vedení války, 

holocaust) 

• Protektorát Čechy a Morava 

• II. odboj 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

  

Svět a Evropa po II. světové válce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí základní problémy vnitřního 

vývoje zemí západního a východního 

bloku; zejména se zaměří na 

pochopení vnitřního vývoje a 

vzájemných vztahů supervelmocí 

USA, SSSR a na situaci ve střední 

Evropě a v naší zemi 

• popíše mechanismy a prostředky 

postupného sjednocování Evropy na 

demokratických principech, vysvětlí 

lidská práva v souvislosti s evropskou 

kulturní tradicí; zná základní instituce 

sjednocující se Evropy, jejich úlohu a 

fungování 

• objasní hlavní problémy specifické 

cesty vývoje významných 

postkoloniálních rozvojových zemí; 

objasní význam islámské, židovské a 

některé další neevropské kultury v 

moderním světě 

• vymezí základní problémy soudobého 

světa a možnosti jeho dalšího vývoje 

• Evropa a svět po válce (OSN, princip 

sociálního státu) 

• Východní blok, jeho politický, 

hospodářský a sociální vývoj; SSSR 

jako světová velmoc; RVHP, 

Varšavská smlouva 

• Euroatlantická spolupráce a vývoj 

demokracie; USA jako světová 

velmoc 

• Životní podmínky na obou stranách 

„železné opony“ 

• Konflikty na Blízkém východě, vznik 

státu Izrael 

• Dekolonizace; „třetí svět“ a 

modernizační procesy v něm – 

ekonomické, demografické a politické 

postavení v globálním světě 

• Pád komunistických režimů a jeho 

důsledky; sjednocující se Evropa a její 

místo v globálním světě 

• Globální problémy moderní 

společnosti 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globalizační a rozvojové 

procesy 
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Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 
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• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 
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• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky 

posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své 

předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Občanská výchova 

Charakteristika předmětu 

Vzdělávací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Na 

Gymnáziu Hostivice je výuka tohoto předmětu realizována na nižším stupni gymnázia od 

primy do tercie v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. Žáci jsou hodnoceni v souladu s 

Klasifikačním řádem Gymnázia Hostivice. Výuka probíhá v kmenových třídách, k 

dispozici je i odborná učebna s multimediální technikou. Po dohodě lze vybrané hodiny 

realizovat v učebnách výpočetní techniky s přístupem na internet. Výuka se zaměřuje na 

vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do 

různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a 

poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v 

kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších 

společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Učí žáky 

respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat 

odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní 

vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky 

k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 
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prima 

Milan Pospíšil, 1 týdně, P 

Člověk ve společnosti  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní účel důležitých symbolů 

našeho státu a způsoby jejich 

používání 
• Rozlišuje projevy vlastenectví od 

projevů nacionalismu 
• Kriticky přistupuje k mediálním 

informacím, vyjádří svůj postoj k 

působení propagandy a reklamy na 

veřejné mínění a chování lidí. 
• Zhodnotí a na příkladech doloží 

význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi, vyjádří své možnosti, jak může 

v případě potřeby pomáhat lidem v 

nouzi a jak pomoci v situacích 

ohrožení a obrany státu 

• uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních 

situacích, Objasní potřebu tolerance 

ve společnosti a respektuje kulturní 

zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 

způsoby chování a myšlení lidí, 

zaujímá tolerantní postoje k menšinám 
• Rozpoznává netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické projevy v 

chování lidí a zaujímá aktivní postoj 

proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

• posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních 

úkolů a dosahování některých cílů v 

rodině, ve škole, v obci 

• naše škola – život ve škole, práva a 

povinnosti žáků, význam a činnost 

žákovské samosprávy, společná 

pravidla a normy; vklad vzdělání pro 

život  
• naše obec, region, kraj – důležité 

instituce, zajímavá a památná místa, 

významní rodáci, místní tradice; 

ochrana kulturních památek, 

přírodních objektů a majetku  
• naše vlast – pojem vlasti a 

vlastenectví; zajímavá a památná 

místa, co nás proslavilo, významné 

osobnosti; státní symboly, státní 

svátky, významné dny 
• kulturní život – rozmanitost 

kulturních projevů, kulturní hodnoty, 

kulturní tradice; kulturní instituce; 

masová kultura, prostředky masové 

komunikace, masmédia  
• lidská setkání – přirozené a sociální 

rozdíly mezi lidmi, rovnost a 

nerovnost, rovné postavení mužů a 

žen; lidská solidarita, pomoc lidem v 

nouzi, potřební lidé ve společnosti 
• vztahy mezi lidmi – osobní a 

neosobní vztahy, mezilidská 

komunikace; konflikty v mezilidských 

vztazích, problémy lidské 

nesnášenlivosti 

• zásady lidského soužití – morálka a 

mravnost, svoboda a vzájemná 

závislost, pravidla chování; dělba 

práce a činností, výhody spolupráce 

lidí 

•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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 OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

Účinky mediální produkce a 

vliv médií 

Role médií v moderních 

dějinách 

 

 

  

 

Člověk jako jedinec  
 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Objasní, jak může realističtější 

poznání a hodnocení vlastní osobnosti 

a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 

• podobnost a odlišnost lidí – projevy 

chování, rozdíly v prožívání, myšlení 

a jednání; osobní vlastnosti, 
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rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 

kvalitu života. 

dovednosti a schopnosti, charakter; 

vrozené předpoklady, osobní potenciál 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
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Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sekunda 

Milan Pospíšil, 1 týdně, P 

 
Člověk jako jedinec 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Objasní, jak může realističtější 

poznání a hodnocení vlastní osobnosti 

a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 

kvalitu života. 
• Posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních i 

společných cílů, objasní význam vůle 

při dosahování cílů a překonávání 

překážek 
• kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 

chování a jednání 
• popíše, jak lze usměrňovat a 

kultivovat charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 

překonávat osobní nedostatky a 

pěstovat zdravou sebedůvěru 

• vnitřní svět člověka – vnímání, 

prožívání, poznávání a posuzování 

skutečnosti, sebe i druhých lidí, 

systém osobních hodnot, 

sebehodnocení; stereotypy v 

posuzování druhých lidí  

• osobní rozvoj – životní cíle a plány, 

životní perspektiva, adaptace na 

životní změny, sebezměna; význam 

motivace, aktivity, vůle a osobní 

kázně při seberozvoji 

•  
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•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

Účinky mediální produkce a 

vliv médií 

Role médií v moderních 

dějinách 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

  

Člověk, stát a hospodářství 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Formy vlastnictví 
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• rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního 

vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 

uvede příklady 

• Sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy a 

výdaje, rozliší pravidelné a 

jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů v 

hospodaření domácnosti, objasní 

princip vyrovnaného, schodkového a 

přebytkového rozpočtu domácnosti. 
• Na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede 

příklady použití debetní a kreditní 

platební karty, vysvětlí jejich omezení. 
• Vysvětlí, jakou funkci plní banky a 

jaké služby nabízejí, vysvětlí význam 

úroku placeného a přijatého, uvede 

nejčastější druhy pojištění a navrhne, 

jak je využít 
• Uvede a porovná nejobvyklejší 

způsoby nakládání s volnými 

prostředky a způsoby krytí deficitu 
• Na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu 

fungování trhu, objasní vliv nabídky a 

poptávky na tvorbu ceny a její změny, 

na příkladu ukáže tvorbu ceny jako 

součet nákladů, zisku a DPH, popíše 

vliv inflace na hodnotu peněz 
• Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 

příjmy státu a do kterých oblastí stát 

směřuje své výdaje, uvede příklady 

dávek a příspěvků ze státního 

rozpočtu. 

• Hmotné a duševní vlastnictví, jejich 

ochrana 

• Hospodaření s penězi, majetkem a 

různými formami vlastnictví 

• peníze – formy placení 
• hospodaření – rozpočet domácnosti, 

úspory, investice, úvěry, splátkový 

prodej, leasing; rozpočet státu, typy 

rozpočtu a jejich odlišnosti; význam 

daní 
• banky a jejich služby – aktivní a 

pasivní operace, úročení, pojištění, 

produkty finančního trhu pro 

investování a pro získávání prostředků 
• principy tržního hospodářství – 

nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, 

inflace; podstata fungování trhu; 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  
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Formy participace občanů v 

politickém životě 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Morálka všedního dne 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 
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ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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tercie 

Milan Pospíšil, 1 týdně, P 

Člověk stát a právo  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje nejčastější typy a formy států 

a na příkladech porovná jejich znaky 
• rozlišuje a porovnává úkoly 

jednotlivých složek státní moci ČR i 

jejich orgánů a institucí, uvede 

příklady institucí a orgánů, které se 

podílejí na správě obcí, krajů a státu 

•  

• objasní význam právní úpravy 

důležitých vztahů – vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství 
• uvede příklady některých smluv 

upravujících občanskoprávní vztahy – 

osobní přeprava, koupě, oprava či 

pronájem věci 
• dodržuje právní ustanovení, která se 

na něj vztahují, a uvědomuje si rizika 

jejich porušování 
• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů 

právní ochrany občanů, uvede 

příklady jejich činnosti a spolupráce 

při postihování trestných činů 
• rozpozná protiprávní jednání, rozliší 

přestupek a trestný čin, uvede jejich 

příklady 
• diskutuje o příčinách a důsledcích 

korupčního jednání 

•  

• právní základy státu – znaky státu, 

typy a formy státu; státní občanství 

ČR; Ústava ČR; složky státní moci, 

jejich orgány a instituce, obrana státu 
• státní správa a samospráva – orgány a 

instituce státní správy a samosprávy, 

jejich úkoly 
• právní řád České republiky – význam 

a funkce právního řádu, orgány právní 

ochrany občanů, soustava soudů; 

právní norma, předpis, publikování 

právních předpisů 
• protiprávní jednání – druhy a postihy 

protiprávního jednání včetně korupce, 

trestní postižitelnost; porušování 

předpisů v silničním provozu, 

porušování práv k duševnímu 

vlastnictví 
• právo v každodenním životě – důležité 

právní vztahy a závazky z nich 

vyplývající; základní práva 

spotřebitele; styk s úřad 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

 VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

Formy participace občanů v 

politickém životě 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Morálka všedního dne 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
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• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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kvarta 

Milan Pospíšil, 1 týdně, P 

 Člověk stát a právo 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

•  

• objasní výhody demokratického 

způsobu řízení státu pro každodenní 

život občanů 
• vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 

demokratických státech a uvede 

příklady, jak mohou výsledky voleb 

ovlivňovat každodenní život občanů 

• přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 

práv spotřebitele a respektuje práva a 

oprávněné zájmy druhých lidí, 

posoudí význam ochrany lidských 

práv a svobod, rozumí povinnostem 

občana při zajišťování obrany státu 

•  

• principy demokracie – znaky 

demokratického způsobu rozhodování, 

politický pluralismus; význam a formy 

voleb do zastupitelstev. 

• lidská práva – základní lidská práva, 

práva dítěte, jejich ochrana; úprava 

lidských práv a práv dětí v 

dokumentech; poškozování lidských 

práv, šikana, diskriminace  

 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

 VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

Formy participace občanů v 

politickém životě 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 
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Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uvede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má 

vztah ČR, posoudí jejich význam ve 

světovém dění a popíše výhody 

spolupráce mezi státy, včetně 

zajišťování obrany státu a účasti v 

zahraničních misích  

• popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede 

příklady práv občanů ČR v rámci EU i 

možných způsobů jejich uplatňování 
• uvede některé globální problémy 

současnosti, vyjádří na ně svůj osobní 

názor a popíše jejich hlavní příčiny i 

možné důsledky 
• objasní souvislosti globálních a 

lokálních problémů 

• Ekonomická, politická a bezpečnostní 

spolupráce mezi státy, její výhody 

• Významné mezinárodní organizace 

(Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

• Evropská integrace – podstata, 

význam, výhody; Evropská unie a ČR 
• Globalizace – projevy; významné 

globální problémy 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 
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Globalizační a rozvojové 

procesy 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globalizační a rozvojové 

procesy 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 



   
 

342 
 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 
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• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  
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• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Základy společenských věd 

Charakteristika předmětu 

Předmět Základy společenských věd je na Gymnáziu Hostivice realizován v časové dotaci 

jedné vyučovací hodiny v kvintě a sextě víceletého gymnázia a v prvním a druhém ročníku 

čtyřletého gymnázia a ve dvouhodinové časové dotaci v septimě a oktávě víceletého 

gymnázia a třetího a čtvrtého ročníku. Žáci jsou hodnoceni v souladu s Klasifikačním řádem 

Gymnázia Hostivice. Výuka probíhá v kmenových třídách, k dispozici je i odborná učebna s 

multimediální technikou. Po dohodě lze vybrané hodiny realizovat v učebnách výpočetní 

techniky s přístupem na internet. Vzdělávací předmět Základy společenských věd využívá 

společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat 

je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž 

pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností žáka 

gymnázia. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy 

k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou 

důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity žáka. Oblast 

přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší 

civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním principům 

demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v 

souladu s principy udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti 

života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i 

současnosti. 

 

  

 

kvinta 

Milan Pospíšil, 1 týdně, P 

Základy psychologie – Podstata lidské psychiky  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní, proč a jak se lidé odlišují ve 

svých projevech chování, uvede 

příklady faktorů, které ovlivňují 

prožívání, chování a činnost člověka 

• vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a 

poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a 

• Vědomí 

• Psychické jevy 

• Psychické procesy 

• Psychické stavy 

• Psychické vlastnosti 
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co může jeho vnímání a poznávání 

ovlivňovat 

• na příkladech ilustruje vhodné 

způsoby vyrovnávání se s náročnými 

životními situacemi 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Psychohygiena 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

  

Základy psychologie – Osobnost člověka  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní, proč a jak se lidé odlišují ve 

svých projevech chování, uvede 

příklady faktorů, které ovlivňují 

prožívání, chování a činnost člověka 

• porovná osobnost v jednotlivých 

vývojových fázích života, vymezí, co 

každá etapa přináší do lidského života 

nového a jaké životní úkoly před 

člověka staví 

• porovnává různé metody učení a 

vyhodnocuje jejich účinnost pro své 

studium s ohledem na vlastní 

psychické předpoklady, uplatňuje 

zásady duševní hygieny při práci a 

učení 

• využívá získané poznatky při 

sebepoznávání, poznávání druhých 

lidí, volbě profesní orientace 

• na příkladech ilustruje vhodné 

způsoby vyrovnávání se s náročnými 

životními situacemi 

• Charakteristika osobnosti 

• Typologie osobnosti 

• Vývoj a formování osobnosti v 

jednotlivých etapách lidského života 

•  Význam celoživotního učení a 

sebevýchovy 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

Morálka všedního dne 

  

Základy psychologie – Psychologie v každodenním životě  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní, proč a jak se lidé odlišují ve 

svých projevech chování, uvede 

příklady faktorů, které ovlivňují 

prožívání, chování a činnost člověka 

• porovná osobnost v jednotlivých 

vývojových fázích života, vymezí, co 

každá etapa přináší do lidského života 

nového a jaké životní úkoly před 

člověka staví 

• Rozhodování o životních otázkách 

• Zásady duševní hygieny 

• Náročné životní situace 

• Systém psychologického poradenství 
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• vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a 

poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a 

co může jeho vnímání a poznávání 

ovlivňovat 

• porovnává různé metody učení a 

vyhodnocuje jejich účinnost pro své 

studium s ohledem na vlastní 

psychické předpoklady, uplatňuje 

zásady duševní hygieny při práci a 

učení 

• využívá získané poznatky při 

sebepoznávání, poznávání druhých 

lidí, volbě profesní orientace 

• na příkladech ilustruje vhodné 

způsoby vyrovnávání se s náročnými 

životními situacemi 

• korektně a citlivě řeší problémy 

založené na mezilidských vztazích 

• orientuje se ve své osobnosti, emocích 

a potřebách 

• zařazuje do denního režimu osvojené 

způsoby relaxace; v zátěžových 

situacích uplatňuje osvojené způsoby 

regenerace 

• rozhodne, jak se odpovědně chovat při 

konkrétní mimořádné události 

• prokáže osvojené praktické znalosti a 

dovednosti související s přípravou na 

mimořádné události a aktivně se 

zapojuje do likvidace následků 

hromadného zasažení obyvatel 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Psychohygiena 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Sociální komunikace 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 
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• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Milan Pospíšil, 1 týdně, P 

Základy sociologie – Společenská podstata člověka  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní, jaký význam má sociální 

kontrola ve skupině a ve větších 

sociálních celcích 

• posoudí úlohu sociálních změn v 

individuálním i společenském vývoji, 

rozlišuje změny konstruktivní a 

destruktivní 

• objasní podstatu některých sociálních 

problémů současnosti a popíše možné 

dopady sociálně-patologického 

chování na jedince a společnost 

• uplatňuje společensky vhodné 

způsoby komunikace ve formálních i 

neformálních vztazích, případné 

neshody či konflikty s druhými lidmi 

řeší konstruktivním způsobem 

•  Význam začlenění jedince do 

sociálních vazeb 

•  Proces socializace 

•  Mezilidská komunikace 

•  Problémy v mezilidských vztazích 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

Spolupráce a soutěž 

  

 

Základy sociologie – Sociální struktura společnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní, jaký význam má sociální 

kontrola ve skupině a ve větších 

sociálních celcích 

• respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly 

v projevu příslušníků různých 

sociálních skupin, na příkladech 

doloží, k jakým důsledkům mohou 

vést předsudky 

• posoudí úlohu sociálních změn v 

individuálním i společenském vývoji, 

rozlišuje změny konstruktivní a 

destruktivní 

• objasní podstatu některých sociálních 

problémů současnosti a popíše možné 

dopady sociálně-patologického 

chování na jedince a společnost 

• uplatňuje společensky vhodné 

způsoby komunikace ve formálních i 

neformálních vztazích, případné 

neshody či konflikty s druhými lidmi 

řeší konstruktivním způsobem 

• posoudí hodnoty, které mladým lidem 

usnadňují vstup do samostatného 

života, partnerských vztahů, 

manželství a rodičovství, a usiluje ve 

svém životě o jejich naplnění 

• Sociální útvary 

• Společenské instituce 

• Sociální nerovnost 

• Sociální mobilita 

• Jedinec ve skupině (vztahy, role, 

normy chování) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

  

Základy sociologie – Sociální fenomény a procesy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní, jaký význam má sociální 

kontrola ve skupině a ve větších 

sociálních celcích 

• respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly 

v projevu příslušníků různých 

sociálních skupin, na příkladech 

doloží, k jakým důsledkům mohou 

vést předsudky 

• posoudí úlohu sociálních změn v 

individuálním i společenském vývoji, 

rozlišuje změny konstruktivní a 

destruktivní 

• objasní podstatu některých sociálních 

problémů současnosti a popíše možné 

dopady sociálně-patologického 

chování na jedince a společnost 

• uplatňuje společensky vhodné 

způsoby komunikace ve formálních i 

• Rodina 

• Práce 

• Masmédia 

• Životní prostředí 

• Sociální deviace 

• Sociální problémy (nezaměstnanost, 

kriminalita, extremismus) 
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neformálních vztazích, případné 

neshody či konflikty s druhými lidmi 

řeší konstruktivním způsobem 

• projevuje etické a morální postoje k 

ochraně matky a dítěte 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 

Člověk a životní prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
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Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

Účinky mediální produkce a 

vliv médií 

Role médií v moderních 

dějinách 

Mezinárodní vztahy, globální svět – Evropská integrace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní důvody evropské integrace, 

posoudí její význam pro vývoj Evropy 

• rozlišuje funkce orgánů EU a uvede 

příklady jejich činnosti 

• posoudí vliv začlenění státu do 

Evropské unie na každodenní život 

občanů, uvede příklady, jak mohou 

fyzické a právnické osoby v rámci EU 

uplatňovat svá práva 

• Evropská integrace – podstata a 

význam 

• Evropská unie – význam; proces 

integrace 

• Orgány EU 

• Jednotná evropská měna 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

Globalizační a rozvojové 

procesy 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Žijeme v Evropě 
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Mezinárodní vztahy, globální svět – Mezinárodní spolupráce  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uvede příklady činnosti některých 

významných mezinárodních 

organizací a vysvětlí, jaký vliv má 

jejich činnost na chod světového 

společenství, zhodnotí význam 

zapojení ČR 

• uvede příklady institucí, na něž se 

může obrátit v případě problémů při 

pobytu v zahraničí 

• Mezinárodní spolupráce – důvody, 

význam a výhody 

• Významné mezinárodní organizace a 

společenství – RE, NATO, OSN, 

jejich účel a náplň činnosti 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

  

Mezinárodní vztahy, globální svět – Proces globalizace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí projevy globalizace, uvede 

příklady globálních problémů 

současnosti, analyzuje jejich příčiny a 

domýšlí jejich možné důsledky 

• Proces globalizace – příčiny 

• Projevy globalizace 

• Důsledky globalizace 

• Globální problémy 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 
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Globalizační a rozvojové 

procesy 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 
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• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

septima 

Milan Pospíšil, 2 týdně, P 

Občan a právo – Právo a spravedlnost  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Smysl a účel práva 
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• objasní, v čem spočívá odlišnost mezi 

morálními a právními normami, 

odůvodní účel sankcí při porušení 

právní normy 

• uvede, které státní orgány vydávají 

právní předpisy i jak a kde je 

uveřejňují 

• Morálka a právo 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Morálka všedního dne 

  

Občan a právo – Právo v každodenním životě 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, 

uvede jejich příklady 

• vymezí podmínky vzniku a zániku 

důležitých právních vztahů 

(vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství) i práva a povinnosti 

účastníků těchto právních vztahů 

• na příkladu ukáže možné důsledky 

neznalosti smlouvy včetně jejích 

všeobecných podmínek 

• rozeznává, jaké případy se řeší v 

občanském soudním řízení a jaké v 

trestním řízení 

• rozlišuje trestný čin a přestupek, 

vymezí podmínky trestní 

postižitelnosti občanů a uvede 

příklady postihů trestné činnosti 

• Právní subjektivita, způsobilost k 

právním úkonům 

• Právní řád ČR – jeho uspořádání 

• Systém právních odvětví, druhy 

právních norem 

• Smlouvy, jejich význam a obsah 

• Všeobecné podmínky smluv 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

  

 

Občan a právo – Orgány právní ochrany 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje náplň činnosti základních 

orgánů právní ochrany, uvede příklady 

právních problémů, s nimiž se na ně 

mohou občané obracet 

• ve svém jednání respektuje platné 

právní normy 

• Funkce a úkoly, právnické profese 

• Účel a průběh občanského soudního 

řízení 

• Orgány činné v trestním řízení, jejich 

úkoly 

• Systém právního poradenství, činnost 

a úkoly občanských poraden 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

  

Občan ve státě – Stát 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje a porovnává historické i 

současné typy států (forem vlády) 

• vymezí, jakou funkci plní ve státě 

ústava a které oblasti života upravuje 

• objasní, proč je státní moc v ČR 

rozdělena na tři nezávislé složky, 

rozlišuje a porovnává funkce a úkoly 

orgánů státní moci ČR 

• Znaky a funkce, formy státu, právní 

stát 

• Ústava ČR – přehled základních 

ustanovení 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

Formy participace občanů v 

politickém životě 
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Občan ve státě – Demokracie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyloží podstatu demokracie, odliší ji 

od nedemokratických forem řízení 

sociálních skupin a státu, porovná 

postavení občana v demokratickém a 

totalitním státě 

• objasní podstatu a význam politického 

pluralismu pro život ve státě, uvede 

příklady politického extremismu a 

objasní, v čem spočívá nebezpečí 

ideologií 

• rozlišuje složky politického spektra, 

porovnává přístupy vybraných 

politických seskupení k řešení různých 

otázek a problémů každodenního 

života občanů 

• uvede příklady, jak může občan 

ovlivňovat společenské dění v obci a 

ve státě a jakým způsobem může 

přispívat k řešení záležitostí týkajících 

se veřejného zájmu 

• vyloží podstatu komunálních a 

parlamentních voleb, na příkladech 

ilustruje možné formy aktivní 

participace občanů v životě obce či 

širších společenstvích 

• Principy a podoby demokracie 

• Občanská práva a povinnosti, podstata 

občanské společnosti, její instituce 

• Politické subjekty, politický život ve 

státě 

• Volby, volební systémy 

• Úřady 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občanská společnost a škola  

Občan, občanská společnost a 

stát  

Formy participace občanů v 

politickém životě 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 
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Občan ve státě – Lidská práva, ideologie  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• obhajuje svá lidská práva, respektuje 

lidská práva druhých lidí a uvážlivě 

vystupuje proti jejich porušování 

• uvede okruhy problémů, s nimiž se 

může občan obracet na jednotlivé 

státní instituce, zvládá komunikaci ve 

styku s úřady 

• uvede příklady projevů korupce, 

analyzuje její příčiny a domýšlí její 

možné důsledky 

• zná práva každého jedince v oblasti 

sexuality a reprodukce 

• projevuje odolnost vůči výzvám k 

sebepoškozujícímu chování a 

rizikovému životnímu stylu 

• uvede důsledky porušování paragrafů 

trestního zákona souvisejících s 

výrobou a držením návykových látek 

a s činností pod jejich vlivem, 

sexuálně motivovanou kriminalitou, 

skrytými formami individuálního 

násilí a vyvozuje z nich osobní 

odpovědnost 

• Lidská práva v dokumentech 

• Porušování a ochrana lidských práv 

• Funkce ombudsmana 

• Znaky a funkce ideologie 

• Přehled vybraných ideologií 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Formy participace občanů v 

politickém životě 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 
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• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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oktáva 

Milan Pospíšil, 2 týdně, P 

Úvod do filozofie a Religionistiky – Základy filozofie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní podstatu filozofického tázání, 

porovná východiska filozofie, mýtu, 

náboženství, vědy a umění k uchopení 

skutečnosti a člověka 

• zhodnotí význam vědeckého poznání, 

techniky a nových technologií pro 

praktický život i možná rizika jejich 

zneužití 

• posuzuje lidské jednání z hlediska 

etických norem a svědomí jednotlivce, 

objasní dějinnou proměnlivost 

základních etických pojmů a norem 

• rozlišuje významné náboženské 

systémy, identifikuje projevy 

náboženské a jiné nesnášenlivosti a 

rozezná projevy sektářského myšlení 

• Základní filozofické otázky 

• Vztah filozofie k mýtu, náboženství, 

vědě a umění 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

  

Úvod do filozofie a Religionistiky – Filozofie v dějinách  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Klíčové etapy a směry filozofického 

myšlení 
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• rozliší hlavní filozofické směry, uvede 

jejich klíčové představitele a porovná 

řešení základních filozofických otázek 

v jednotlivých etapách vývoje 

filozofického myšlení 

• eticky a věcně správně argumentuje v 

dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky 

přistupuje k argumentům druhých lidí, 

rozpozná nekorektní argumentaci a 

manipulativní strategie v mezilidské 

komunikaci 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 
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• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 
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• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky 

posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své 

předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Člověk a příroda 

Charakteristika oblasti 

Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním 

přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a 

jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání 

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

 

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož 

součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je 

založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i 

člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů 

člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného 
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myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 

 

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a 

Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji 

porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 

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

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

především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, 

experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních 

jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci 

se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky 

(Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, 

hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních 

procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. 

 

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost 

skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak 

závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a 

na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky 

ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své 

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného 

rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je 

i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s 

fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které 

navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i 

jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní 

charakter, je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. 

Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na 

elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního 

vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, 

člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími 

oblastmi. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování 

- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na 

ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat 

na ně adekvátní odpovědi 

- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech 

více nezávislými způsoby 

- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 

potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů 

- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu 

zdraví i zdraví ostatních lidí 



   
 

368 
 

- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí 

- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, 

včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, 

větru, vody a biomasy 

- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či 

aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí 

 

-------------------- vyšší stupeň 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého 

výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní procesy. Odkrývání přírodních zákonitostí je 

hodnotné jednak samo o sobě, neboť naplňuje přirozenou lidskou zvědavost poznat a 

porozumět tomu, co se odehrává pod povrchem smyslově pozorovatelných, často zdánlivě 

nesouvisejících jevů, a jednak člověku umožňuje ovládnout různé přírodní objekty a procesy 

tak, aby je mohl využívat pro další výzkum i pro rozmanité praktické účely. 

 

Má-li být přírodovědné vzdělávání na gymnáziu kvalitní a pro žáky prakticky využitelné, je 

zapotřebí, aby je orientovalo v první řadě na hledání zákonitých souvislostí mezi poznanými 

aspekty přírodních objektů či procesů, a nikoli jen na jejich pouhé zjištění, popis nebo 

klasifikaci. Hledání, poznávání a využívání přírodních zákonitostí se má tudíž ve vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda na gymnáziu projevovat v mnohem větší míře, než tomu bylo ve 

stejnojmenné oblasti na základní škole. Takový přístup též v žácích podněcuje touhu po 

hlubším poznávání řádu okolního světa a nabízí jim možnost intenzivního prožitku z vlastních 

schopností tento řád hledat a poznávat. 

 

Obsah a metodologie přírodovědného poznávání velmi zřetelně odráží systémový charakter 

přírody a víceúrovňovost její organizace. Přírodní objekty jsou totiž vesměs systémy nebo 

tyto systémy vytvářejí. Zkoumání přírody tak nezbytně vyžaduje komplexní, tj. 

multidisciplinární a interdisciplinární přístup, a tím i úzkou spolupráci jednotlivých 

přírodovědných oborů a odstraňování jakýchkoli zbytečných bariér mezi nimi. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda má proto také umožnit žákům poznávat, že bariéry mezi 

jednotlivými úrovněmi organizace přírody reálně neexistují, jsou často jen v našem myšlení a 

v našich izolovaných přístupech. Svým obsahovým, strukturním i metodickým pojetím má 

oblast vytvářet prostředí koordinované spolupráce všech gymnaziálních přírodovědných 

vzdělávacích oborů. 

 

Přírodovědné disciplíny jsou si velmi blízké i v metodách a prostředcích, které uplatňují ve 

své výzkumné činnosti. Používají totiž vždy souběžně empirické prostředky (tj. soustavné a 

objektivní pozorování, měření a experimenty) a prostředky teoretické (pojmy, hypotézy, 

modely a teorie). Každá z těchto složek je přitom v procesu výzkumu nezastupitelná, 

vzájemně se ovlivňují a podporují. 

 

Žáci mají mít proto co nejvíce příležitostí postupně si osvojovat vybrané empirické i 

teoretické metody přírodovědného výzkumu, aktivně je spolu s přírodovědnými poznatky ve 

výuce využívat, uvědomovat si důležitost obou pro přírodovědné poznání, předně pak pro 

jeho objektivitu a pravdivost i pro řešení problémů, se kterými se člověk při zkoumání přírody 

setkává. 
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Přírodovědný výzkum má i své hodnotové a morální aspekty. Za nejvyšší hodnoty se v něm 

považují objektivita a pravdivost poznávání. Ty lze ovšem dosahovat jen v prostředí svobodné 

komunikace mezi lidmi a veřejné a nezávislé kontroly způsobu získávání dat či ověřování 

hypotéz. 

 

Gymnaziální přírodovědné vzdělávání musí proto též vytvářet prostředí pro svobodnou 

diskusi o problémech i pro ověřování objektivity a pravdivosti získaných nebo předložených 

přírodovědných informací. Lze toho dosahovat tím, že si žáci osvojují např. pravidla veřejné 

rozpravy o způsobech získávání dat či ověřování hypotéz, rozvíjejí si schopnost předložit svůj 

názor, poznatek či metodu k veřejnému kritickému zhodnocení, učí se nevnímat oponenta 

pouze jako názorového protivníka, ale i jako partnera při společném hledání pravdy. 

 

K základním morálním normám přírodovědného poznávání patří především požadavek 

nezkreslovat data získávaná ve výzkumu a nevyužívat jeho výsledky pro vytváření 

technologií a dalších praktických aplikací, které by mohly poškozovat zdraví člověka či 

nevratně narušit přírodní a sociální prostředí. 

 

Žákům je tak zapotřebí na konkrétních případech ukazovat negativní důsledky zkreslování 

výzkumných dat či využívání výsledků přírodovědného výzkumu pro účely potenciálně 

ohrožující člověka a další složky přírody. 

 

Vzdělávací oblast 

Člověk a příroda tím, že žákovi ukáže i využívání poznatků a metod přírodních věd pro 

inspiraci a rozvoj dalších oblastí lidské aktivity, počínaje nejrůznějšími technologiemi a konče 

filozofií, představuje mu současně přírodní vědy též jako neoddělitelnou a nezastupitelnou 

součást lidské kultury a zvyšuje tak zájem žáků o ně. Tento zájem je možno podporovat i 

prostřednictvím exkurzí v různých vědeckých, technologických či kulturních institucích a 

bezesporu i co nejintenzivnějším využíváním moderních technologií v procesu žákova 

přírodovědného vzdělávání. K zvýšení zájmu žáků o přírodovědné vzdělání mohou přispívat 

také objektivní hodnocení různých informací z oblasti pseudovědy a antivědy, neboť ta ve 

značné míře využívají často právě poznatků a metod přírodních věd. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda je členěna na vzdělávací obory Fyzika, Chemie, Biologie, 

Geografie a Geologie. Vzdělávací obsah přírodovědného i společenskovědního charakteru 

oboru Geografie byl v zájmu zachování jeho celistvosti zařazen do této vzdělávací oblasti. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- formulaci přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému zpřesňování či 

opravě řešení tohoto problému; 

- provádění soustavných a objektivních pozorování, měření a experimentů (především 

laboratorního rázu) podle vlastního či týmového plánu nebo projektu, k zpracování a 

interpretaci získaných dat a hledání souvislostí mezi nimi; 

- tvorbě modelu přírodního objektu či procesu umožňujícího pro daný poznávací účel vhodně 

reprezentovat jejich podstatné rysy či zákonitosti; 

- používání adekvátních matematických a grafických prostředků k vyjadřování 

přírodovědných vztahů a zákonů; 

- využívání prostředků moderních technologií v průběhu přírodovědné poznávací činnosti; 
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- spolupráci na plánech či projektech přírodovědného poznávání a k poskytování dat či 

hypotéz získaných během výzkumu přírodních faktů ostatním lidem; 

- předvídání průběhu studovaných přírodních procesů na základě znalosti obecných 

přírodovědných zákonů a specifických podmínek; 

- předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na přírodní prostředí; 

- ochraně životního prostředí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí; 

- využívání různých přírodních objektů a procesů pro plnohodnotné naplňování vlastního 

života při současném respektování jejich ochrany. 

 

Fyzika 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda (vzdělávací 

obor Fyzika). Je vyučován v rozsahu 2 hodin týdně ve všech ročnících. Při výuce je využívána 

interaktivní tabule a elektronické studijní materiály. Dále fyzikální měřidla a pomůcky. 

Fyzika, jako vědní obor, zkoumá nejobecnější zákonitosti přírody. Fyzika jako předmět žáky 

obohacuje nejen o důležitou součást všeobecných znalostí o světě, ve kterém žijeme, ale 

otvírá jim i cestu k dalšímu studiu fyziky a oblastí, které se o tuto vědu opírají. Fyzika, ať už 

jako věda, nebo jako vyučovaný předmět, se zcela opírá o matematické znalosti a je 

pravděpodobně nejkrásnější ukázkou aplikace matematiky. Tento předmět dále přispívá např. 

ke zlepšování smyslu pro kvalitu a přesnost, k vytváření osobnostních postojů a vychovává 

k pragmatizmu. 

 

prima 

Zdeňka Hlásenská, 1+1 týdně, P 

Látky a tělesa 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• změří vhodně zvolenými měřidly 

některé důležité fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa 
• provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 
• organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost 
• uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice látek 

neustále pohybují a vzájemně na sebe 

působí 

• Látka 
• Těleso 
• Skupenství látek 
• Některé interakce (vzájemné 

působení) mezi tělesy, silová pole 

(gravitační, elektrická, magnetická) 
• Difúze, Brownův pohyb 
• Částicová stavba látek 
• Elektrické vlastnosti látek – elektrické 

pole a jeho vlastnosti, elektrické 

vodiče a nevodiče, elektrický výboj, 

blesk a ochrana proti němu, 

elektronování třením,  
• Magnetismus – magnety a jejich 

vlastnosti, magnetické pole a 
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• předpoví, jak se změní délka či objem 

tělesa při dané změně jeho teploty 
• využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, hmotností a objemem při 

řešení praktických problémů 
• rozliší vodič a nevodič na základě 

analýzy jejich vlastností 
• využívá prakticky poznatky o 

působení magnetického pole 
• dokáže vysvětlit praktické důsledky 

působení magnetického pole planety 

Země  
•  

magnetické indukční čáry, magnetické 

pole Země 
• Fyzikální veličiny – délka, čas, 

hmotnost, objem, teplota, hustota, síla, 

roztažnost těles 
• Jednotky měřených veličin  
•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

  

Rychlost 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá s porozuměním při řešení 

problémů a úloh vztah mezi rychlostí, 

dráhou a časem u rovnoměrného 

pohybu těles 

• Rovnoměrný přímočarý pohyb 

• Dráha 

• Rychlost 

• Jednotky rychlosti 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 
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• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

Kompetence komunikativní  

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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sekunda 

Zdeňka Hlásenská, 2 týdně, P 

Síla a přímočarý pohyb 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• změří vhodně zvolenými měřidly 

některé důležité fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa 
• změří velikost působící síly 
• využívá Newtonovy zákony pro 

objasňování či předvídání změn 

pohybu těles při působení stálé 

výsledné síly v jednoduchých 

situacích 
• objasní (kvalitativně) pomocí 

poznatků o gravitačních silách pohyb 

planet kolem Slunce a měsíců planet 

kolem planet 
• určí v konkrétní jednoduché situaci 

druhy sil působících na těleso, jejich 

velikosti, směry a výslednici 
• rozezná, že je těleso v klidu, či 

v pohybu vůči jinému tělesu 
• řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí  
•  

• Posuvný a otáčivý pohyb 
• Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 
• Pohyb přímočarý a křivočarý 
• Průměrná a okamžitá rychlost 
• Grafy ve fyzice 
• Síla a její účinky 
• Znázornění síly, skládání sil 
• 1. Newtonův zákon 
• 2. Newtonův zákon 
• Gravitace a tíha při povrchu Země – 

gravitační pole, gravitační síla, přímá 

úměrnost mezi gravitační silou a 

hmotností tělesa 
• 3. Newtonův zákon  
•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Sociální komunikace 

  

Otáčivý účinek síly, tření 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Kladka a princip zachování 

mechanické energie, páka 
• Rovnováha na páce 
• Rameno síly 
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• aplikuje poznatky o otáčivých 

účincích síly při řešení praktických 

problémů 
• řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 
• dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci s nástroji a 

nářadím 
• sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 

jednoduchého programu daný model  
•  

• Moment síly 
• Ostatní jednoduché mechanické stroje 
• Tření a třecí síla, smykové tření a 

valivé tření a odpor prostředí  

 Mechanické vlastnosti tekutin, Deformační účinky síly 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, hmotností a objemem při 

řešení praktických problémů 
• využívá poznatky o zákonitostech 

tlaku v klidných tekutinách pro 

řešení konkrétních praktických 

problémů 
• předpoví z analýzy sil působících na 

těleso v klidné tekutině chování 

tělesa v ní 

• Tlak a tlaková síla – vztah mezi 

tlakovou silou, tlakem a obsahem 

plochy, na niž síla působí 
• Pascalův zákon 
• Hydraulická zařízení 
• Hydrostatický a atmosférický tlak – 

souvislost mezi hydrostatickým 

tlakem, hloubkou a hustotou 

kapaliny, souvislost atmosférického 

tlaku s některými procesy v 

atmosféře 
• Archimédův zákon 
• Vztlaková síla 
• Potápění, vznášení se a plování těles 

v klidných tekutinách 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 
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Světlo, šíření světla 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá zákona o přímočarém šíření 

světla ve stejnorodém optickém 

prostředí a zákona odrazu světla při 

řešení problémů a úloh 
• dokáže stručně vysvětlit a objasnit 

proces Zatmění Slunce a Měsíce 

• Vlastnosti světla 
• Zdroje světla 
• Šíření světla 
• Rychlost světla ve vakuu 
• Stín 
• Měsíční fáze 
• Zatmění Slunce a Měsíce 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

Světelné jevy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá zákona o přímočarém šíření 

světla ve stejnorodém optickém 

prostředí a zákona odrazu světla při 

řešení problémů a úloh 
• rozhodne ze znalosti rychlostí světla 

ve dvou různých prostředích, zda se 

světlo bude lámat ke kolmici či od 

kolmice, a využívá této skutečnosti 

při analýze průchodu světla čočkami 

• Odraz světla – zobrazení odrazem na 

rovinném, dutém a vypuklém 

zrcadlem 
• Rychlost světla v různých 

prostředích 
• Lom světla – zobrazení lomem 

tenkou spojkou a rozptylkou 
• Rozklad bílého světla hranolem 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Sociální komunikace 

Spolupráce a soutěž 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
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Kompetence sociální a personální  

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

tercie 

Zdeňka Hlásenská, 2 týdně, P 

Energie, vnitřní energie tělesa 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určí v jednoduchých případech teplo 

přijaté či odevzdané tělesem 
• předpoví, jak se změní délka či objem 

tělesa při dané změně jeho teploty 
• využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie a 

• Práce, výkon, účinnost 
• Přeměny a formy energie 
• Pohybová a polohová energie 
• Teplota a její změna 
• Teplo 
• Vnitřní energie 
• Jednotka tepla a vnitřní energie 
• Teplotní roztažnost  
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jejich přenosu při řešení konkrétních 

problémů a úloh 
• uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice látek 

neustále pohybují a vzájemně na sebe 

působí 
• uvede vzájemný vztah mezi výkonem, 

vykonanou prací a časem (bez vzorců)  
•  

•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

Člověk a životní prostředí 

  

Přeměna skupenství 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určí v jednoduchých případech teplo 

přijaté či odevzdané tělesem 
• využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie a 

jejich přenosu při řešení konkrétních 

problémů a úloh 
• zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na životní 

prostředí  
•  

• První termodynamický zákon 
• Některé termodynamické děje 
• Tepelné motory, tepelné čerpadlo 
• Tepelná kapacita 
• Měrná tepelná kapacita 
• Kalorimetrická rovnice 
• Přeměna skupenství – tání a tuhnutí, 

vypařování a kapalnění, sublimace a 

desublimace 
• Skupenské teplo tání 
• Měrné skupenské teplo tání 
• Hlavní faktory ovlivňující vypařování 

a teplotu varu kapaliny 
• Obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie  
•  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   



   
 

379 
 

Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 

Mechanické vlnění, zvukové jevy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Rozporná ve svém okolí zdroje 

zvuku a kvalitativně analyzuje 

příhodnost daného prostředí při 

šíření zvuku 
• Posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní 

prostředí 

• Pružné těleso, vlastnosti pružných 

těles 
• Kmitavý pohyb 
• Vlnění – vlnová délka, frekvence, 

amplituda, perioda 
• Zvuk – vlastnosti zvuku, šíření 

zvuku v různých látkových 

prostředích 
• Rychlost šíření zvuku 
• Infrazvuk, ultrazvuk 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 

  

Elektrický obvod 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• obvodu sestaví správně podle 

schématu elektrický obvod a analyzuje 

správně schéma reálného obvodu 
• rozliší vodič, izolant a polovodič na 

základě analýzy jejich vlastností 

• Náboj 
• Homogenní elektrické pole 
• Napětí 
• Odpor, Ohmův zákon 
• Proud 
• Zdroje napětí 
• Elektrický obvod – zdroje napětí, 

spotřebič, spínač 
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• využívá Ohmův zákon pro část 

obvodu při řešení praktických 

problémů 
• dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce  
•  

• Vodič, polovodič, izolant 
• Elektrická energie 
• Bezpečné chování při práci s 

elektrickými přístroji a zařízeními 
• Tepelné účinky elektrického proudu 
• Výkon elektrického proudu 
• Výroba elektrické energie  
•  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
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• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 



   
 

382 
 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

kvarta 

Zdeňka Hlásenská, 1+1 týdně, P 

 
Elektromagnetické jevy, elektrický proud v polovodičích 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpozná ve svém okolí zdroje 

zvuku a kvalitativně analyzuje 

příhodnost daného prostředí pro 

šíření zvuku 
• posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní 

prostředí 
• využívá prakticky poznatky o 

působení magnetického pole na 

magnet a cívku s proudem a o vlivu 

změny magnetického pole v okolí 

cívky na vznik indukovaného napětí 

v ní 

 

• Kmity a periodické děje 
• Elektromagnetické vlnění 
• Vlastnosti elektromagnetického 

záření 
• Elektromagnetická indukce 
• Vlastnosti střídavého proudu 
• Elektrický proud v polovodičích – 

elektrony a díry, vliv příměsí 

v polovodičích 
• PN přechod 
• Diody a světlo 
• Využití polovodičových součástek 
• Přenos zvuku a obrazu 

 

Jaderná energie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na životní 

prostředí 
• rozpozná jednotlivé druhy 

radioaktivního záření a posoudí míru 

jejich škodlivosti  
•  

• Modely atomu, jádro atomu 
• Jaderné síly 
• Jaderná reakce 
• Štěpná reakce, řetězová reakce 
• Jaderný reaktor, jaderná elektrárna 
• Radioaktivita, radioaktivní záření 
• Ochrana lidí před radioaktivním 

zářením 
• Termonukleární reakce  
•  



   
 

383 
 

Astronomie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní pomocí poznatků o 

gravitačních silách pohyb planet 

kolem Slunce a měsíců planet kolem 

planet 
• vysvětlí způsob vzniku a zániku hvězd  
•  

• Slunce 
• Kamenné planety 
• Plynné planety 
• Trpasličí planety a malá tělesa ve 

vesmíru 
• Keplerovy zákony 
• Vznik a vývoj hvězd 
• Zánik hvězd 
• Sluneční a hvězdný čas 
• Dobývání vesmíru člověkem  
•  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 
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• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnot 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 
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Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvinta 

Ondřej Slavík, 2 týdně, P 

Veličiny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší skalární veličiny od 

vektorových a využívá je při řešení 

fyzikálních problémů a úloh 

• Skalární veličina 

• Vektorová veličina 

• Soustava fyzikálních veličin a 

jednotek (SI) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 

Člověk a životní prostředí 

  

Kinematika 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• užívá základní kinematické vztahy při 

řešení problémů a úloh o pohybech 

rovnoměrných a rovnoměrně 

zrychlených/zpomalených 

• Kinematika pohybu 

• Vztažná soustava 

• Poloha změna polohy tělesa 

• Hmotný bod 

• Trajektorie 

• Dráha 

• Rychlost 

• Zrychlení 

Dynamika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určí v konkrétních situacích síly a 

jejich momenty působící na těleso a 

určí výslednici sil 

• využívá (Newtonovy) pohybové 

zákony k předvídání pohybu těles 

• využívá zákony zachování některých 

důležitých fyzikálních veličin při 

řešení problémů a úloh 

• Dynamika pohybu 

• Hmotnost a tíha 

• Síla 

• První, druhý a třetí pohybový zákon 

• Inerciální soustava 

• Hybnost tělesa 

• Zákon zachování hybnosti 

• Práce 

• Výkon 

• Mechanická energie 

• Souvislost změny mechanické energie 

s prací 

• Zákon zachování mechanické energie 

• Zákon zachování hmotnosti 

• Moment síly 

• Tlaková síla 

• Tlak 

• Třecí síla 

• Síla pružnosti 

• Gravitační a tíhová síla 

• Gravitační pole 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Člověk a životní prostředí 

  



   
 

387 
 

Elektrostatika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná účinky elektrického pole na 

vodič a izolant 

• Elektrostatický náboj a elektrické pole 

• Zákon zachování elektrického náboje 

• Intenzita elektrického pole 

• Elektrické napětí 

• Kondenzátor 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

Kompetence k řešení problémů 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 
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• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Ondřej Slavík, 1+1 týdně, P 

Kontinuum 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aplikuje poznatky o tlakové síle a 

tlaku v tekutinách 

• Vlastnosti kapalin a plynů 

• Tlak v kapalinách a plynech 

• Pascalův zákon 

• Vztlaková síla 

• Proudění kapalin a plynů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 
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Stejnosměrný proud 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá Ohmův zákon při řešení 

praktických problémů 

• aplikuje poznatky o mechanismech 

vedení elektrického proudu v kovech, 

polovodičích, kapalinách a plynech při 

analýze chování těles z těchto látek v 

elektrických obvodech 

• Elektrický proud v kovech 

• Proud jako veličina 

• Ohmův zákon pro číst obvodu i 

uzavřený obvod 

• Elektrický odpor 

• Elektrická energie a výkon 

stejnosměrného proudu 

• Magnetické pole 

• Pole magnetů a vodičů s proudem 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

  

Termodynamika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní souvislost mezi vlastnostmi 

látek různých skupenství a jejich 

vnitřní strukturou 

• aplikuje s porozuměním 

termodynamické zákony při řešení 

konkrétních fyzikálních úloh 

• využívá stavovou rovnici ideálního 

plynu stálé hmotnosti při předvídání 

stavových změn plynu 

• Kinetická teorie látek 

• Charakter pohybu a vzájemných 

interakcí částic v látkách různých 

skupenství 

• Termodynamika 

• Termodynamická teplota 

• Teplo 

• Vnitřní energie a její změna 

• První termodynamický zákon 

• Ideální plyn 

• Různé způsoby přenosu vnitřní 

energie v rozličných systémech 

• Měrná tepelná kapacita 

• Druhý termodynamický zákon 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Látka a skupenství 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní souvislost mezi vlastnostmi 

látek různých skupenství a jejich 

vnitřní strukturou 

• aplikuje s porozuměním 

termodynamické zákony při řešení 

konkrétních fyzikálních úloh 

• porovná zákonitosti teplotní 

roztažnosti pevných těles a kapalin a 

využívá je k řešení praktických 

problémů 

• analyzuje vznik a průběh procesu 

pružné deformace pevných těles 

• Vlastnosti látek 

• Normálové napětí 

• Hookův zákon 

• Povrchové napětí kapaliny 

• Kapilární jevy 

• Součinitel teplotní roztažnosti 

pevných látek a kapalin 

• Skupenské a měrné skupenské teplo 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Člověk a životní prostředí 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci 
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Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

 



   
 

392 
 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

septima 

Ondřej Slavík, 1+1 týdně, P 

Kmitání 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní procesy vzniku, šíření, odrazu 

a interference mechanického vlnění 

• využívá zákon elektromagnetické 

indukce k řešení problémů a k 

objasnění funkce elektrických zařízení 

• aplikuje poznatky o mechanismech 

vedení elektrického proudu v kovech, 

polovodičích, kapalinách a plynech při 

analýze chování těles z těchto látek v 

elektrických obvodech 

• využívá zákony zachování některých 

důležitých fyzikálních veličin při 

řešení problémů a úloh 

• využívá (Newtonovy) pohybové 

zákony k předvídání pohybu těles 

• Mechanické kmitání 

• Kmitání mechanického oscilátoru 

• Perioda 

• Frekvence 

• Střídavý proud 

• Harmonické střídavé napětí a proud 

• Generátor střídavého proudu 

• Výkon střídavého proudu 

• Magnetická indukce 

• Indukované napětí 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 
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Vlny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní procesy vzniku, šíření, odrazu 

a interference mechanického vlnění 

• porovná šíření různých druhů 

elektromagnetického vlnění v 

rozličných prostředích 

• Mechanické vlnění 

• Postupné vlnění 

• Stojaté vlnění 

• Vlnová délka a rychlost vlnění 

• Zvuk, jeho hlasitost a intenzita 

• Elektromagnetické záření 

• Elektromagnetická vlna 

• Spektrum elektromagnetického záření 

• Vlnové vlastnosti světla 

• Šíření a rychlost světla v různých 

prostředích 

• Interference světla a mechanického 

vlnění 

Optika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná šíření různých druhů 

elektromagnetického vlnění v 

rozličných prostředích 

• využívá zákony šíření světla v 

prostředí k určování vlastností 

zobrazení předmětů jednoduchými 

optickými systémy 

• Zákon odrazu a lomu světla 

• Optické zobrazování 

• Zobrazení odrazem na rovinném a 

kulovém zrcadle 

• Zobrazení lomem na tenkých čočkách 

• Zorný úhel 

• Oko jako optický systém 

• Lupa 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

Elektromagnetické vlastnosti látek 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá zákon elektromagnetické 

indukce k řešení problémů a k 

objasnění funkce elektrických zařízení 

• aplikuje poznatky o mechanismech 

vedení elektrického proudu v kovech, 

polovodičích, kapalinách a plynech při 

• Elektrický proud v látkách 

• Izolant, polovodič, vodič 

• Polovodičová dioda 

• Elektromotor 

• Transformátor 
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analýze chování těles z těchto látek v 

elektrických obvodech 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 
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• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 
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• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Ondřej Slavík, 2 týdně, P 

Speciální teorie relativity 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí některé základní důsledky 

speciální teorie relativity 

• Stálost rychlosti světla v inerciálních 

soustavách a některé důsledky této 

zákonitosti 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

  

Kvanta 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá poznatky o kvantování 

energie záření a mikročástic k řešení 

fyzikálních problémů 

• Kvanta a vlny 

• Foton a jeho energie 

• Korpuskulárně vlnová povaha záření a 

mikročástic 

Jádro 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí jadernou přeměnu z hlediska 

vstupních a výstupních částic i 

energetické bilance 

• Atomy 

• Kvantování energie elektronů v atomu 

• Spontánní a stimulovaná emise 

• Laser 

• Jaderná energie 

• Syntéza a štěpení jader atomů 

• Řetězová reakce 
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• využívá zákon radioaktivní přeměny k 

předvídání chování radioaktivních 

látek 

• navrhne možné způsoby ochrany 

člověka před nebezpečnými druhy 

záření 

• Jaderný reaktor 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

Měření 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• měří vybrané fyzikální veličiny 

vhodnými metodami, zpracuje a 

vyhodnotí výsledky měření 

• Měření 

• Absolutní a relativní odchylka měření 

• Chyby měření 

• Měřící přístroje a metody 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 
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• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 
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Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

Chemie 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Chemie patří mezi vyučovací předměty ŠVP a patří do vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda. Je vyučován od sekundy 2 hodiny týdně. Tento vyučovací předmět ukazuje 

žákům, že s chemií se setkají v každodenním a běžném životě a prohlubuje v žácích zájem o 

přírodu, životní prostředí a objasňuje mu řadu přírodních zákonitostí. Ve vyučovacím 

předmětu Chemie se žák učí poznávat a pojmenovávat chemické látky, chemické děje, jejich 

podmínky a průběh. Žák zhodnotí pozitivní i negativní vliv chemických látek na člověka a 

životní prostředí. Žák se během studia Chemie učí samostatnosti, zodpovědnosti a vlastnímu 

rozhodování. Prohlubuje také své vědomosti a získává všeobecný rozhled v tomto 

vyučovacím předmětu. Součástí výuky chemie je laboratorní cvičení, kde si žák prohloubí své 

znalosti a experimentem si je ověří. Při práci se učí dodržovat pravidla bezpečné práce a 

poskytnout první pomoc. 

 

sekunda 

Kateřina Gaďůrková, 0+1 týdně, P 

Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Charakteristika a význam chemie 

• Látky a tělesa 
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• určí společné a rozdílné vlastnosti 

látek 

• pracuje bezpečně s vybranými 

dostupnými a běžně používanými 

látkami a hodnotí jejich rizikovost; 

posoudí nebezpečnost vybraných 

dostupných látek, se kterými zatím 

pracovat nesmí 

 

• Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, 

tepelná a elektrická vodivost, vliv 

atmosféry na vlastnosti a stav látek) 

• Zásady bezpečné práce 

• Nebezpečné látky a přípravky – H 

věty, P věty, piktogramy a jejich 

význam 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Člověk a životní prostředí 

  

Směsi 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje směsi a chemické látky 

• rozliší různé druhy vody a uvede 

příklady jejich výskytu a použití 

• navrhne postupy a prakticky provede 

oddělování složek směsí o známém 

složení, uvede příklady oddělování 

složek v praxi 

• Rozliší různé druhy vody, uvede 

příklady jejich výskytu a použití, 

uvede příklady znečišťování vody a 

vzduchu  

 

• Směsi stejnorodé a různorodé, roztoky  

• Oddělování složek ze směsí 

(usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, sublimace) 

• Voda (druhy vod, výroba pitné vody, 

čistota vody) 

• Vzduch (složení, čistota ovzduší, 

ozonová vrstva) 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Člověk a životní prostředí 

  

Částicové složení látek a chemické prvky 

Očekávané výstupy Učivo 
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Žák: 

• používá pojmy atom a molekula ve 

správných souvislostech 

• rozlišuje chemické prvky a chemické 

sloučeniny a pojmy užívá ve 

správných souvislostech 

• orientuje se v periodické soustavě 

chemických prvků, rozpozná vybrané 

kovy a nekovy a usuzuje na jejich 

možné vlastnosti 

• Atomy (jádro, obal), molekuly, ionty 

• Elektronegativita 

• Prvky (názvy, značky, rozdělení 

chemických prvků – nekovy, 

polokovy, kovy, vlastnosti, použití, 

umístění v PSP) 

• Chemické sloučeniny (chemická 

vazba) 

• Chemická vazba, chemická reakce 

 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 
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Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

Kompetence občanské  

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

tercie 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

 
Anorganické sloučeniny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná a popíše vlastnosti a použití 

vybraných prakticky významných 

oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 

posoudí vliv významných zástupců 

těchto látek na životní prostředí 

• orientuje se na stupnici pH, změří 

reakci roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem a uvede 

• Oxidační čísla 

• Dvouprvkové sloučeniny a tříprvkové 

sloučeniny 

• Halogenidy – názvosloví a významné 

sloučeniny  

• Oxidy – názvosloví a významné 

sloučeniny 

• Sulfidy – názvosloví a významné 

sloučeniny 

• Kyseliny – názvosloví a významné 

sloučeniny  



   
 

403 
 

příklady uplatňování neutralizace v 

praxi 

• Hydroxidy – názvosloví a významné 

sloučeniny 

• Kyselost a zásaditost, pH 

• Soli kyslíkaté a bezkyslíkaté – 

názvosloví a významné sloučeniny 

• Průmyslově významné anorganické 

sloučeniny a jejich výroba  

Chemické výpočty 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• navrhne postupy a prakticky provede 

oddělování složek směsí o známém 

složení; uvede příklady oddělování 

složek v praxi 

• rozliší výchozí látky a produkty 

chemických reakcí, uvede příklady 

prakticky důležitých chemických 

reakcí, provede jejich klasifikaci a 

zhodnotí jejich využívání 

 

• Výpočty z chemických vzorců 

• Látkové množství   

• Molární hmotnost  

• Látková koncentrace  

• Hmotnostní zlomek 

 

Chemické reakce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 

produkty chemických reakcí, 

pojmenuje je, uvede příklady 

prakticky důležitých chemických 

reakcí a zhodnotí jejich využívání 

• aplikuje poznatky o faktorech 

ovlivňujících průběh chemických 

reakcí v praxi a při předcházení jejich 

nebezpečnému průběhu 

• Chemické reakce (zákon zachování 

hmotnosti, chemické rovnice, látkové 

množství, molární hmotnost) 

• Faktory ovlivňující chemické reakce 

• Katalyzátory 

• Exotermické a endotermické děje 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 
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Kompetence občanské  

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvarta 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

 
Organické sloučeniny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 

uvede jejich zdroje, vlastnosti a 

použití 

• zhodnotí užívání fosilních paliv a 

vyráběných paliv jako zdrojů energie 

a uvede příklady produktů 

průmyslového zpracování ropy 

• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, 

uvede jejich zdroje, vlastnosti a 

použití 

• uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů 

• Uhlovodíky (alkany, alkeny, alkyny, 

aromatické uhlovodíky) 

• Deriváty uhlovodíků 

(halogenderiváty, kyslíkaté deriváty, 

dusíkaté deriváty, esterifikace, 

karboxylové kyseliny a jejich soli) 

• Paliva (ropa, uhlí, zemní plyn, 

průmyslově vyráběná paliva) 

• Přírodní látky (bílkoviny, enzymy, 

tuky, sacharidy, vitamíny, hormony, 

nukleové kyseliny) 
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Chemie a společnost 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí a uvede příklady využívání 

prvotních a druhotných surovin z 

hlediska trvale udržitelného rozvoje na 

Zemi 

• aplikuje znalosti o principech hašení 

požárů na řešení modelových situací z 

praxe 

• orientuje se v přípravě a zhodnotí 

využívání různých látek v praxi a 

jejich vlivech na životní prostředí a 

zdraví člověka 

• Chemický průmysl v ČR 

• Průmyslová hnojiva 

• Plasty a syntetická vlákna 

• Detergenty, pesticidy, insekticidy 

• Hořlaviny 

• Léčiva a návykové látky 

• Jaderné palivo, jaderné reakce 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 
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Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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kvinta 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Klasifikace látek 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá odbornou terminologii při 

popisu látek a vysvětlování 

chemických dějů 

• provádí chemické výpočty a uplatňuje 

je při řešení praktických problémů 

• Směsi 

• Anorganické názvosloví 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kooperace a kompetice 

  

Atomová a molekulová struktura látek 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá odbornou terminologii při 

popisu látek a vysvětlování 

chemických dějů 

• provádí chemické výpočty a uplatňuje 

je při řešení praktických problémů 

• Molekulová struktura látek 

• Hmotnost atomů a molekul 

• Molární veličiny 

Složení a struktura atomu 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá znalosti o částicové struktuře 

látek a chemických vazbách k 

předvídání některých fyzikálně-

chemických vlastností látek a jejich 

chování v chemických reakcích 

• Atomové jádro 

• Elektronový obal atomu 

• Elektronová konfigurace 

• Valenční elektrony 
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Periodický zákon a periodická soustava prvků 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• předvídá vlastnosti prvků a jejich 

chování v chemických procesech na 

základě poznatků o periodické 

soustavě prvků 

• využívá znalosti o částicové struktuře 

látek a chemických vazbách k 

předvídání některých fyzikálně-

chemických vlastností látek a jejich 

chování v chemických reakcích 

• Periodický zákon 

• Elektronegativita 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 

  

Chemická vazba 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• předvídá vlastnosti prvků a jejich 

chování v chemických procesech na 

základě poznatků o periodické 

soustavě prvků 

• Kovalentní vazba 

• Iontová vazba 

• Kovová vazba 

Chemické reakce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• provádí chemické výpočty a uplatňuje 

je při řešení praktických problémů 

• využívá znalosti o částicové struktuře 

látek a chemických vazbách k 

předvídání některých fyzikálně-

chemických vlastností látek a jejich 

chování v chemických reakcích 

• Chemické rovnice 

• Změny energie 

• Rychlost chemických reakcí a 

chemická rovnováha 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

Kompetence sociální a personální  

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

Kompetence k podnikavosti 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 
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• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Kateřina Gaďůrková, 1+1 týdně, P 

Nekovy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá názvosloví anorganické 

chemie při popisu sloučenin 

• předvídá průběh typických reakcí 

anorganických sloučenin 

• charakterizuje významné zástupce 

prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí 

jejich surovinové zdroje, využití v 

praxi a vliv na životní prostředí 

• využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v 

anorganické chemii 

• Vodík, kyslík 

• Vzácné plyny 

• Halogeny 

• Chalkogeny 

• Dusík, fosfor 

• Uhlík 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 
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Základní podmínky života 

Polokovy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá názvosloví anorganické 

chemie při popisu sloučenin 

• předvídá průběh typických reakcí 

anorganických sloučenin 

• charakterizuje významné zástupce 

prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí 

jejich surovinové zdroje, využití v 

praxi a vliv na životní prostředí 

• Bor, jeho sloučeniny a reakce 

• Křemík, jeho sloučeniny a reakce 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

Kovy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá názvosloví anorganické 

chemie při popisu sloučenin 

• předvídá průběh typických reakcí 

anorganických sloučenin 

• charakterizuje významné zástupce 

prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí 

jejich surovinové zdroje, využití v 

praxi a vliv na životní prostředí 

• Výskyt a výroba kovů 

• Fyzikální vlastnosti kovů 

• Chemické vlastnosti kovů 
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• využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v 

anorganické chemii 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

Organické sloučeniny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku 

významné pro strukturu organických 

sloučenin 

• aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu sloučenin s možností využití 

triviálních názvů 

• Složení organických sloučenin 

• Vzorce a molekuly 

• Třídění organických sloučenin 

• Názvosloví organických sloučenin 

• Struktura organických sloučenin 

• Reakce organických sloučenin 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 
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Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

Kompetence sociální a personální  

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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septima 

Kateřina Gaďůrková, 1+1 týdně, P 

Uhlovodíky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku 

významné pro strukturu organických 

sloučenin 

• aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu sloučenin s možností využití 

triviálních názvů 

• charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin a jejich 

významné zástupce, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a 

vliv na životní prostředí 

• aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

příkladech 

• využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v 

organické chemii 

• Alkany a cykloalkany 

• Alkeny a alkadieny 

• Alkyny 

• Areny 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

Halogenderiváty uhlovodíků 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku 

významné pro strukturu organických 

sloučenin 

• aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu sloučenin s možností využití 

triviálních názvů 

• charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin a jejich 

• Názvosloví, reakce 

• Význam 
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významné zástupce, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a 

vliv na životní prostředí 

• aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

příkladech 

• využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v 

organické chemii 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

  

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku 

významné pro strukturu organických 

sloučenin 

• aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu sloučenin s možností využití 

triviálních názvů 

• charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin a jejich 

významné zástupce, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a 

vliv na životní prostředí 

• aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

příkladech 

• využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v 

organické chemii 

• Alkoholy a fenoly 

• Ethery 

• Aldehydy a ketony 

• Karboxylové kyseliny 

• Funkční deriváty karboxylových 

kyselin 

• Funkční deriváty kyseliny uhličité 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Člověk a životní prostředí 

Dusíkaté deriváty uhlovodíků 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku 

významné pro strukturu organických 

sloučenin 

• aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu sloučenin s možností využití 

triviálních názvů 

• charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin a jejich 

významné zástupce, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a 

vliv na životní prostředí 

• aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

příkladech 

• využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v 

organické chemii 

• Aminy 

• Nitrosloučeniny 

Sirné deriváty uhlovodíků 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu sloučenin s možností využití 

triviálních názvů 

• charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin a jejich 

významné zástupce, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a 

vliv na životní prostředí 

• Thioly a sulfidy 

• Sulfonové kyseliny 
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• aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

příkladech 

Organokovové a heterocyklické sloučeniny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu sloučenin s možností využití 

triviálních názvů 

• charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin a jejich 

významné zástupce, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a 

vliv na životní prostředí 

• Názvosloví 

• Vlastnosti, využití 

Chemické výrobky  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin a jejich 

významné zástupce, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a 

vliv na životní prostředí 

• aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

příkladech 

• využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v 

organické chemii 

• Průmysl 

• Uhlí, ropa, zemní plyn 

• Plasty 

• Barviva, pesticidy 

• Léčiva 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 
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ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Člověk a životní prostředí 

Životní prostředí regionu a 

České republiky 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 
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• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Biochemie jako věda 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Reakce v buňkách 

• Živé soustavy 
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• objasní strukturu a funkci sloučenin 

nezbytných pro důležité chemické 

procesy probíhající v organismech 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje základní metabolické 

procesy a jejich význam 

• objasní strukturu a funkci sloučenin 

nezbytných pro důležité chemické 

procesy probíhající v organismech 

• Funkce, struktura a vlastnosti 

aminokyselin a peptidů 

• Bílkoviny a jejich funkce, struktura 

• Prostorové uspořádání molekul 

bílkovin 

Sacharidy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Monosacharidy, oligosacharidy, 

polysacharidy 

• Struktura a názvosloví 

Lipidy a biologické membrány 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní strukturu a funkci sloučenin 

nezbytných pro důležité chemické 

procesy probíhající v organismech 

• Triacylglyceroly 

• Vosky 

• Biologické membrány 

Nukleové kyseliny a enzymy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Kovalentní a prostorová struktura 

• Struktura nukleových kyselin 

• Přenos genetické informace 

• Struktura enzymů a jejich účinky 
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• objasní strukturu a funkci sloučenin 

nezbytných pro důležité chemické 

procesy probíhající v organismech 

• Názvosloví enzymů 

Biochemické děje 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje základní metabolické 

procesy a jejich význam 

• objasní strukturu a funkci sloučenin 

nezbytných pro důležité chemické 

procesy probíhající v organismech 

• Anabolismus 

• ATP 

• Vodík v metabolismu 

• Metabolické modely 

• Fotoautotrofní buňky 

 

 

 

Přírodopis 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět se 

vyučuje na nižším stupni gymnázia ve všech ročnících 2 hodiny týdně. Výuka probíhá 

v moderně vybavené učebně s interaktivní tabulí, případně v kmenových třídách.  Výuka je 

doplněna besedami, vycházkami a exkurzemi. Přírodopis posiluje mezipředmětové vztahy 

v rámci zeměpisu, občanské výchovy, dějepisu, chemie, fyziky, matematiky, českého jazyku a 

literatury i cizích jazyků. Předmět má především motivovat k zájmu o přírodu, vychovávat 

žáky k obdivu a respektu k živým organismům. Směřuje k osvojení, upevnění a rozšíření 

poznatků o živé a neživé přírodě. Poskytuje žákům základní informace o pestrosti přírody, 

rozmanitosti organismů a složitosti jejich vzájemných vztahů. Klade důraz na chápání přírody 

jako funkčního celku. Umožňuje žákům porozumět zákonitostem přírodních procesů, chápat 

užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Cílem je poznání 

souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, pochopení závislosti člověka na přírodních 

zdrojích, uvědomění si vlivu lidské činnosti na stav životního prostředí i lidské zdraví. 
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prima 

Ing. Bc. Petra Šnajberková, 1+1 týdně, P 

Země a život na ní 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší základní projevy a podmínky 

života, orientuje se v daném přehledu 

vývoje organismů 

• vysvětlí podstatu pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

• uvede příklady dědičnosti v 

praktickém životě a příklady vlivu 

prostředí na utváření organismů 

• objasní vliv jednotlivých sfér Země na 

vznik a trvání života 

• rozlišuje jednotlivá geologická období 

podle charakteristických znaků 

• uvede význam vlivu podnebí a počasí 

na rozvoj různých ekosystémů a 

charakterizuje mimořádné události 

způsobené výkyvy počasí a dalšími 

přírodními jevy, jejich doprovodné 

jevy a možné dopady i ochranu před 

nimi 

• uvede příklady výskytu organismů v 

určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

• vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich 

význam 

• Přírodopis jako věda 

• Anorganické a organické látky 

• Vznik života na Zemi 

• Vznik Vesmíru 
• Vznik a vývoj Země 
• Rozmanitost života na Zemi 

• Základní projevy života 

• Potravní vztahy 

• Ochrana přírody 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

Geologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Nerosty 

• Horniny 

• Vnější a vnitřní geologické procesy 
• Půdy (složení, vlastnosti a význam) 
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• rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty a horniny 

s použitím určovacích pomůcek 

• rozlišuje důsledky vnitřních a 

vnějších geologických dějů, včetně 

geologického oběhu hornin i oběhu 

vody 

• uvede význam vlivů podnebí a 

počasí na rozvoj různých 

ekosystémů a charakterizuje 

mimořádné události způsobené 

výkyvy počasí a dalšími přírodními 

jevy, jejich doprovodné jevy a 

možné dopady i ochranu před nimi 

• Stavba Země 
• Podnebí a počasí 

• Geologická stavba ČR  
• Mimořádné události 

Buňka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• popíše základní rozdíly mezi buňkou 

rostlin, živočichů a bakterií a objasní 

funkci základních organel 

• Pozorování přírody 

• Rostlinná a živočišná buňka 

• Jednobuněčnost a mnohobuněčnost 

Viry, bakterie, sinice  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uvede na příkladech z běžného života 

význam virů a bakterií v přírodě i pro 

člověka 

• Stavba a funkce virů 

• Význam virů 

• Virová onemocnění 

• Stavba a funkce bakterií 

• Význam bakterií 

• Bakteriální onemocnění  

• Stavba a funkce sinic  

• Význam sinic  

Prvoci 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná základní stavbu vybraných 

prvoků a vysvětlí funkci jednotlivých 

organel 

 

• Stavba a funkce hub 

• Nálevníci 

• Bičíkovci 

• Kořenonožci 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 
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Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sekunda 

Ing. Bc. Petra Šnajberková, 1+1 týdně, P 

Houby a lišejníky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpozná naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby s plodnicemi a 

porovná je podle charakteristických 

znaků 
• vysvětlí různé způsoby výživy hub 

a jejich význam v ekosystémech a 

místo v potravních řetězcích 
• objasní funkci dvou organismů ve 

stélce lišejníků 

• Stavba a funkce hub 

• Kvasinky 
• Plísně 
• Houby s plodnicí 
• Význam hub 
• Stavba a funkce lišejníků 
• Význam lišejníků  
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Botanika  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpozná, porovná a objasní funkci 

základních orgánů (orgánových 

soustav) rostlin  
• odvodí na základě pozorování 

uspořádání rostlinného těla od buňky 

přes pletiva až k jednotlivým orgánům 
• porovná vnější a vnitřní stavbu 

jednotlivých orgánů a uvede praktické 

příklady jejich funkcí a vztahů v 

rostlině jako celku 
• vysvětlí princip základních rostlinných 

fyziologických procesů a jejich využití 

při pěstování rostlin 
• rozlišuje základní systematické 

skupiny rostlin a určuje jejich 

význačné zástupce pomocí klíčů a 

atlasů 
• odvodí na základě pozorování přírody 

závislost a přizpůsobení některých 

rostlin podmínkám prostředí 
• aplikuje praktické metody poznávání 

přírody 

 

• Stavba a funkce řas 
• Význam řas 
• Stavba a funkce rostlin 
• Systém rostlin 
• Význam rostlin 
• Léčivé a jedovaté rostliny 
• Ochrana rostlin  

 

Základy ekologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Uvede příklady výskytu organismů 

v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

• Na příkladu objasní základní princip 

existence živých a neživých složek 

ekosystému 

• Vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich 

význam 

• Uvede příklady kladných i záporných 

vlivů člověka na životní prostředí 

• Organismy a prostředí (vzájemné 

vztahy mezi organismy, populace, 

společenstva, přirozené a umělé 

ekosystémy, potravní řetězce, 

rovnováha v ekosystému) 

• Ochrana přírody a životního prostředí 

(globální problémy a jejich řešení, 

chráněná území) 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
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• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

tercie 

Ing. Bc. Petra Šnajberková, 2 týdně, P 

Biologie živočichů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná základní vnější a vnitřní 

stavbu vybraných živočichů a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

• rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních 

taxonomických skupin 

• odvodí na základě pozorování 

základní projevy chování živočichů 

v přírodě, na příkladech objasní jejich 

způsob života a přizpůsobení danému 

prostředí 

• zhodnotí význam živočichů v přírodě i 

pro člověka uplatňuje zásady 

• Stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla (buňka, tkáně, 

orgány, orgánové soustavy, organismy 

mnohobuněčné, rozmnožování) 

• Vývoj, vývin a systém živočichů  

• Bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, 

měkkýši, kroužkovci, členovci) 

• Strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, 

plazi, ptáci, savci) 

• Rozšíření, význam a ochrana 

živočichů 

• Projevy chování živočichů 
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bezpečného chování ve styku se 

živočichy 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 
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Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

Kompetence občanské  

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvarta 

Ing. Bc. Petra Šnajberková, 2 týdně, P 

Biologie člověka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se v základních vývojových 

stupních fylogeneze člověka 

• určí polohu a objasní stavbu a funkci 

orgánů a orgánových soustav lidského 

těla, vysvětlí jejich vztahy 

• Předchůdci člověka 

• Buňka 

• Tkáně 

• Opěrná soustava 

• Svalová soustava 

• Oběhová soustava 

• Mízní soustava 
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• objasní vznik a vývin nového jedince 

od početí až do stáří 

• rozlišuje příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí a uplatňuje zásady 

jejich prevence a léčby, objasní 

význam zdravého způsobu života  

• aplikuje první pomoc při poranění a 

jiném poškození těla 

 

• Dýchací soustava 

• Trávicí soustava 

• Vylučovací soustava 

• Kožní soustava 

• Nervová soustava 

• Smyslová soustava 

• Hormonální soustava 

• Rozmnožovací soustava 

• Nemoci, úrazy a prevence 

Genetika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí podstatu pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

• uvede příklady dědičnosti 

v praktickém životě 

 

• Základy genetiky 

• Dědičnost a proměnlivost organismů 

(podstata dědičnosti a přenos 

dědičných informací, gen, křížení) 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 
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• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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Zeměpis 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět se 

vyučuje na nižším stupni gymnázia ve všech ročnících 2 hodiny týdně. Zeměpis integruje 

poznatky věd přírodních, technických i společenských. Výuka probíhá v moderně vybavené 

učebně s interaktivní tabulí, případně v kmenových třídách.  Výuka je doplněna besedami, 

vycházkami a exkurzemi. Zeměpis posiluje mezipředmětové vztahy v rámci přírodopisu, 

občanské výchovy, dějepisu, chemie, fyziky, matematiky, českého jazyku a literatury i cizích 

jazyků. Žáci získávají poznatky z fyzického, socioekonomického i regionálního zeměpisu, 

zabývají se také ekologií, ochranou a tvorbou krajiny, globálními problémy lidstva a 

mezinárodními organizacemi. Zeměpis se podílí na osobnostním a sociálním vývoji žáka. 

Klade důraz na řešení aktuálních problémů politických, hospodářských, sociologických a 

ekologických. Kromě osvojení zeměpisných poznatků se žáci učí hledat souvislosti mezi 

jednotlivými složkami a rozšiřují si všeobecný přehled o světě. Během celého studia je 

nezbytnou pomůckou pro žáky Školní atlas světa a Atlas České republiky. 

 

prima 

 Miloslav Husák,. Jan Šperl, 1+0  

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

Očekávané výstupy Učivo 

• organizuje a přiměřeně hodnotí 

geografické informace a zdroje dat z 

dostupných kartografických 

produktů a elaborátů, z grafů, 

diagramů, statistických a dalších 

informačních zdrojů 

• používá s porozuměním základní 

geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

• komunikační geografický a 

kartografický jazyk – vybrané 

obecně používané geografické, 

topografické a kartografické pojmy; 

základní topografické útvary: 

důležité body, výrazné liniové 

(čárové) útvary, plošné útvary a 

jejich kombinace: sítě, povrchy, 

ohniska – uzly; hlavní kartografické 

produkty: plán, mapa; jazyk mapy: 

symboly, smluvené značky, 

vysvětlivky; statistická data a jejich 

grafické vyjádření, tabulky; základní 

informační geografická média a 

zdroje dat 

• geografická kartografie a topografie 

– glóbus, měřítko glóbusu, 

zeměpisná síť, poledníky a 

rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, 

určování zeměpisné polohy v 

zeměpisné síti; měřítko a obsah 

plánů a map, orientace plánů a map 
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vzhledem ke světovým stranám; 

praktická cvičení a aplikace s 

dostupnými kartografickými 

produkty v tištěné i elektronické 

podobě 

Přírodní obraz Země 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• prokáže na konkrétních příkladech 
tvar planety Země, zhodnotí důsledky 
pohybů Země na život lidí a 
organismů 

• rozlišuje a porovnává složky a prvky 
přírodní sféry, jejich vzájemnou 
souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary 
zemského povrchu 

• porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv 
na přírodu a na lidskou společnost 

• Země jako vesmírné těleso – tvar, 
velikost a pohyby Země, střídání dne a 
noci, střídání ročních období, světový 
čas, časová pásma, pásmový čas, 
datová hranice, smluvený čas 

• krajinná sféra – přírodní sféra, 
společenská a hospodářská sféra, 
složky a prvky přírodní sféry 

• systém přírodní sféry na planetární 
úrovni – geografické pásy, geografická 
(šířková) pásma, výškové stupně 

• systém přírodní sféry na regionální 
úrovni – přírodní oblasti 

Životní prostředí Země 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, 

rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin  

• uvádí konkrétní příklady přírodních a 

kulturních krajinných složek a prvků, 

prostorové rozmístění hlavních 

ekosystémů (biomů)  

• uvádí na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní 

prostředí 

•  

• krajina – přírodní a společenské 

prostředí, typy krajin 

• vztah přírody a společnosti – trvale 

udržitelný život a rozvoj, principy a 

zásady ochrany přírody  

• a životního prostředí, chráněná území 

přírody, globální ekologické a 

environmentální problémy lidstva 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Člověk a životní prostředí 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
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Kompetence občanské  

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sekunda 

Miloslav Husák,. Jan Šperl, 1+1 

Regiony světa 

Očekávané výstupy Učivo 

• lokalizuje na mapách světadíly, 

oceány a makroregiony světa podle  

• zvolených kritérií, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny 

• porovnává a přiměřeně hodnotí 

polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,  

• společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých 

světadílů, oceánů, vybraných 

• světadíly, oceány, makroregiony 

světa – určující a porovnávací 

kritéria; jejich přiměřená 

charakteristika z hlediska přírodních 

a socioekonomických poměrů s 

důrazem na vazby a souvislosti 

(přírodní oblasti, podnebné oblasti, 

sídelní oblasti, jazykové oblasti, 

náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

• modelové regiony světa – vybrané 

modelové přírodní, společenské, 

politické, hospodářské a 
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makroregionů světa a vybraných 

(modelových) států 

• zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, 

mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

environmentální problémy, možnosti 

jejich řešení 

Společenské a hospodářské prostřední 

Očekávané výstupy Učivo 

• posoudí na přiměřené úrovni 
prostorovou organizaci světové 
populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybů, zhodnotí na vybraných 
příkladech mozaiku multikulturního 
světa  

• posoudí, jak přírodní podmínky 

souvisejí s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel  

• zhodnotí přiměřeně strukturu, 

složky a funkce světového 

hospodářství, lokalizuje na mapách 

hlavní světové surovinové a 

energetické zdroje  

• porovnává předpoklady a hlavní 

faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit  

• porovnává státy světa a zájmové 

integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků  

• lokalizuje na mapách jednotlivých 

světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a politické 

problémy v konkrétních světových 

regionech 

• obyvatelstvo světa – základní 

kvantitativní a kvalitativní 

geografické, demografické, 

hospodářské a kulturní 

charakteristiky 

• globalizační společenské, politické a 

hospodářské procesy – aktuální 

společenské, sídelní, politické a 

hospodářské poměry současného 

světa, sídelní systémy, urbanizace, 

suburbanizace 

• světové hospodářství – sektorová a 

odvětvová struktura, územní dělba 

práce, ukazatele hospodářského 

rozvoje a životní úrovně 

• regionální společenské, politické a 

hospodářské útvary – porovnávací 

kritéria: národní a mnohonárodnostní 

státy, části států, správní oblasti, 

kraje, města, aglomerace; hlavní a 

periferní hospodářské oblasti světa; 

politická, bezpečnostní a 

hospodářská seskupení (integrace) 

států; geopolitické procesy, hlavní 

světová konfliktní ohniska 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence pracovní 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 
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Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

tercie 

Miloslav Husák, Jan Šperl, 1+1 

Regiony světa 

Očekávané výstupy Učivo 

• lokalizuje na mapách světadíly, 

oceány a makroregiony světa podle  

• zvolených kritérií, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny 

• porovnává a přiměřeně hodnotí 

polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,  

• společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých 

světadílů, oceánů, vybraných 

makroregionů světa a vybraných 

(modelových) států 

• zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, 

mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

• světadíly, oceány, makroregiony 

světa – určující a porovnávací 

kritéria; jejich přiměřená 

charakteristika z hlediska přírodních 

a socioekonomických poměrů s 

důrazem na vazby a souvislosti 

(přírodní oblasti, podnebné oblasti, 

sídelní oblasti, jazykové oblasti, 

náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

• modelové regiony světa – vybrané 

modelové přírodní, společenské, 

politické, hospodářské a 

environmentální problémy, možnosti 

jejich řešení 

Společenské a hospodářské prostřední 

Očekávané výstupy Učivo 

• posoudí na přiměřené úrovni 
prostorovou organizaci světové 
populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybů, zhodnotí na vybraných 
příkladech mozaiku multikulturního 
světa  

• obyvatelstvo světa – základní 

kvantitativní a kvalitativní 

geografické, demografické, 

hospodářské a kulturní 

charakteristiky 

• globalizační společenské, politické a 

hospodářské procesy – aktuální 
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• posoudí, jak přírodní podmínky 

souvisejí s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel  

• zhodnotí přiměřeně strukturu, 

složky a funkce světového 

hospodářství, lokalizuje na mapách 

hlavní světové surovinové a 

energetické zdroje  

• porovnává předpoklady a hlavní 

faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit  

• porovnává státy světa a zájmové 

integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků  

• lokalizuje na mapách jednotlivých 

světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a politické 

problémy v konkrétních světových 

regionech 

společenské, sídelní, politické a 

hospodářské poměry současného 

světa, sídelní systémy, urbanizace, 

suburbanizace 

• světové hospodářství – sektorová a 

odvětvová struktura, územní dělba 

práce, ukazatele hospodářského 

rozvoje a životní úrovně 

• regionální společenské, politické a 

hospodářské útvary – porovnávací 

kritéria: národní a mnohonárodnostní 

státy, části států, správní oblasti, 

kraje, města, aglomerace; hlavní a 

periferní hospodářské oblasti světa; 

politická, bezpečnostní a 

hospodářská seskupení (integrace) 

států; geopolitické procesy, hlavní 

světová konfliktní ohniska 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
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• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

Kompetence občanské  

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

•  
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kvarta 

Miloslav Husák, Jan Šperl, 1+1 

Česká republika 

Očekávané výstupy Učivo 

• vymezí a lokalizuje místní oblast 
(region) podle bydliště nebo školy 

• hodnotí na přiměřené úrovni 

přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu, možnosti 

dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje 

vazby místního regionu k vyšším 

územním celkům 

• hodnotí a porovnává na přiměřené 

úrovni polohu, přírodní poměry, 

přírodní zdroje, lidský a hospodářský 

potenciál České republiky v 

evropském a světovém kontextu 

• lokalizuje na mapách jednotlivé 

kraje České republiky a hlavní 

jádrové a periferní oblasti z hlediska 

osídlení a hospodářských aktivit 

• uvádí příklady účasti a působnosti 

České republiky ve světových 

mezinárodních a nadnárodních 

institucích, organizacích a 

integracích států 

• místní region – zeměpisná poloha, 
kritéria pro vymezení místního 
regionu, vztahy k okolním regionům, 
základní přírodní a socioekonomické 
charakteristiky s důrazem na 
specifika regionu důležitá pro jeho 
další rozvoj (potenciál × bariéry) 

• Česká republika – zeměpisná 

poloha, rozloha, členitost, přírodní 

poměry a zdroje; obyvatelstvo: 

základní geografické, demografické 

a hospodářské charakteristiky, 

sídelní poměry; rozmístění 

hospodářských aktivit, sektorová a 

odvětvová struktura hospodářství; 

transformační společenské, politické 

a hospodářské procesy a jejich 

územní projevy a dopady; 

hospodářské a politické postavení 

České republiky v Evropě a ve světě, 

zapojení do mezinárodní dělby práce 

a obchodu 

• regiony České republiky – územní 

jednotky státní správy a 

samosprávy, krajské členění, kraj 

místního regionu, přeshraniční 

spolupráce se sousedními státy v 

euroregionech 

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

Očekávané výstupy Učivo 

• ovládá základy praktické topografie 

a orientace v terénu 

• aplikuje v terénu praktické postupy 

při pozorování, zobrazování a 

hodnocení krajiny 

• cvičení a pozorování v terénu místní 

krajiny, geografické exkurze – 

orientační body, jevy, pomůcky a 

přístroje; stanoviště, určování 

hlavních a vedlejších světových 

stran, pohyb podle mapy a azimutu, 
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• uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech 

odhad vzdáleností a výšek objektů v 

terénu; jednoduché panoramatické 

náčrtky krajiny, situační plány, 

schematické náčrtky pochodové osy, 

hodnocení přírodních jevů a 

ukazatelů 

• ochrana člověka při ohrožení zdraví 

a života – živelné pohromy; opatření 

proti nim, chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom v 

modelových situacích 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnot 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 
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ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Biologie 

Charakteristika předmětu 

S učivem předmětu Biologie se žáci setkávají od kvinty po oktávu ve dvouhodinové týdenní 

dotaci. Biologie ve svém systematickém pojetí odpoví na otázku (anebo naopak tuto otázku 
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vyvolá) jak vznikl život, jak se vyvíjel, vyvíjet bude a co to život je. Předmět přináší znalosti o 

organismech jednobuněčných i mnohobuněčných, jejich složení a fungování. Seznamuje žáky 

nejen se stavbou těl organismů různých taxonomických skupin, ale také s jejich významem pro 

ekosystémy a v případě člověka s významem kladným i záporným. Žák našeho gymnázia 

rozezná běžné druhy rostlin a živočichů a dokáže jim přiřadit využití. Využití člověkem nabývá 

významu se souvislostí s lidským zdravím. Poznatky z předmětu Biologie mohou přispět právě 

v této otázce. Enviromentálně zdravá krajina je jednou ze složek udržitelného rozvoje a 

vzájemné vazby mezi organismy, neživou přírodou a člověkem (ekosystémy) jsou rovněž 

předmětem studia tohoto předmětu. Biologie náležící do vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

(obdobně jako Geografie, Chemie či Geologie) využívá poznatky z uvedených předmětů a 

rozvíjí je. Ani vzdělávací oblast Člověk a společnost (především Geografie) nezůstává bez 

vzájemných vazeb s Biologií. Ať již se jedná o ochranu životního prostředí, učivo o lidském 

těle (i psychice) a proklamované genetiky, poskytují znalosti předmětu Biologie nedílnou 

součást všeobecného vzdělání. 

 

kvinta 

Miloslav Husák, 1+1 týdně, P 

Evoluce života 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odliší živé soustavy od neživých na 

základě jejich charakteristických 

vlastností 

• porovná významné hypotézy o vzniku 

a evoluci živých soustav na Zemi 

• objasní stavbu a funkci strukturních 

složek a životní projevy prokaryotních 

a eukaryotních buněk 

• vysvětlí význam diferenciace a 

specializace buněk pro mnohobuněčné 

organismy 

• odvodí hierarchii recentních 

organismů ze znalostí o jejich evoluci 

• Vznik a vývoj živých soustav; evoluce 

• Buňka – stavba a funkce 

• Prokaryota, eukaryota 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 
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Protista (Chromista) 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje protista z ekologického, 

zdravotnického a hospodářského 

hlediska 

• Stavba a funkce protist 

• Význam protist 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

Houby 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• pozná a pojmenuje (s možným 

využitím různých informačních 

zdrojů) významné zástupce hub a 

lišejníků 

• posoudí ekologický, zdravotnický a 

hospodářský význam hub a lišejníků 

• Stavba a funkce hub 

• Hlenky 

• Chytridiomycety 

• Oomycety 

• Eumycety 

• Stopkovýtrusné houby 

• Význam hub 

• Stavba a funkce lišejníků 

• Význam lišejníků 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

Morfologie a anatomie rostlin 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• popíše stavbu těl rostlin, stavbu a 

funkci rostlinných orgánů 

• Morfologie a anatomie rostlin 

• Rostlinná pletiva 

• Vegetativní orgány 

• Generativní orgány 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

Fyziologie rostlin 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní princip životních cyklů a 

způsoby rozmnožování rostlin 

• Fyziologie rostlin 

• Vodní režim 

• Metabolismus rostlin 

• Pohyby a dráždivost 

• Generativní rozmnožování rostlin 

• Vegetativní rozmnožování rostlin 

• Růst a vývoj rostlin 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

Systém a evoluce rostlin 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná společné a rozdílné vlastnosti 

stélkatých a cévnatých rostlin 

• pozná a pojmenuje (s možným 

využitím různých informačních 

zdrojů) významné rostlinné druhy a 

uvede jejich ekologické nároky 

• Systém a evoluce rostlin 

• Stélkaté a cévnaté rostliny 

• Nižší rostliny 

• Vyšší rostliny 

• Ryniofyty 

• Mechorosty 

• Plavuně 

• Přesličky 

• Kapradiny 

• Liginodendrové rostliny 

• Cykasy a jinany 

• Jehličnany 

• Krytosemenné rostliny 

• Jednoděložné 

• Význam jednoděložných rostlin 

• Dvouděložné rostliny 

• Květ, květenství 

• Plod, plodenství 

• Význam květů a plodů 

• Význam dvouděložných 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Ekosystémy 

  

Rostliny a prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí rostliny jako primární 

producenty biomasy a možnosti 

využití rostlin v různých odvětvích 

lidské činnosti 

• posoudí vliv životních podmínek na 

stavbu a funkci rostlinného těla 

• zhodnotí problematiku ohrožených 

rostlinných druhů a možnosti jejich 

ochrany 

• Rostliny a prostředí 

• Význam a využití rostlin 

• Ochrana rostlin  

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 
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• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  
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• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Miloslav Husák, 1+1 týdně, P 

Morfologie a anatomie živočichů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje hlavní taxonomické 

jednotky živočichů a jejich významné 

zástupce 

• popíše evoluci a adaptaci jednotlivých 

orgánových soustav 

• Morfologie a anatomie živočichů 

• Evoluce orgánů a orgánových soustav 

• Tělní pokryv 

• Opěrná soustava 

• Svalstvo 

• Nervová soustava 

• Smyslové orgány 

• Trávicí soustava 

• Dýchací soustava 

• Cévní soustava 

• Vylučovací a pohlavní soustava 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

Fyziologie živočichů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní principy základních způsobů 

rozmnožování a vývoj živočichů 

• Fyziologie živočichů 

• Rozmnožování živočichů 

• Ontogeneze živočichů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

Systém a evoluce živočichů 

Očekávané výstupy Učivo 
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Žák: 

• pozná a pojmenuje (s možným 

využitím různých informačních 

zdrojů) významné živočišné druhy a 

uvede jejich ekologické nároky 

• charakterizuje pozitivní a negativní 

působení živočišných druhů na 

lidskou populaci 

• Systém a evoluce živočichů 

• Živočichové 

• Prvoci 

• Mnohobuněční 

• Diblastica 

• Houby 

• Žahavci 

• Triblastica 

• Schizocoelní prvoústí 

• Pseudocoelní prvoústí 

• Coelomoví prvoústí 

• Měkkýši 

• Kroužkovci 

• Členovci 

• Klepítkatci 

• Žabernatí 

• Vzdušnicovci 

• Chapadlovci 

• Druhoústí 

• Ostnokožci 

• Polostrunatci 

• Strunatci 

• Obratlovci 

• Bezčelistnatci 

• Čelistnatci 

• Paryby 

• Ryby 

• Obojživelníci 

• Plazi 

• Ptáci 

• Savci 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Ekosystémy 

  

Živočichové a prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí význam živočichů v přírodě a 

v různých odvětvích lidské činnosti 

• zhodnotí problematiku ohrožených 

živočišných druhů a možnosti jejich 

ochrany 

• Živočichové a prostředí 

• Význam živočichů 

• Ochrana živočichů 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

Etologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje základní typy chování 

živočichů 

• objasní význam domestifikace pro 

lidskou společnost a její vliv na 

etologii domestifikovaných zvířat 

• Etologie 

• Vrozené chování 

• Získané chování 

• Domestifikace 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 



   
 

454 
 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 
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• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

septima 

Miloslav Husák, 2 týdně, P 

Orgánové soustavy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• podle předloženého schématu popíše a 

vysvětlí evoluci člověka 

• využívá znalosti o orgánových 

soustavách pro pochopení vztahů mezi 

procesy probíhajícími v lidském těle 

• charakterizuje individuální vývoj 

člověka a posoudí faktory ovlivňující 

jej v pozitivním a negativním směru 

• uplatňuje odpovědné a etické přístupy 

k sexualitě, rozhoduje se s vědomím 

možných důsledků 

• orientuje se v problematice 

reprodukčního zdraví z hlediska 

odpovědnosti k budoucímu 

rodičovství 

• Antropogeneze 

• Opěrná a pohybová soustava 

• Soustavy látkové přeměny 

• Soustavy regulační 

• Soustavy rozmnožovací 

• Ontogeneze 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Morálka všedního dne 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 
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• rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Miloslav Husák, 2 týdně, P 

Dědičnost a proměnlivost  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Molekulární a buněčné základy 

dědičnosti 

• Dědičnost a proměnlivost 



   
 

458 
 

• využívá znalosti o genetických 

zákonitostech pro pochopení 

rozmanitosti organismů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

Genetika člověka a populací 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• analyzuje možnosti využití znalostí z 

oblasti genetiky v běžném životě 

• Genetika člověka 

• Genetika populací 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

  

Nerosty a horniny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná složení a strukturu 

jednotlivých zemských sfér a objasní 

jejich vzájemné vztahy 

• využívá vybrané metody identifikace 

minerálů 

• určí nerostné složení a rozpozná 

strukturu běžných magmatických, 

sedimentárních a metamorfovaných 

hornin 

• Geologická historie Země 

• Zemské sféry 

• Minerály, horniny, nerosty 

• Magmatický proces 

• Zvětrávání a sedimentační proces 

• Metamorfní procesy 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA   
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Vztah člověka k prostředí 

Viry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje viry jako nebuněčné 

soustavy 

• zhodnotí způsoby ochrany proti 

virovým onemocněním a metody 

jejich léčby 

• zhodnotí pozitivní a negativní význam 

virů 

• Stavba a funkce virů 

• Význam virů 

 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Morálka všedního dne 

  

Prokaryota 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje bakterie z 

ekologického, zdravotnického a 

hospodářského hlediska 

• zhodnotí způsoby ochrany proti 

bakteriálním onemocněním a metody 

jejich léčby 

• Stavba a funkce bakterií 

• Metabolismus a rozmnožování 

• Význam bakterií 

• Bakteriální onemocnění, prevence 

• Stavba a funkce sinic 

 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Morálka všedního dne 

  

Ekologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá správně základní ekologické 

pojmy 

• Ekologické pojmy 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

  

Biosféra a její členění 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasňuje základní ekologické vztahy 

• Podmínky života 

• Biosféra a její členění 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Ekosystémy 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 
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• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 
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Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Zeměpis 

Charakteristika předmětu 

S předmětem Geografie (Zeměpis) se žáci našeho gymnázia setkají v průběhu studia se 

dvouhodinovou týdenní dotací od kvinty po oktávu (1. až 4. ročník). Žáci se seznámí s živou a 

neživou složkou naší planety ve vzájemných souvislostech externích (vnějších) i interních 

(planetárních). Pochopí důsledky pohybu naší planety nám blízkým vesmírem na jejím 

uspořádání. Nepřekvapí ho proto, že ne všude se střídají čtyři roční období a v Londýně mají o 

hodinu „později“. Uvědomí si, že lidé na Zemi jsou zastánci různých kultur, které se v dnešním 

globalizovaném světě vzájemně ovlivňují na úrovni do této doby nevídané. Pro výuku 

Geografie (Zeměpisu) je významná otázka vlivu lidské společnosti na přírodní složku naší 

planty, na příkladu Česka naší krajiny, a opačně. Každý počin člověka má odezvu nejen na 

„přírodu“, ale také zpětně na člověka. Tyto vazby je dobré znát a pochopit. Právě vzájemné 

souvislosti a kritický přístup jsou hlavním cílem výuky Geografie (Zeměpisu) a všudypřítomná 

otázka „PROČ“ naváže na ony známější „co“ a „jak“. Předmět Geografie (Zeměpis) se rozkládá 

ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda, Člověka a společnost. Z prvé uvedené oblasti lze 

jmenovat předměty Biologie, Geologie a okrajově též Fyzika či Chemie jako předměty, jejichž 

poznatky rozvíjí náš předmět, nebo naopak mohou být na základě studia Geografie (Zeměpisu) 

rozvíjeny. Z druhé jmenované oblasti je nepostradatelným pomocníkem Dějepis. Geografie 

(Zeměpis) je předmětem s mezioborovým přesahem. Proto lze uvést, že i ostatní vzdělávací 

oblasti nalézají při její výuce uplatnění. S rozvojem výpočetní techniky a zpracování dat (a 

nutně jejich interpretace) je nasnadě uvést vzdělávací obor Informatika a informační a 

komunikační technologie s oborem Matematika a její aplikace. 
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kvinta 

Miloslav Husák, 2 týdně, P 

Vesmír a Země 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná postavení Země ve vesmíru a 

podstatné vlastnosti Země s ostatními 

tělesy sluneční soustavy 

• Vesmír 

• Země jako vesmírné těleso 

• Tvar Země 

• Pohyby Země a Měsíce 

• Důsledky pohybu Země a Měsíce  

• Časová pásma 

• Kalendář 

  

 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

Planeta Země 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná složení a strukturu 

jednotlivých zemských sfér a objasní 

jejich vzájemné vztahy 

• Země jako geologické těleso 

• Geologická historie Země 

• Změny polohy kontinentů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

Fyzická geografie Země 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Zemská sféra 

• Fyzickogeografická sféra 

• Vývoj a stav fyzickogeografické sféry 

• Mechanismus deskové tektoniky 
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• rozliší složky a prvky 

fyzickogeografické sféry a rozpozná 

vztahy mezi nimi 

• analyzuje energetickou bilanci Země a 

příčiny vnitřních a vnějších 

geologických procesů 

• porovná na příkladech mechanismy 

působení endogenních (včetně 

deskové tektoniky) a exogenních 

procesů a jejich vliv na utváření 

zemského povrchu a na život lidí 

• objasní mechanismy globální 

cirkulace atmosféry a její důsledky 

pro vytváření klimatických pásů 

• hodnotí vodstvo a půdní obal Země 

jako základ života a zdroje rozvoje 

společnosti 

• analyzuje různé druhy poruch v 

litosféře 

• objasní velký a malý oběh vody a 

rozliší jednotlivé složky hydrosféry a 

jejich funkci v krajině 

• určí základní vlastnosti vzorku 

půdního profilu a navrhne využitelnost 

a způsob efektivního hospodaření s 

půdou v daném regionu 

• rozliší hlavní biomy světa 

• Magmatický proces 

• Metamorfní procesy 

• Deformace litosféry 

• Pevnina a oceán 

• Zvětrávání a sedimentační proces 

• Zemětřesení a vulkanismus 

• Tvary zemského povrchu 

• Systém fyzickogeografické sféry na 

planetární a na regionální úrovni 

• Vznik a vývoj půd 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Člověk a životní prostředí 

  

Kartografie a topografie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá s porozuměním vybranou 

geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

• používá dostupné kartografické 

produkty a další geografické zdroje 

dat a informací v tištěné i elektronické 

podobě pro řešení geografických 

problémů 

• orientuje se s pomocí map v krajině 

• Geografický a kartografický 

vyjadřovací jazyk 

• Geografická kartografie a topografie 

• Geografické informační a navigační 

systémy 
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• čte, interpretuje a sestavuje 

jednoduché grafy a tabulky, analyzuje 

a interpretuje číselné geografické 

údaje 

• vytváří a využívá vlastní mentální 

schémata a mentální mapy pro 

orientaci v konkrétním území 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 
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Kompetence sociální a personální  

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

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

Kompetence občanské  

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Miloslav Husák, 1+1 týdně, P 

Obyvatelstvo světa 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí na příkladech dynamiku 

vývoje obyvatelstva na Zemi, 

geografické, demografické a 

hospodářské aspekty působící na 

chování, pohyb, rozmístění a 

zaměstnanost obyvatelstva 

• analyzuje hlavní rasová, etnická, 

jazyková, náboženská, kulturní a 

politická specifika s ohledem na 

způsob života a životní úroveň v 

kulturních regionech světa 

• Obyvatelstvo 

• Geografické a 

demografické charakteristiky 

• Etnické charakteristiky 

• Kulturní a politické prostředí 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 



   
 

467 
 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Multikulturalita 

  

Sídla a osídlení 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• identifikuje obecné základní 

geografické znaky a funkce sídel a 

aktuální tendence ve vývoji osídlení 

• Sídla a osídlení 

• Sídelní struktura a její vývoj 

• Sídlo, obec, město 

• Urbanizační a suburbanizační procesy 

• Funkce sídel 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

Světové hospodářství 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí na příkladech světové 

hospodářství jako otevřený dynamický 

systém s určitými složkami, strukturou 

a funkcemi a zohlední faktory 

územního rozmístění hospodářských 

aktivit, vymezí jádrové a periferní 

oblasti světa 

• zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, 

objem a distribuci světových 

surovinových a energetických zdrojů 

• zhodnotí některá rizika působení 

přírodních a společenských faktorů na 

životní prostředí v lokální, regionální 

a globální úrovni 

• posuzuje geologickou činnost člověka 

z hlediska možných dopadů na životní 

prostředí 

• posoudí význam i ekologickou 

únosnost těžby a zpracovatelských 

technologií v daném regionu 

• Světové hospodářství 

• Interakce mezi přírodou a společností 

• Vývoj interakce příroda – společnost  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Člověk a životní prostředí 

  

Socioekonomická sféra 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší a porovnává státy světa a jejich 

mezinárodní integrační uskupení a 

organizace podle kritérií vzájemné 

podobnosti a odlišnosti 

• vyhledá na mapách hlavní světové 

oblasti cestovního ruchu, porovná 

jejich lokalizační faktory a potenciál 

• Socioekonomická sféra 

• Bohatství a chudoba 

• Globalizační proces 

• Cestovní ruch 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globalizační a rozvojové 

procesy 

  

Politická geografie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší a porovnává státy světa a jejich 

mezinárodní integrační uskupení a 

organizace podle kritérií vzájemné 

podobnosti a odlišnosti 

• lokalizuje na politické mapě světa 

hlavní aktuální geopolitické problémy 

a změny s přihlédnutím k 

historickému vývoji 

• Kulturní a politické prostředí 

• Státní zřízení 

• Geopolitické procesy 

• Hlavní světová ohniska napětí 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 
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Občan, občanská společnost a 

stát  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 
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Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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septima 

Miloslav Husák, 1+1 týdně, P 

Makroregiony světa 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje na konkrétních územních 

příkladech mikroregionální, 

regionální, státní, makroregionální a 

globální geografickou dimenzi 

• lokalizuje na mapách makroregiony 

světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí 

jejich přírodní, kulturní, politické a 

hospodářské vlastnosti a jednotlivé 

makroregiony vzájemně porovná 

• Makroregiony světa 

• Jádrové a periferní oblasti světa 

• Antarktida 

• Afrika 

• Jižní Amerika 

• Střední Amerika 

• Severní Amerika 

• Austrálie 

• Asie 

• Evropa 

• Evropská unie 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Žijeme v Evropě 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 
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• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 



   
 

473 
 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Miloslav Husák, 2 týdně, P 

Česká republika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• hodnotí významné historické změny 

území současné České republiky a 

posuzuje jejich vliv na její současnou 

geografickou polohu  

• zhodnotí polohu, přírodní poměry a 

zdroje České republiky 

• využívá geologickou mapu ČR k 

objasnění geologického vývoje 

regionů 

• lokalizuje na mapách hlavní rozvojová 

jádra a periferní oblasti České 

republiky, rozlišuje jejich specifika 

• Česká republika 

• Česká republika ve 20. století 

• Obyvatelstvo a sídla České republiky 

• Hospodářství České republiky 

• Transformační ekonomické procesy 

• Politické postavení České republiky v 

Evropě a ve světě 

• Euroregiony 

• Interakce mezi přírodou a společností 
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• posuzuje geologickou činnost člověka 

z hlediska možných dopadů na životní 

prostředí 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Životní prostředí regionu a 

České republiky 

  

Místní region – Hostivice 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vymezí místní region (podle bydliště, 

školy) na mapě podle zvolených 

kritérií, zhodnotí přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry 

mikroregionu a jeho vazby k vyšším 

územním celkům a regionům 

• Místní region 

• Možnosti rozvoje mikroregionu 

• Strategické a územní plánování 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

  

Krajina 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí na příkladech různé krajiny 

jako systém pevninské části krajinné 

sféry se specifickými znaky, určitými 

složkami, strukturou, okolím a 

funkcemi 

• Krajina 

• Vývoj krajiny 

• Přírodní a kulturní krajina, další typy 

krajin 

• Krajinná ekologie 

• Rekultivace a revitalizace krajiny   
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• analyzuje na konkrétních příkladech 

přírodní a kulturní (společenské) 

krajinné složky a prvky krajiny 

• zhodnotí některá rizika působení 

přírodních a společenských faktorů na 

životní prostředí v lokální, regionální 

a globální úrovni 

• posoudí význam i ekologickou 

únosnost těžby a zpracovatelských 

technologií v daném regionu 

• vyhodnotí bezpečnost ukládání 

odpadů a efektivitu využívání 

druhotných surovin v daném regionu 

• posuzuje geologickou činnost člověka 

z hlediska možných dopadů na životní 

prostředí 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Člověk a životní prostředí 

  

Voda 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zhodnotí využitelnost různých druhů 

vod a posoudí možné způsoby 

efektivního hospodaření s vodou v 

příslušném regionu 

• Povrchové vody 

• Podzemní vody   

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

  

Geografická exkurze 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Terénní geografická výuka, praxe a 

aplikace 
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• hodnotí určující mezníky ve funkci 

krajiny a jejich vliv na vnímání 

krajiny a opačně 

• určí základní vlastnosti vzorku 

půdního profilu a navrhne využitelnost 

a způsob efektivního hospodaření s 

půdou v daném regionu 

• používá dostupné kartografické 

produkty a další geografické zdroje 

dat a informací v tištěné i elektronické 

podobě pro řešení geografických 

problémů 

• orientuje se s pomocí map v krajině 

• používá s porozuměním vybranou 

geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

• vytváří a využívá vlastní mentální 

schémata a mentální mapy pro 

orientaci v konkrétním území 

• čte, interpretuje a sestavuje 

jednoduché grafy a tabulky, analyzuje 

a interpretuje číselné geografické 

údaje 

• Práce v terénu a geologická exkurze 

• Vývoj vnímání krajiny 

 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci 
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Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 
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• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

Umění a kultura 

Charakteristika oblasti 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání 

světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu, jako 

procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické 

zkušenosti, v níž dochází 

k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást 

každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces 

specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a 

jeho vzájemné 

provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. 

 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 

účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 

tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k 

okolnímu světu. 

Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných 

témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a 
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přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti 

nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, 

mimiky atp. 

 

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory 

Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací 

obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu 

realizovat formou 

samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni 

základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s 

jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. 

S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají 

zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým 

zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. 

 

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a 

umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a 

kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba 

multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a 

uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených 

témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků 

překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu 

sebevyjádření i hlubšímu 

porozumění uměleckému dílu. 

 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě 

základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe 

obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se 

propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, 

především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně 

projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, 

intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při 

sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při 

souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a 

pohybovém doprovodu hudby 

a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního 

zájmu a zaměření. 

 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i 

mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 

reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a 

reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní 

vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, 

stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 
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Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 

nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s 

nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 

zkušenosti žáka 

a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k 

vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako 

k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a 

zapojování do procesu komunikace. 

 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – 

tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 

cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí 

výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, 

ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími 

činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním 

komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti 

uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu 

tvorby a komunikace. 

 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet 

schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této 

zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem 

Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování 

vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření 

obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých 

možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších 

obrazových médií. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace 

- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské 

existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné 

vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a 

potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých 

hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým 

kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých 

skupin, národě a národností  

- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k 

možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života 

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání 

a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě 

 

 

--------------------- vyšší stupeň 
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Charakteristika vzdělávací oblasti 

Oblast Umění a kultura je zastoupena Hudebním oborem, Výtvarným oborem a společným 

vzdělávacím obsahem integrujícího tématu Umělecká tvorba a komunikace. 

 

Hudební obor vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Vzdělávací obsah Hudebního 

oboru proto tvoří tři vzájemně provázané a podmíněné okruhy činností – produkce, recepce a 

reflexe, které žákovi umožňují hudebně se projevovat jak při individuálních, tak i 

skupinových aktivitách, poznávat zákonitosti hudební tvorby, seznamovat se s různými 

funkcemi hudby, hodnotami a normami v umění, porozumět sdělením přenášeným hudebním 

jazykem, vytvářet hodnotící soudy o znějící hudbě apod., tedy pronikat do podstaty hudby. 

 

V produkci nalézají uplatnění vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti mající 

charakter nejen reprodukční, ale také výrazně kreativní. V nich žáci rozvíjejí své hudební 

schopnosti a upevňují získané vědomosti a reprodukční a produkční dovednosti. Součástí 

těchto činností je hlasový výcvik spojený s intonací, práce s rytmem, hra a tvorba 

instrumentálních doprovodů, pohybových etud. 

 

Při recepci si žáci prostřednictvím poslechových činností uvědomují a ověřují působení 

znějící hudby. Hudba zde vystupuje v „instruktivní podobě“ a umožňuje vyvozovat nové 

hudebně teoretické poznatky a dávat je do souvislostí s poznatky již získanými (např. 

poznávání typických hudebně výrazových prostředků a jejich užití ve skladbě apod.). 

 

Reflexe jako třetí, vysoce „syntetizující“ hudební činnost (v triádě produkce – recepce – 

reflexe), znamená nejvyšší stupeň poznávací činnosti umožňující „komplexní interpretaci 

hudebního díla i hudebních objektů“. Tato „komplexní interpretace“ obnáší zařazování znějící 

hudby do uměleckého období, určování stylu, žánru, formy díla, vytváření hodnotících soudů, 

zabývání se zvláštnostmi přístupu k interpretaci hudebního díla, významem a poselstvím díla 

vzhledem k určité umělecké a historické epoše, problematikou „konzumace“ hudby vzhledem 

k jejímu funkčnímu zařazení, problematikou „uměleckého provozu“ apod. 

 

Výtvarný obor navazuje svým obsahem a cíli na Výtvarnou výchovu v základním vzdělávání 

a vede žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových 

dispozic a na úrovni subjektivně osobnostní a sociální. 

 

Výtvarný obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, 

designem, vzhledem krajiny, architekturou, stylem oblečení, filmem, novými médii apod.), 

které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. V oblasti 

osobnostní jsou specifickým nástrojem prožívání a poznávání, v sociální oblasti jsou 

nástrojem komunikace a vzájemné spolupráce. Vizuálně obrazné znakové systémy zahrnují 

jak znakové systémy výtvarného umění různých etap a stylů, tak i ostatní produkty vizuální 

kultury. 

 

Pojetí vizuálně obrazných znaků je z principu pojetím tvořivým, vyplývajícím z porovnání 

dosavadních a aktuálních zkušeností, předpokládajícím experimentální fázi vzniku těchto 

znaků a jejich ověřování poznáváním a komunikací. Z těchto pozic Výtvarný obor přistupuje 

k uměleckému procesu v celistvosti umělecké tvorby, recepce a interpretace. 

Vzdělávací obsah Výtvarného oboru je vnitřně členěn do dvou základních okruhů pojímaných 

v kontextech historických a sociokulturních, v jejich vývoji a proměnách. 
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První okruh představují Obrazové znakové systémy umožňující vytváření aktivních, 

individuálně založených postojů k obsahům obrazové komunikace. Při tvorbě využívá 

vizuálně obrazná vyjádření vlastní, umělecká i uplatňovaná v běžné komunikaci (včetně užití 

dostupných technologických prostředků, jako je fotografie, video, film, ICT). Obrazové 

znakové systémy umožňují reflektování osobního místa žáka ve světě vizuální kultury jako 

vnímatele, interpreta a jako tvůrce komunikačního obsahu s uvědoměním si oblasti jeho 

účinku. 

 

Druhý okruh představují Znakové systémy výtvarného umění umožňující žákovi osobní účast 

a aktivní vstupování do výtvarného uměleckého procesu. Reflektování vlastních prožitků, 

postojů a zkušeností získaných prostřednictvím experimentálního přístupu k uměleckým 

vizuálně obrazným prostředkům. Na tomto základě si vytváří přehled o vizuálně obrazných 

vyjádřeních jednotlivých směrů výtvarného umění, zejména od konce 19. století do 

současnosti 

 

Vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž očekávaných 

výstupech se propojují hlediska tvorby, recepce a interpretace tak, aby se dále rozvíjela 

smyslová citlivost, uplatňovala žákova subjektivita a ověřovaly se komunikační účinky 

vizuálně obrazného vyjádření. 

 

Při těchto tvůrčích činnostech se pracuje jak se znaky s ustáleným významem, tak se znaky, 

jejichž význam se vytváří a proměňuje. Výtvarný obor spolupracuje s obory, které rozvíjejí 

obraznost dalšími specifickými prostředky (hudba, literatura, dramatické obory aj.). 

 

Vzdělávání v této oblasti kromě hlubšího poznání výtvarného, hudebního a dalších druhů 

umění vede žáka k reflektování uměleckého procesu v jeho celistvosti a uměleckých oborů v 

jejich vzájemných vazbách a přesazích. Takto pojímané vzdělávání je rozvíjeno tématem 

Umělecká tvorba a komunikace, které má integrativní charakter. Vzdělávací obsah tématu 

umožňuje žákovi pochopit základní principy umělecké tvorby a procesu komunikace v umění 

a prohlubuje jeho schopnost reflexe umění a kultury jako celku. Téma Umělecká tvorba a 

komunikace je povinným vzdělávacím obsahem a musí být do ŠVP zařazeno tak, aby každý 

žák dostal možnost se s ním seznámit. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- poznávání a porozumění umění prostřednictvím soustředěné a vědomé reflexe a vlastní 

tvorby, sledování a hodnocení umění na pozadí historických, společenských a 

technologických změn; 

- chápání umění jako specifického a nezastupitelného způsobu komunikace probíhající mezi 

všemi účastníky uměleckého procesu, k schopnosti odlišovat podstatné znaky jednotlivých 

druhů umění na základě porovnávání a uvědomování si jejich shodností a odlišností; 

- užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, 

emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet 

ostatním členům society; 

- aktivnímu podílení se na vytváření vstřícné a podnětné atmosféry (na základě porozumění, 

tolerance, ale i kritičnosti) pro poznávání a porozumění kulturním hodnotám, projevům a 

potřebám různorodých sociálních skupin, etnik a národů a na vytváření pozitivního vztahu ke 

kulturnímu bohatství současnosti i minulosti; 
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- uvědomování si vlivu výchovy a vzdělání na rozvoj tvořivé osobnosti v roli tvůrce, 

interpreta a recipienta a na kvalitu její účasti v uměleckém procesu. 

 

Hudební výchova 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět 

se vyučuje na nižším stupni gymnázia s časovou dotací 1 hodina týdně a výuka probíhá 

v kmenové třídě, která je vybavena připojením k internetu a interaktivní tabulí. Součástí 

výuky můžou být i exkurze, dle aktuální nabídky. Jedná se o předmět povinný a třída se 

nedělí. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě 

základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe 

obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se 

propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, 

především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně 

projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, 

intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při 

sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při 

souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a 

pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ 

hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. Obsahem Vokálních činností je práce s 

hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s 

uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních 

činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. 

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí 

pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící 

hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, 

učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 

 

prima 

Markéta Nedvědová, 1 týdně, P 

Poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se v proudu znějící hudby, 

vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky a charakteristické 

sémantické prvky, chápe jejich 

• Hudba jako řeč – postihování hudebně 

výrazových prostředků, významné 

sémantické prvky použité ve skladbě 
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význam v hudbě a na základě toho 

přistupuje k hudebnímu dílu jako k 

logicky utvářenému celku 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

Vokální činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

• uplatňuje získané pěvecké dovednosti 

a návyky při zpěvu i při mluvním 

projevu v běžném životě; zpívá dle 

svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i 

vícehlase, dokáže ocenit kvalitní 

vokální projev druhého 

• Hudba na jevišti – muzikál, opera, 

balet 

Poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

• Hudba instrumentální 

Instrumentální činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

• Hudba jako lék – prvky 

muzikoterapie, hudební hry 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k řešení problémů 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

sekunda 

Markéta Nedvědová, 1 týdně, P 

Vokální činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uplatňuje získané pěvecké dovednosti 

a návyky při zpěvu i při mluvním 

• Vokální hudba – píseň, její druhy 
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projevu v běžném životě; zpívá dle 

svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i 

vícehlase, dokáže ocenit kvalitní 

vokální projev druhého 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

Hudebně pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpozná některé z tanců různých 

stylových období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků k 

poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 

• Tanec – různé typy tanců 

Poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období a 

porovnává ji z hlediska její slohové a 

stylové příslušnosti s dalšími 

skladbami 

• Písně v různých hudebních stylech 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
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Instrumentální činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uplatňuje získané pěvecké dovednosti 

a návyky při zpěvu i při mluvním 

projevu v běžném životě; zpívá dle 

svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i 

vícehlase, dokáže ocenit kvalitní 

vokální projev druhého 

• Jednoduchý doprovod písní 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence sociální a personální  

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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tercie 

Markéta Nedvědová, 1 týdně, P 

Poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období a 

porovnává ji z hlediska její slohové a 

stylové příslušnosti s dalšími 

skladbami 

• Vývoj světové hudby – antika, 

středověk, renesance 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

  

Vokální činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a 

skladby různých stylů a žánrů 

• Baroko, klasicismus 

Poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

• Romantismus, impresionismus a 

moderní hudba 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Kreativita 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence komunikativní  

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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kvarta 

Markéta Nedvědová, 1 týdně, P 

Poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období a 

porovnává ji z hlediska její slohové a 

stylové příslušnosti s dalšími 

skladbami 

• Vývoj české hudby – středověk, 

renesance, baroko 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

Vokální činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a 

skladby různých stylů a žánrů 

• reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, témata i 

částí skladeb, vytváří a volí 

jednoduché doprovody, provádí 

jednoduché hudební improvizace 

• Vývoj české hudby – klasicismus, 

romantismus 

Poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

• Moderní hudba 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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Výtvarná výchova 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Předmět je vyučován na nižším stupni gymnázia, výuka probíhá v blocích, 2 hodiny týdně v 

primě a sekundě a 1 hodinu týdně v tercii. Výtvarná výchova je vyučována v kmenových 

třídách nebo v keramické dílně. Příležitostně výuka probíhá venku a je doplněna o návštěvu 

výstavy. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je postavené na 

tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímaní a interpretaci. Žák chápe umělecký proces jako způsob 

poznávání a komunikace. Pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Užívá různých 

uměleckých vyjadřovacích prostředků. Tvůrčími aktivitami jsou žáci vedeni k rozvíjení 

jedinečných pocitů a prožitků. Mají možnost si uvědomit, které prostředky jim vyhovují a 

které by chtěli dále rozvíjet. Nabízená je: kresba, malba, prostorová práce, grafika a v rámci 

možností se žáci seznamují s technologiemi a postupy v současném výtvarném umění. 

Využívají různých zdrojů informací (encyklopedie, katalogy, monografie, internet) pro 

rozšiřování znalostí a dovedností a chápání uměleckého procesu v jeho celistvosti. Vzdělávání 

ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova je zaměřeno na pochopení umění jako 

specifického způsobu poznání a užívání jazyka umění jako svébytného prostředku 

komunikace, chápání  umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 

součástí lidské existence, učení se prostřednictvím vlastní tvorby, rozvíjení tvůrčího 

potenciálu a kultivování projevů, uvědomováni si sama sebe jako jedince, tolerantní přístup k 

různorodým kulturním hodnotám současnosti  a minulosti, potřebám různorodých skupin, 

národů a národností. 

 

prima 

Iveta Juklíčková 2 týdně, P 

Rozvíjení smyslové citlivosti  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybírá, vytváří a pojmenovává co 

nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé prvky a jejich 

vztahy pro získání osobitých výsledků 

• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti 
• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR 

• Prvky vizuálně obrazného vyjádření – 

linie, tvary, objemy, světlostní a 

barevné kvality, textury; vztahy a 

uspořádání prvků v ploše, objemu, 

prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast, rytmus, 

dynamické proměny, struktura), ve 

statickém i dynamickém vizuálně 

obrazném vyjádření  

• Uspořádání objektů do celků v ploše, 

objemu, prostoru a časovém průběhu – 

vyjádření vztahů, pohybu a proměn 

uvnitř a mezi objekty (lineární, 

světlostní, barevné, plastické 

a prostorové prostředky a prostředky 
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• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 
vyjadřující časový průběh) ve 

statickém i dynamickém vyjádření  

• Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly – vědomé 

vnímání a uplatnění mimo-vizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě; reflexe 

ostatních uměleckých druhů 

(hudebních, dramatických)  

• Smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, televize, 

elektronická média, reklama; výběr, 

kombinace a variace ve vlastní tvorbě 

• Pravěk, starověk – vizuálně obrazová 

orientace, interpretace 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

editovat vybrat a dopsat 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Člověk a životní prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

  

Uplatňování subjektivity 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybírá, vytváří a pojmenovává co 

nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti 

prvků a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

• Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností – manipulace 

s objekty, pohyb těla a jeho umístění 

v prostoru, akční tvar malby a kresby, 

uspořádání prostoru, celku vizuálně 

obrazných vyjádření a vyjádření 

proměn; výběr, uplatnění a 

interpretace 

• Typy vizuálně obrazných vyjádření – 

hračky, objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, animovaný 
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• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti  
• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR  
• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 

 

film, comics, fotografie, elektronický 

obraz, reklama, vizualizované 

dramatické akce, komunikační 

grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 

pro vlastní tvůrčí záměry 

• Přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich motivace 

(fantazijní, symbolická, založená na 

smyslovém vnímání, racionálně 

konstruktivní, expresivní); reflexe a 

vědomé uplatnění při vlastních 

tvůrčích činnostech 

• pravěk, starověk – vizuálně obrazová 

orientace, interpretace 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
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Ověřování komunikačních účinků 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybírá, vytváří a pojmenovává co 

nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti 

prvků a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti 
• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR 
• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 
•  

• Osobní postoj v komunikaci – jeho 

utváření a zdůvodňování; důvody 

vzniku odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých), kritéria 

jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování 

• Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření – utváření a 

uplatnění komunikačního obsahu; 

vysvětlování a obhajoba výsledků 

tvorby s respektováním záměru 

autora; prezentace ve veřejném 

prostoru, mediální prezentace 

• Proměny komunikačního obsahu – 

záměry tvorby a proměny obsahu 

vizuálně obrazných vyjádření 

vlastních děl i děl výtvarného umění; 

historické, sociální a kulturní 

souvislosti 

• pravěk, starověk – vizuálně obrazová 

orientace, interpretace 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Komunikace 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 



   
 

496 
 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 
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Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

 

sekunda 

Iveta Juklíčková 2 týdně, P 

Uplatňování subjektivity 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, představ 

a poznatků; variuje různé vlastnosti 

prvků a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

• užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly 

a k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie 

• vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 

účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti  
• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR  
• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 

 

• Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností – manipulace 

s objekty, pohyb těla a jeho umístění 

v prostoru, akční tvar malby a kresby, 

uspořádání prostoru, celku vizuálně 

obrazných vyjádření a vyjádření 

proměn; výběr, uplatnění a 

interpretace  

• Typy vizuálně obrazných vyjádření – 

hračky, objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, animovaný 

film, comics, fotografie, elektronický 

obraz, reklama, vizualizované 

dramatické akce, komunikační 

grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 

pro vlastní tvůrčí záměry  

• Přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich motivace 

(fantazijní, symbolická, založená na 

smyslovém vnímání, racionálně 

konstruktivní, expresivní); reflexe a 

vědomé uplatnění při vlastních 

tvůrčích činnostech 

• Středověk, raný novověk vizuálně 

obrazová orientace, interpretace 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 
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OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

Ověřování komunikačních účinků 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybírá, vytváří a pojmenovává co 

prvky vizuálně obrazných vyjádření a 

jejich vztahů; uplatňuje je pro 

vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků; variuje různé 

vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti  
• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR  
• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 

 

• Osobní postoj v komunikaci – jeho 

utváření a zdůvodňování; důvody 

vzniku odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých), kritéria 

jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování 

• Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření – utváření a 

uplatnění komunikačního obsahu; 

vysvětlování a obhajoba výsledků 

tvorby s respektováním záměru 

autora; prezentace ve veřejném 

prostoru, mediální prezentace 

• Proměny komunikačního obsahu – 

záměry tvorby a proměny obsahu 

vizuálně obrazných vyjádření 

vlastních děl i děl výtvarného umění; 

historické, sociální a kulturní 

souvislosti 

• Středověk, raný novověk – vizuálně 

obrazová orientace, interpretace 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 
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Komunikace 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Rozvíjení smyslové citlivosti  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly 

a k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie 

• vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 

účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti  
• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR  
• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 

 

• Prvky vizuálně obrazného vyjádření – 

linie, tvary, objemy, světlostní a 

barevné kvality, textury; vztahy a 

uspořádání prvků v ploše, objemu, 

prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast, rytmus, 

dynamické proměny, struktura), ve 

statickém i dynamickém vizuálně 

obrazném vyjádření 

• Uspořádání objektů do celků v ploše, 

objemu, prostoru a časovém průběhu – 

vyjádření vztahů, pohybu a proměn 

uvnitř a mezi objekty (lineární, 

světlostní, barevné, plastické 

a prostorové prostředky a prostředky 

vyjadřující časový průběh) ve 

statickém i dynamickém vyjádření 

• Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly – vědomé 

vnímání a uplatnění mimo-vizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě; reflexe 

ostatních uměleckých druhů 

(hudebních, dramatických) 

• Smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, televize, 

elektronická média, reklama; výběr, 

kombinace a variace ve vlastní tvorbě 

• Středověk a raný novověk vizuálně 

obrazová orientace, interpretace 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 
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• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

 

tercie 

Iveta Juklíčková, 1 týdně, P 

Ověřování komunikačních účinků 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly 

a k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie 

• rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového 

účinku, v rovině subjektivního účinku 

a v rovině sociálně utvářeného i 

symbolického obsahu 

• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti  
• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR  

• Osobní postoj v komunikaci – jeho 

utváření a zdůvodňování; důvody 

vzniku odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých), kritéria 

jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování 

• Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření – utváření a 

uplatnění komunikačního obsahu; 

vysvětlování a obhajoba výsledků 

tvorby s respektováním záměru 

autora; prezentace ve veřejném 

prostoru, mediální prezentace 

• Proměny komunikačního obsahu – 

záměry tvorby a proměny obsahu 

vizuálně obrazných vyjádření 

vlastních děl i děl výtvarného umění; 
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• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 

 

historické, sociální a kulturní 

souvislosti 

• Umění 18 století, trendy, kultura a 

umění 19. a 20. století, moderna, 

vizuálně obrazová orientace, 

interpretace 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

  

Uplatňování subjektivity 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích; k 

tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích – 

počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

• interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti; vychází při tom ze svých 

znalostí historických souvislostí i z 

osobních zkušeností a prožitků 

• porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření; vysvětluje své postoje k 

nim s vědomím osobní, společenské a 

kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti  

• Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností – manipulace 

s objekty, pohyb těla a jeho umístění 

v prostoru, akční tvar malby a kresby, 

uspořádání prostoru, celku vizuálně 

obrazných vyjádření a vyjádření 

proměn; výběr, uplatnění a 

interpretace 

• Typy vizuálně obrazných vyjádření – 

hračky, objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, animovaný 

film, comics, fotografie, elektronický 

obraz, reklama, vizualizované 

dramatické akce, komunikační 

grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 

pro vlastní tvůrčí záměry 

• Přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich motivace 

(fantazijní, symbolická, založená na 

smyslovém vnímání, racionálně 

konstruktivní, expresivní); reflexe a 
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• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR  
• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 

 

vědomé uplatnění při vlastních 

tvůrčích činnostech 

• Umění 18 století, trendy, kultura a 

umění 19. a 20. století, moderna, 

vizuálně obrazová orientace, 

interpretace 

 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

Média a mediální produkce 

  

Rozvíjení smyslové citlivosti  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 

účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

• žák dokáže rozlišovat, popisovat a 

ztvárnit kulturní a výtvarné projevy 

lidské činnosti  
• Rozpoznává nejznámější umělecká, 

výtvarná a architektonická díla daného 

období ve světě i v ČR  
• Žák umí zařadit dílo do kulturního 

kontextu 

 

• Prvky vizuálně obrazného vyjádření – 

linie, tvary, objemy, světlostní a 

barevné kvality, textury; vztahy a 

uspořádání prvků v ploše, objemu, 

prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast, rytmus, 

dynamické proměny, struktura), ve 

statickém i dynamickém vizuálně 

obrazném vyjádření 

• Uspořádání objektů do celků v ploše, 

objemu, prostoru a časovém průběhu – 

vyjádření vztahů, pohybu a proměn 

uvnitř a mezi objekty (lineární, 

světlostní, barevné, plastické 

a prostorové prostředky a prostředky 

vyjadřující časový průběh) ve 

statickém i dynamickém vyjádření 

• Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly – vědomé 
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vnímání a uplatnění mimo-vizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě; reflexe 

ostatních uměleckých druhů 

(hudebních, dramatických) 

• Smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, televize, 

elektronická média, reklama; výběr, 

kombinace a variace ve vlastní tvorbě 

• Umění 18 století, trendy, kultura a 

umění 19. a 20. století, moderna, 

vizuálně obrazová orientace, 

interpretace 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
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Kompetence k řešení problémů 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v 

týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 
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Kompetence pracovní 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

 

 

Estetická výchova 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Estetická výchova je vyučován v blocích na vyšším stupni gymnázia v 

kvintě a sextě (v 1.a 2. ročníku) 2 hodiny týdně. Estetická výchova je předmět, který vychází 

z obsahu Hudebního a Výtvarného oboru nižšího gymnázia, vzdělávací oblasti Umění a 

kultura podle RVP G. Jeho cílem je jednak umožnit snazší orientaci ve Výtvarném a 

Hudebním oboru pro studium a ukázat jim přesahy a souvislosti těchto oborů. Hlavním cílem 

předmětu je přiblížit oblast Umění a kultura jako celek. Předmět je zaměřen na oblast umění a 

jeho reflexi, dále pak na všechna znaková vyjádření, která mají vizuální podstatu a jsou 

nezastupitelná při poznávání a prožívání lidské existence. Oblast zájmu estetické výchovy se 

rozšiřuje na vnímání, percepci, recepci, interpretaci a následnou komunikaci všech vizuálně 

obrazných vyjádření. Žáci se seznamují s technologiemi a postupy ve výtvarném umění, ve 

fotografii, ve filmu, s vizuální a funkční složkou architektury, technikou divadelní a jevištní 

praxe a s různými vizuálními reprodukcemi umění. Důraz je kladen na provázanost vnímání a 

tvorby s interpretací uměleckých děl a na jejich filozofickém zakotvení v estetických teoriích. 

Dále předmět vede žáka k vnímání umění jako estetického prožitku, snaží se nalézat v něm 

estetické hodnoty a ukazuje umění jako svébytný prostředek komunikace.  

Předmět směřuje především k chápání fenoménu filozofického pochopení umění jako celistvé 

oblasti lidské kultury i jako složku společenské komunikace, ve které může žák profilovat 

také svůj osobní postoj. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

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

• pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění 

jako svébytného prostředku komunikace 

• chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 

součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se 

o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení 

tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

• spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 

uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k 

tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a 

minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a 

národností 

• uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke 

světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 

emocionálního života 

• zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako 

způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 

v mnohotvárném světě 

 

kvinta (1. ročník čtyřletého studia) 

Jaromír Hřebecký, 2 týdně, P 

Znakové systémy uměleckého vyjádření 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

dokáže vysvětlit a pojmenovat umělecký 

výraz jako hodnotu uměleckého díla;               

• uvědomuje si vztah mezi subjektivním a 

objektivním obsahem znaku a jejich 

významem; 

• pochopí základní rozdíly mezi základními 

estetickými pojmy a dokáže je aplikovat v 

praxi 
 

- Základní estetické pojmy 

• Forma a obsah v umění 

• Druhy forem umění 

• Sémiotika znaků v umění 
 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

a smyslového vnímání 
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MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

 

Umělecká tvorba, estetika a komunikace  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

vědomě uplatňuje nabité zkušenosti při 

vlastních aktivitách a chápe ji jako základní 

faktor rozvoje své osobnosti;  

• dokáže objasnit její význam v procesu 

umělecké tvorby i v životě; 

• uvědomuje si význam osobně založených 

podnětů na vznik estetického prožitku;        

 • snaží se odhalit vlastní zkušenosti 

s uměním i zkušenosti, které s jeho vznikem 

souvisejí 
 

• Umělecký proces a jeho vývoj 

• Estetické pojmy a jejich definice 

• Role subjektu v uměleckém procesu 

• Úloha komunikace v uměleckém procesu, 

autor, divák 
 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Komunikace 

  

Obrazové znakové systémy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

objasní podstatné rysy magického a 

modernistického přístupu v uměleckém 

procesu a dokáže je rozpoznat v současném 

umění;  

• na příkladech uměleckých děl vysvětlí 

umělecký záměr a dobu, kdy a proč díla 

vznikala a posun v jejich obsahové a formální 

stránce 
 

•Vizuálně obrazné znakové systémy z 

hlediska poznávání a komunikace; 

•Dějiny umění a hodnoty estetických prožitků 

jednotlivých uměleckých děl 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

 

Prožitky a počitky  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

uvědomuje si význam osobně založených podnětů 

na vznik estetického prožitku;        

 • snaží se odhalit vlastní zkušenosti s uměním, 

které s jeho vznikem souvisejí 

 

Praktické ukázky uměleckých děl napříč širokým 

spektrem umění; 

•Prostor zakotvení uměleckého díla a jeho 

vyjádření prostorem a situací 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

a smyslového vnímání 

Kreativita 

Komunikace 

  

 

Recepce, percepce a reflexe  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpoznávání hodnot uměleckého díla z vizuálně 

dostupných znaků a jejich vnímání v širším 

kontextu umění; 

• hodnota uměleckých děl z pohledu subjektu 

pozorovatele a jeho intence při tvorbě estetického 

prožitku   

 

 

Teorie obrazu napříč uměním – základy 

• Hodnoty uměleckého díla 

• Estetický prožitek  

• Umění a kýč 

•Umění jako komunikace mezi dílem a 

společností 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Rozvoj schopností poznávání 

a smyslového vnímání 

Kreativita 

Komunikace 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

Kompetence sociální a personální  

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

Kompetence k podnikavosti 
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• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

 

sexta (2. ročník čtyřletého studia) 

Jaromír Hřebecký, 2 týdně, P 

Obrazové znakové systémy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

dokáže vysvětlit a určit zobrazení jako hodnotu 

uměleckého díla; 

• uvědomuje si vztah mezi zobrazením a realitou 

uměleckých děl a jejich významem nejen pro 

jedince, ale i společnost; 

• pochopí základní rozdíly mezi jednotlivými 

druhy zobrazivého umění a dokáže pojmenovat a 

komparovat díla mezi sebou 

 

 

• teorie zobrazení a zobrazování autorů 

zabývajících se problematikou zobrazení u 

vizuálního umění – fotografie, film, divadlo; 

• čtení textů zaměřených na estetiku zobrazení a 

jejich komparace 

 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Porozumění vjemů a počitků 
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MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Přiřazení do kontextu 

 

 Znakové systémy umění – vizuální umění 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se v současném trendu vývoje 

moderního umění a dokáže se přiklonit 

k určité teorii a obhájit ji v rámci ostatních; 

• dokáže samostatně aplikovat estetické 

kategorie umění a popisovat estetické vjemy a 

dojmy; 

• zná základy dějin umění a dokáže zařadit 

umělecká díla dle základních charakteristik    

 

 

Základy dějin umění  

• Základní teorie zobrazení 

• Práce s odborným textem a jeho následnou 

aplikací v praxi 

 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Porozumění vjemů a počitků 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Přiřazení do kontextu 

  

 

 

 

 

Recepce, percepce a reflexe  

Očekávané výstupy Učivo 
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Žák: 

objasní podstatné rysy aktuálního 

(pluralitního, postmodernistického) přístupu k 

uměleckému procesu a na základě toho 

vysvětlí proces vzniku „obecného vkusu“   a 

„estetických norem“; 

• dokáže aplikovat estetické kategorie na 

současná umělecká díla; 

vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k 

recepci uměleckého díla a zejména k 

porozumění uměleckým dílům současnosti 

 

Estetické kategorie a jejich užití v praxi 

• Základní popis (percepce a recepce) 

uměleckých děl 

 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Porozumění vjemů a počitků 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Přiřazení do kontextu 

  

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  
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• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

Kompetence sociální a personální  

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

 

 

Člověk a zdraví 

Charakteristika oblasti 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno 

a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita 

mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví 

důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, 

stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit 

základního vzdělávání. 
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Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví 

(poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 

aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby 

žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, jeho ochrany i 

hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s 

různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si 

dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a 

získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části 

o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní 

jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na 

účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a 

jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, 

aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví 

potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, 

jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i 

na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících 

se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k 

rozvoji i ochraně zdraví. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve 

vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní 

tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích 

oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 

 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v 

propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 

Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 

prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a 

jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení 

v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k 

individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje 

výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 

a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, 

partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. 

 

Vzdělávací obor Tělesná 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. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze 

somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich 
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zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), 

které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 

 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, 

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 – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto 

se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která 

jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo 

jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich 

oslabení.  

 

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní 

skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného 

předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako 

adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato 

nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale 

paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné 

napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, z 

dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné 

skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů 

atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé 

populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně 

zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede 

žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých 

činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální 

cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich 

zařazování do denního režimu žáků. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k: 

 

- poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání 

radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou 

příznivých vztahů 

- poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu 

vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, 

co zdraví ohrožuje a poškozuje 

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k 

upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé 

životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

- propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se 

základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 

- ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k 

využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí 
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- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci 

 

-------------------- vyšší stupeň 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Zařazení oblasti Člověk a zdraví do vzdělávání umožňuje prohloubit vztah žáků ke zdraví, 

posílit rozumové a citové vazby k dané problematice a rozvinout praktické dovednosti, které 

určují zdravý životní styl a kvalitu budoucího života v dospělosti. Zařazení této vzdělávací 

oblasti vychází i z předpokladu, že dobře připravení a motivovaní absolventi gymnázií mohou 

později výrazně ovlivňovat životní a pracovní postoje ke zdraví v celé společnosti. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se vzdělávacími obory Výchova ke zdraví a Tělesná 

výchova navazuje ve svých výstupech i obsahu na stejnojmennou vzdělávací oblast pro 

základní vzdělávání. Jestliže se základní vzdělávání zaměřovalo především na utváření vztahu 

ke zdraví a na poznávání preventivní ochrany vlastního zdraví a bezpečí, vzdělávání na 

gymnáziu směřuje důsledněji k získání schopnosti aktivně podporovat a chránit zdraví v 

rámci širší komunity. Znamená to, že absolvent gymnázia by měl být připraven sledovat, 

hodnotit a v daných možnostech řešit situace související se zdravím a bezpečností i v rámci 

své budoucí rodiny, pracoviště, obce atd. 

 

Významnou roli při tom hraje větší schopnost žáků získávat informace, analyzovat jejich 

obsah, ověřovat (uplatňovat) poznané v praktických činnostech, diskutovat o vzniklých 

problémech, o jejich prožívání, o vlivu konkrétních postupů řešení na zdraví atd. Realizace 

této vzdělávací oblasti tak (v porovnání se základním vzděláváním) daleko více staví na 

samostatnosti žáků, na jejich aktivním přístupu k dané problematice, na osobních 

zkušenostech a názorech, ale i na uvědomělejším utváření vztahů k jiným osobám i okolnímu 

prostředí, na větší zodpovědnosti za bezpečnost a zdraví, na organizačních schopnostech atd. 

 

Výchova ke zdraví má ve vzdělávání především praktický a aplikační charakter. V návaznosti 

na přírodovědné a společenskovědní vzdělávání a s využitím specifických informací o zdraví 

směřuje především k hlubšímu poznávání rizikového a nerizikového chování (v partnerských 

vztazích, rodičovských rolích, ve styku s návykovými látkami a jinými škodlivinami, při 

ohrožení bezpečí atd.) a k osvojování praktických postupů vhodných pro všestrannou aktivní 

podporu osobního, ale i komunitního a globálního zdraví (v běžném životě i při mimořádných 

událostech). 

 

Tělesná výchova usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, 

duševní a sociální zdatnosti. Vychází především z motivující atmosféry, zájmu žáků a z jejich 

individuálních předpokladů (možností). Využívá k tomu specifických emočních prožitků, 

sociálních situací a bioenergetických zátěží v individuálně utvářené nabídce pohybových 

činností (od zdravotně rekreačních až po výkonnostní). Z hlediska celoživotní perspektivy 

směřuje tělesná výchova k hlubší orientaci žáků v otázkách vlivu pohybových aktivit na 

zdraví. Vede je k osvojení a pravidelnému využívání konkrétních pohybových činností 

(kondičních a vyrovnávacích programů) v souladu s jejich pohybovými zájmy a zdravotními 

potřebami. Významná zůstává otázka bezpečnosti a úrazové prevence při pohybových 

činnostech. Velká pozornost je i nadále věnována rozvoji pohybového nadání i korekcím 

pohybových znevýhodnění (oslabení). 

 

Je třeba i nadále dbát na to, aby pohled na problematiku zdraví nebyl úzce oborový a podpora 
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zdraví prolínala celým vzděláváním i režimem školy. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- poznávání tělesných, duševních a sociálních potřeb i důsledků jejich naplňování či 

neuspokojování; 

- poznávání životních hodnot a formování odpovídajících postojů souvisejících se zdravím a 

mezilidskými vztahy; 

- přebírání odpovědnosti za zdraví, bezpečnost a kvalitu životního prostředí; 

- upevňování vazeb: zdraví – tělesná, duševní a sociální pohoda (zdatnost) – péče o zdraví a 

bezpečnost – odpovědnost – vzájemná pomoc – prožitek – vzhled – vitalita – výkonnost – 

úspěšnost – sociální stabilita – zdraví; 

-uplatňování zdravého způsobu života a aktivní podpory zdraví: zařazování osvědčených 

činností a postupů z oblasti hygieny, stravování, pohybu, osobního bezpečí, partnerských 

vztahů; 

- schopnosti diskutovat o problematice týkající se zdraví, hledat a realizovat řešení v rozsahu 

společných možností; 

- zprostředkování vhledu do života dospělých a rodiny a k uplatňování zákonnosti, tolerance, 

respektu a pomoci jako předpokladu bezkonfliktního partnerského vztahu a rodinného života; 

- aktivní ochraně zdraví před návykovými látkami a jinými škodlivinami; 

- osvojení způsobů účelného chování a poskytnutí (zajištění) nezbytné pomoci v situacích 

ohrožení zdraví a bezpečí, včetně mimořádných událostí; 

- vnímání pohybové činnosti jako zdroje zdravotních účinků, ale i uměleckých, emočních, 

společenských a jiných prožitků; 

- poznávání historie i současnosti společenského a sportovního života a k hodnocení 

konkrétních jevů souvisejících se zdravím. 

 

Výchova ke zdraví 

Charakteristika předmětu 

Předmět Výchova ke zdraví je na nižším stupni vyučován jako samostatný předmět v tercii a 

kvartě s hodinou dotací 1 hodina týdně. Na vyšším stupni je integrován do předmětů: tělesná 

výchova, základy společenských věd a biologie. Vyučovací předmět Výchova ke zdraví 

usiluje o naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Navazuje na 

Standard základního vzdělávání (Oblast zdravého životního stylu) a vyučovací předmět 

Rodinná výchova, dosud zakotvený v platných vzdělávacích programech (Základní škola, 

Národní škola, Obecná škola). Vzdělávací obsah a očekávané výstupy předmětu významným 

způsobem přispívají k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Při jejich osvojování se 

klade důraz na vyváženost podílu postojů (hodnotových preferencí), dovedností (nezbytných 

pro praktický život) a znalostí. Předmět reaguje na současné potřeby týkající se podpory a 

ochrany zdraví u dětí a dospívajících (zvyšuje se procento nezletilých zneužívajících alkohol 

a pravidelně kouřících mladých žen, vzrůstající agresivita u dětí aj.). Uplatňuje komplexní 

pohled na širokou problematiku zdraví, proto do svého vzdělávacího obsahu integruje prvky z 

oblasti medicíny, psychologie, sociologie, etiky, ekologie. 
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 tercie 

Jan Šperl, 1 týdně, P 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a 

přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů v komunitě 

• vysvětlí role členů komunity (rodiny, 

třídy, spolku) a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné 

prostředí) z hlediska prospěšnosti 

zdraví 

• respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje; kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví 

• respektuje význam sexuality v 

souvislosti se zdravím, etikou, 

morálkou a pozitivními životními cíli; 

chápe význam zdrženlivosti v 

dospívání a odpovědného sexuálního 

chování 

• Dětství, puberta, dospívání – tělesné, 

duševní a společenské změny 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí na příkladech přímé 

souvislosti mezi tělesným, duševním a 

sociálním zdravím; vysvětlí vztah 

mezi uspokojováním základních 

lidských potřeb a hodnotou zdraví 

• usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

• posoudí různé způsoby chování lidí z 

hlediska odpovědnosti za vlastní 

zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z 

nich osobní odpovědnost ve prospěch 

aktivní podpory zdraví 

• Výživa a zdraví 

• Tělesná a duševní hygiena režim dne 

• Psychohygiena 
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• projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému, k vlastnímu dospívání a 

pravidlům zdravého životního stylu; 

dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy a obce 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Psychohygiena 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 

  

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

• vyjádří vlastní názor k problematice 

zdraví a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

• Stres a jeho vztah ke zdraví, 

civilizační choroby 

• Destruktivní závislosti a její skryté 

formy a stupně individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální kriminalita 

• Bezpečné chování 

• Dodržování pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 
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Hodnota a podpora zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému, k vlastnímu dospívání a 

pravidlům zdravého životního stylu; 

dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy a obce 

• Celostní pojetí člověka ve zdraví a 

nemoci – složky zdraví a jejich 

interakce, základní lidské potřeby a 

jejich hierarchie (Maslowova teorie) 

• Podpora zdraví a její formy – 

prevence a intervence 

• Podpora zdraví v komunitě 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 

Poznávání lidí 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

  

 

 

 

Osobnostní a sociální rozvoj  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a 

přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů v komunitě 

• Sebepoznání a sebepojetí – vztah 

k sobě samému, vztah k druhým 

lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

• Seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování – cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání 
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• vysvětlí role členů komunity (rodiny, 

třídy, spolku) a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné 

prostředí) z hlediska prospěšnosti 

zdraví 

• projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému, k vlastnímu dospívání a 

pravidlům zdravého životního stylu; 

dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy a obce 

problémových situací; stanovení 

osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení 

• Psychohygiena – sociální dovednosti 

pro předcházení a zvládání stresu, 

hledání pomoci při problémech 

• Mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace – respektování sebe sama i 

druhých, přijímání názoru druhého, 

empatie; chování podporující dobré 

vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 

efektivní a asertivní komunikace a 

kooperace v různých situacích 

  

 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Psychohygiena 

Mezilidské vztahy 

Morálka všedního dne 

  

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a 

přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů v komunitě 

• vysvětlí role členů komunity (rodiny, 

třídy, spolku) a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné 

•  Vztahy ve dvojici – partnerské 

vztahy, manželství a rodičovství 

•  Vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity – rodina 
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prostředí) z hlediska prospěšnosti 

zdraví 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Princip sociálního smíru a 

solidarity 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 
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• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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kvarta 

Jan Šperl, 1 týdně, P 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uplatňuje osvojené preventivní 

způsoby rozhodování, chování a 

jednání v souvislosti s běžnými, 

přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami; svěří se se zdravotním 

problémem a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc 

• Sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví – předčasná sexuální zkušenost; 

těhotenství a rodičovství mladistvých; 

poruchy pohlavní identity   

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

• dává do souvislostí složení stravy a 

způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 

• uplatňuje osvojené preventivní 

způsoby rozhodování, chování a 

jednání v souvislosti s běžnými, 

přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami; svěří se se zdravotním 

problémem a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc 

• uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a 

životní perspektivu mladého člověka; 

uplatňuje osvojené sociální dovednosti 

a modely chování při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy ve škole i 

mimo ni; v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc sobě nebo druhým 

•  Ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými chorobami, chronickým 

onemocněním a úrazy  



   
 

526 
 

• uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí 

• projevuje odpovědné chování v 

rizikových situacích silniční a 

železniční dopravy; aktivně předchází 

situacím ohrožení zdraví a osobního 

bezpečí; v případě potřeby poskytne 

adekvátní první pomoc 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Psychohygiena 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

  

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje 

osvojené dovednosti komunikační 

obrany proti manipulaci a agresi 

• samostatně využívá osvojené 

kompenzační a relaxační techniky a 

sociální dovednosti k regeneraci 

organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

• Manipulativní reklama a informace – 

reklamní vlivy, působení sekt 

• Ochrana člověka za mimořádných 

událostí – živelní pohromy, terorismus 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
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Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Osobnostní a sociální rozvoj  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí 

• Morální rozvoj – cvičení zaujímání 

hodnotových postojů a rozhodovacích 

dovedností; dovednosti pro řešení 

problémů v mezilidských vztazích; 

pomáhající a prosociální chování 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 
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ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské  

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví 

Kompetence pracovní 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

Tělesná výchova 

Charakteristika předmětu 
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Předmět Tělesná výchova je vyučovací předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a 

zdraví. Vyučuje se ve všech ročnících 2 hodiny týdně. Cílem tohoto předmětu je vzdělávat 

žáky v oblasti aktivního pohybu, zdravého životního stylu a vnuknout dětem myšlenku, že 

pohyb je významným činitelem, který působí na zdravotní stav a pohodu jedince. Tělesná 

výchova motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k pohybu a poukazuje na pozitivní vliv na 

zdravotní stav a psychickou pohodu jedince. Žáci se učí zvládat různé role jako například 

spolupráci, koordinaci, komunikaci a rozhodování. Tělesná výchova vede žáky 

k samostatnosti, dodržování bezpečnostních pravidel a seberealizaci. 

 

prima 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Atletika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé 

pohybové činnosti zařazuje pravidelně 

a s konkrétním účelem 

• usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

• zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

• rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 

• odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší 

• Základní pojmy a charakteristika 

atletických disciplín 

• Základní pravidla atletických disciplín 

• Průpravná cvičení a zdokonalování 

atletických disciplín 

• Běhy 

• Skoky 

• Vrhy 

• Hody 

• Základní měření jednotlivých 

atletických disciplín  

Gymnastika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Charakteristika a rozdělení 

gymnastiky 

• Základní pojmy a názvosloví 
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• usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

• rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 

• aktivně se vyhýbá činnostem, které 

jsou kontraindikací zdravotního 

oslabení 

• Záchrana a dopomoc při 

gymnastických cvičeních 

• Gymnastická průprava a gymnastické 

hry 

• Protahovací a posilovací cvičení 

• Základy psychické a fyzické 

sebeobrany 

• Základy zdravotní tělesné výchovy 

Netradiční sporty 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

• Základní pojmy a charakteristika 

netradičních sportu 

• Základní pravidla netradičních sportů 

• Herní činnosti 

• Znalost zásad fair play 

• Dodržování bezpečnosti 

• Radost ze hry 

• Požitek a spolupráce 

Sportovní hry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 

• Volejbal 

• Minivolejbal 

• Basketbal 

• Házená 

• Základní pravidla sportovních her 

• Rozdělení sportovních her 

• Znalost fair play 

• Vyučování tělesné kondice 

• Radost ze hry 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

Kompetence k řešení problémů 
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• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

sekunda 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Atletika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Základní pojmy a charakteristika 

atletických disciplín 
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• aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé 

pohybové činnosti zařazuje pravidelně 

a s konkrétním účelem 

• usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

• dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

• Základní pravidla atletických disciplín 

• Průpravná cvičení a zdokonalovaní 

atletických disciplín 

• Běhy 

• Skoky 

• Vrhy 

• Hody 

• Základy měření atletických disciplín 

Gymnastika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

• odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší 

• Charakteristika a rozdělení 

gymnastiky 

• Základní pojmy názvosloví 

• Pořadová cvičení 

• Záchrana a dopomoc 

• Gymnastická průprava a gymnastické 

hry 

• Gymnastická cvičení s náčiním a bez 

náčiní 

• Protahovací a posilovací cvičení 

• Základy fyzické a psychické 

sebeobrany 

Netradiční sporty 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé 

pohybové činnosti zařazuje pravidelně 

a s konkrétním účelem 

• odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší 

• Základní pojmy a charakteristika 

netradičních sportů 

• Základní pravidla netradičních sportů 

• Herní činnost jednotlivce 

• Znalost zásad fair play 

• Radost ze hry 

• Dodržování bezpečnosti 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

 

 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 
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tercie 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Atletika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé 

pohybové činnosti zařazuje pravidelně 

a s konkrétním účelem 

• sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí 

• uplatňuje odpovídající vytrvalost a 

cílevědomost při korekci zdravotních 

oslabení 

• Základní pojmy a charakteristika 

atletických disciplín 

• Teoretické znalosti a základy techniky 

atletických disciplín 

• Běhy 

• Skoky 

• Vrhy 

• Hody (hod granátem) 

• Základy měření jednotlivých 

atletických disciplín 

Gymnastika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší 

• samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností – 

zatěžovanými svaly 

• zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

• naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlavní, ochranu přírody při sportu 

• Charakteristika a rozdělení 

gymnastiky 

• Základní pojmy a názvosloví 

• Pořadová cvičení 

• Záchrana a dopomoc při 

gymnastických cvičeních 

• Gymnastická průprava a gymnastické 

hry 

• Gymnastické cvičení s náčiním a bez 

náčiní 

• Protahovací a posilovací cvičení 

• Základy zdravotní tělesné výchovy 

Netradiční sporty 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé 

pohybové činnosti zařazuje pravidelně 

a s konkrétním účelem 

• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu; předvídá 

možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 

• naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlavní, ochranu přírody při sportu 

• Základní pojmy a charakteristika 

netradičních sportů 

• Základní pravidla netradičních sportů 

• Herní činnosti jednotlivce 

• Znalost zásad fair play 

• Radost ze hry 

• Dodržování pravidel 

Sportovní hry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé 

pohybové činnosti zařazuje pravidelně 

a s konkrétním účelem 

• samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností – 

zatěžovanými svaly 

• Volejbal 

• Minivolejbal 

• Basketbal 

• Florbal 

• Házená 

• Základní pravidla sportovních her 

• Rozdělení sportovních her 

• Znalost fair play 

• Zvýšení tělesné kondice 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 
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• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

Kompetence komunikativní  

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

Kompetence občanské  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

kvarta 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Atletika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé 

• Základní pojmy a charakteristika 

atletických disciplín 

• Základní pravidla atletických disciplín 

• Základy techniky atletických disciplín 
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pohybové činnosti zařazuje pravidelně 

a s konkrétním účelem 

• užívá osvojované názvosloví na 

úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 

čtenáře novin a časopisů, uživatele 

internetu 

• zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci 

• Průpravná cvičení a zdokonalování 

atletických disciplín 

• Běhy 

• Skoky 

• Vrhy 

• Hody 

• Základy měření jednotlivých disciplín 

Gymnastika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Charakteristika a rozdělení 

gymnastiky 

• Základní pojmy a názvosloví 

• Pořadová cvičení 

• Záchrana a dopomoc 

• Gymnastická průprava 

• Gymnastické cvičení s náčiním a bez 

náčiní 

Sportovní hry  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

• zorganizuje samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje, závody, turistické 

akce na úrovni školy; spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže 

• užívá osvojované názvosloví na 

úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 

čtenáře novin a časopisů, uživatele 

internetu 

• zařazuje pravidelně a samostatně do 

svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s 

vlastním oslabením, usiluje o jejich 

optimální provedení 

• Volejbal 

• Basketbal 

• Florbal 

• Házená 

• Základní pravidla sportovních her 

• Rozdělení sportovních her 

• Znalosti zásad fair play 

• Zvýšení tělesné kondice 

• Radost ze hry 

• Bezpečnost a hygiena 

Netradiční sporty 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

• zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci 

• Základní pojmy a charakteristika 

• Základní pravidla netradičních sportů 

• Herní činnosti jednotlivce 

• Základní principy pro řízení a 

rozhodování 

• Zásady fair play 

• Radost ze hry 

• Dodržování bezpečnosti 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

Kompetence občanské  
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• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

 

kvinta 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• organizuje svůj pohybový režim a 

využívá v souladu s pohybovými 

předpoklady, zájmy a zdravotními 

potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

• zaujímá odmítavé postoje ke všem 

formám rizikového chování 

• ověří jednoduchými testy úroveň 

zdravotně orientované zdatnosti a 

svalové nerovnováhy 

• Složky ZOZ 

• Kondiční testy 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

Zdravotně zaměřená cvičení 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• usiluje o pozitivní změny ve svém 

životě související s vlastním zdravím a 

zdravím druhých 

• usiluje o optimální rozvoj své 

zdatnosti; vybere z nabídky vhodné 

kondiční programy nebo soubory 

cviků pro udržení či rozvoj úrovně 

zdravotně orientované zdatnosti a 

samostatně je upraví pro vlastní 

použití 

• Zdravotně zaměřené cviky a cvičení 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

  

Svalová nerovnováha 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• usiluje o pozitivní změny ve svém 

životě související s vlastním zdravím a 

zdravím druhých 

• ověří jednoduchými testy úroveň 

zdravotně orientované zdatnosti a 

svalové nerovnováhy 

• Příčiny svalové nerovnováhy 

• Testy svalové nerovnováhy 

Organismus a pohybová zátěž 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• podle konkrétní situace zasáhne při 

závažných poraněních a život 

ohrožujících stavech 

• Způsoby zatěžování 

• Kompenzace jednostranné zátěže 

Atletika 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zvládá základní postupy rozvoje 

osvojovaných pohybových dovedností 

a usiluje o své pohybové 

sebezdokonalení 

• volí a používá pro osvojované 

pohybové činnosti vhodnou výstroj a 

výzbroj a správně ji ošetřuje 

• Základní pojmy a charakteristika 

atletických disciplín 

• Základní pravidla atletických disciplín 

• Běhy 

• Skoky 

• Vrhy 

Gymnastika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• Základní pojmy a názvosloví 

• Záchrana a dopomoc při 

gymnastických cvičení 

• Gymnastická cvičení s náčiním 

Sportovní hry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• organizuje svůj pohybový režim a 

využívá v souladu s pohybovými 

předpoklady, zájmy a zdravotními 

potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• rozhoduje podle osvojených modelů 

chování a konkrétní situace o způsobu 

jednání v situacích vlastního nebo 

cizího ohrožení 

• Volejbal 

• Basketbal 

• Házená 

• Zvyšování tělesné kondice 

• Orientační závod 

• Specifikace bezpečnosti a hygieny při 

sportovních hrách 

• Zásady znalosti fair play 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
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• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

 

 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  
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• využívá digitální technologie 

 

sexta 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Atletika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• organizuje svůj pohybový režim a 

využívá v souladu s pohybovými 

předpoklady, zájmy a zdravotními 

potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• připraví organismus na pohybovou 

činnost s ohledem na následné 

převažující pohybové zatížení 

• uplatňuje účelné a bezpečné chování 

při pohybových aktivitách i v 

neznámém prostředí 

• Základní pojmy a charakteristika 

atletických disciplín 

• Pravidla atletických disciplín 

• Základní měření atletických disciplín 

• Teoretické znalosti a základy techniky 

atletických disciplín 

• Běhy 

• Skoky 

• Vrhy  

 

 

Gymnastika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybere z nabídky vhodné soubory 

vyrovnávacích cvičení zaměřených na 

kompenzaci jednostranného zatížení, 

na prevenci a korekci svalové 

nerovnováhy a samostatně je upraví 

pro vlastní použití 

• využívá vhodné soubory cvičení pro 

tělesnou a duševní relaxaci 

• Základní pojmy a názvosloví 

• Záchrana a dopomoc 

• Gymnastická příprava a gymnastické 

hry 

• Gymnastické cvičení s náčiním 

• Základy fyzické a psychické 

sebeobrany 

• Protahovací a posilovací cvičení 

Sportovní hry 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• organizuje svůj pohybový režim a 

využívá v souladu s pohybovými 

předpoklady, zájmy a zdravotními 

potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• připraví organismus na pohybovou 

činnost s ohledem na následné 

převažující pohybové zatížení 

• uplatňuje účelné a bezpečné chování 

při pohybových aktivitách i v 

neznámém prostředí 

• Volejbal 

• Minivolejbal 

• Basketbal 

• Házená 

• Vybíjená 

• Florbal 

• Kolektivní a individuální hry 

Netradiční hry a doplňkové pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybere z nabídky vhodné soubory 

vyrovnávacích cvičení zaměřených na 

kompenzaci jednostranného zatížení, 

na prevenci a korekci svalové 

nerovnováhy a samostatně je upraví 

pro vlastní použití 

• využívá vhodné soubory cvičení pro 

tělesnou a duševní relaxaci 

• připraví organismus na pohybovou 

činnost s ohledem na následné 

převažující pohybové zatížení 

• Pravidla netradičních her 

• Posilovací cviky 

• Protahovací cviky 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 
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Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• efektivně využívá moderní informační technologie 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

Kompetence občanské  

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

septima 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Atletika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• organizuje svůj pohybový režim a 

využívá v souladu s pohybovými 

předpoklady, zájmy a zdravotními 

potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• Základní pojmy a charakteristika 

atletických disciplín 

• Základní pravidla 

• Teoretické znalosti a základ technik 

• Běhy 

• Skoky 

• Vrhy 

• Základní měření jednotlivých disciplín 
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• respektuje věkové, pohlavní, 

výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a 

přizpůsobí svou pohybovou činnost 

dané skladbě sportujících 

• provádí osvojované pohybové 

dovednosti na úrovni individuálních 

předpokladů 

• sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) 

pohybové výkony, sportovní 

výsledky, činnosti související s 

pohybem a zdravím – zpracuje 

naměřená data, vyhodnotí je a 

výsledky různou formou prezentuje 

Gymnastika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• organizuje svůj pohybový režim a 

využívá v souladu s pohybovými 

předpoklady, zájmy a zdravotními 

potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• respektuje věkové, pohlavní, 

výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a 

přizpůsobí svou pohybovou činnost 

dané skladbě sportujících 

• provádí osvojované pohybové 

dovednosti na úrovni individuálních 

předpokladů 

• Základní pojmy a názvosloví 

• Záchrana a dopomoc při 

gymnastických cvičeních 

• Protahovací a posilovací cvičení 

• Základy zdravotní tělesné výchovy 

• Základy fyzické a psychické 

sebeobrany 

Sportovní hry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• respektuje věkové, pohlavní, 

výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a 

přizpůsobí svou pohybovou činnost 

dané skladbě sportujících 

• Volejbal 

• Basketbal 

• Minivolejbal 

• Florbal 

• Házená 

• Vybíjená 

• Základní pravidla sportovních her a 

jejich rozdělení 
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• respektuje práva a povinnosti 

vyplývající z různých sportovních rolí 

– jedná na úrovni dané role; 

spolupracuje ve prospěch družstva 

• připraví (ve spolupráci s ostatními 

žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, 

turistickou akci a podílí se na její 

realizaci 

• Znalosti zásad fair play 

Netradiční hry a doplňkové pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) 

pohybové výkony, sportovní 

výsledky, činnosti související s 

pohybem a zdravím – zpracuje 

naměřená data, vyhodnotí je a 

výsledky různou formou prezentuje 

• připraví (ve spolupráci s ostatními 

žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, 

turistickou akci a podílí se na její 

realizaci 

• Pravidla a rozdělení netradičních her 

• Ringo 

• Orientační běh 

• Cyklistika 

 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  
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• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

oktáva 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, P 

Atletika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• organizuje svůj pohybový režim a 

využívá v souladu s pohybovými 

předpoklady, zájmy a zdravotními 

• Teoretické znalosti a základy techniky 

atletických disciplín 

• Běhy 

• Skoky 

• Vrhy 
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potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

• aktivně naplňuje olympijské myšlenky 

jako projev obecné kulturnosti 

• respektuje pravidla osvojovaných 

sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) 

třídní nebo školní utkání, závody, 

soutěže v osvojovaných sportech 

• užívá s porozuměním tělocvičné 

názvosloví (gesta, signály, značky) na 

úrovni cvičence, vedoucího 

pohybových činností, organizátora 

soutěží 

• Základní měření jednotlivých 

atletických disciplín 

Gymnastika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• posoudí kvalitu stěžejních částí 

pohybu, označí zjevné příčiny 

nedostatků a uplatní konkrétní 

osvojované postupy vedoucí k 

potřebné změně 

• respektuje pravidla osvojovaných 

sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) 

třídní nebo školní utkání, závody, 

soutěže v osvojovaných sportech 

• užívá s porozuměním tělocvičné 

názvosloví (gesta, signály, značky) na 

úrovni cvičence, vedoucího 

pohybových činností, organizátora 

soutěží 

• Záchrana a dopomoc 

• Gymnastické hry 

• Cvičení s náčiním 

• Protahovací a posilovací cvičení 

• Základy zdravotní tělesné výchovy 

Sportovní hry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• organizuje svůj pohybový režim a 

využívá v souladu s pohybovými 

předpoklady, zájmy a zdravotními 

potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

• Volejbal 

• Minivolejbal 

• Basketbal 

• Házená 

• Florbal 

• Rozdělení sportovních her: kolektivní, 

individuální, brankové, síťové 
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• poskytne první pomoc při sportovních 

či jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

• aktivně naplňuje olympijské myšlenky 

jako projev obecné kulturnosti 

• užívá s porozuměním tělocvičné 

názvosloví (gesta, signály, značky) na 

úrovni cvičence, vedoucího 

pohybových činností, organizátora 

soutěží 

• Znalosti zásad fair play 

Netradiční hry a doplňkové pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí kvalitu stěžejních částí 

pohybu, označí zjevné příčiny 

nedostatků a uplatní konkrétní 

osvojované postupy vedoucí k 

potřebné změně 

• respektuje pravidla osvojovaných 

sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) 

třídní nebo školní utkání, závody, 

soutěže v osvojovaných sportech 

• užívá s porozuměním tělocvičné 

názvosloví (gesta, signály, značky) na 

úrovni cvičence, vedoucího 

pohybových činností, organizátora 

soutěží 

• Pravidla a rozdělené netradičních her 

• Ringo 

• Orientační běh 

• Cyklistika 

• Specifikace bezpečnosti a hygieny při 

netradičních hrách 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

Kompetence komunikativní  
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• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, zobrazovací a vizualizační platformy a 

aplikace a služby; využívá je při rozvoji kreativity při zapojení do života školy a do 

společnosti;  

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formy uměleckého vyjádření a 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie 

 

Člověk a svět práce 

Charakteristika oblasti 

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 z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého 

kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých 

podobách a širších souvislostech. 
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Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a 

návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka 

v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich 

určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah 

vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: 

Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které 

jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s 

technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a 

údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří 

nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě 

povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané 

tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu. 

 

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých 

středních škol. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. 

ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen 

všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a 

osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit 

pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně 

vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se 

postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a 

pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné 

zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k: 

- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k 

organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v 

běžném životě 

- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních 

nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 

- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní 

činností člověka 

- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému 

postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí 

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k 

rozvíjení podnikatelského myšlení 

- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 

potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního 

profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

 

-------------------- vyšší stupeň  

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je nepostradatelnou součástí systému všeobecného 

vzdělávání žáka a jeho přípravy na další vzdělávání a vstup do profesních vztahů. Vzdělávání 

v oblasti světa práce má žáka uvést do plnohodnotného profesního i ekonomického 
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občanského života. I když nemůže nahradit vlastní profesní zkušenosti, snaží se žáka 

teoreticky i prakticky připravit na situace, s nimiž se v profesním životě zcela běžně setká. Ve 

svém budoucím profesním životě se žák neobejde bez základních znalostí tržní ekonomiky, 

světa financí, hospodářských struktur státu i Evropské unie a vlivu globalizace světového trhu 

ani bez znalostí světové ekonomiky. Potřebuje znát nejen své pracovní povinnosti, ale i svá 

práva. Učí se hodnotit své pracovní schopnosti a vybírat a budovat svou profesní kariéru s 

ohledem na konkurenci a požadavky evropského trhu práce. 

 

Stále se vyvíjející legislativa a vztahy na ekonomickém trhu i na trhu práce od něj vyžadují, 

aby dokázal teoretické znalosti vždy aplikovat na aktuální situaci v ekonomice, aby 

nepodléhal povrchnímu úsudku, ale byl schopen aktuální situaci správně analyzovat a 

reagovat na ni. Proto klade tato vzdělávací oblast velký důraz na praktickou aplikaci 

získaných dovedností, jež žák získá řešením modelových situací a prací s autentickými 

materiály, se kterými se běžně setká v médiích. To předpokládá dovednost používat moderní 

informační technologie, bez nichž se v současném světě práce neobejde. Protože je v této 

oblasti kontakt s realitou velmi významný, mohou být součástí vzdělávání ve světě práce i 

besedy s přizvanými odborníky. 

 

Vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce klade velký důraz na mezipředmětové vztahy a 

využívá dosavadní získané vědomosti a dovednosti žáků z jiných oblastí. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- pochopení mikroekonomických i makroekonomických vztahů a jejich praktickému 

využívání; 

- zodpovědnému využití možností sociálního státu; 

- zodpovědnému zacházení s finančními prostředky s ohledem na vlastní možnosti a potřeby; 

- schopnosti analyzovat působení médií v ekonomickém světě a využít aktuální mediální 

informace při analýze české i světové ekonomiky; 

- pochopení a kritické analýze přínosů a rizik globalizace světové ekonomiky; 

- uplatnění profesních předpokladů zodpovědným výběrem povolání; 

- rozpoznávání aktuálních požadavků mezinárodního trhu práce a ke schopnosti na ně pružně 

reagovat; 

- efektivnímu předcházení negativnímu dopadu nezaměstnanosti a k využití moderních 

informačních technologií a nabídek státních i nestátních institucí k hledání zaměstnání, 

rekvalifikaci, vytváření profesní kariéry a celoživotnímu vzdělávání; 

- vytváření předpokladů pro kvalitní profesní a zaměstnanecké vztahy; 

- dovednosti vhodně se prezentovat na veřejnosti, prezentovat výsledky své práce a svou práci 

adekvátně hodnotit; 

- volbě pracovního režimu zohledňujícího lidské zdraví, mezilidské vztahy a ochranu 

životního prostředí. 

 

Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Člověk a svět práce má časovou dotaci jedna hodina týdně a je řazen mezi 

povinné předměty v primě, tercii a kvartě. Celkem je vyučováno pět tematických okruhů. 
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V primě je vyučován tematický okruh Využití digitálních technologií, v tercii Práce 

s laboratorní technikou a Pěstitelské práce a chovatelství a v kvartě Provoz a údržba 

domácnosti a Svět práce. Tematické okruhy navazují na okruhy 1. stupně základní školy. 

Cílem předmětu je rozvíjet u žáků praktické dovednosti v různých oborech lidské činnosti a 

vytvářet profesní orientaci. V jednotlivých okruzích je kladen důraz na praktické pracovní 

dovednosti, na samostatnou zodpovědnou práci i na práci v týmu. Žáci se učí plánovat, 

organizovat a hodnotit činnosti a zároveň i dodržovat zásady bezpečnosti při práci. Předmět je 

vyučován ve třídách dělených na dvě skupiny. Do výuky jsou začleňovány prvky činnostního 

a projektového učení. Výuka probíhá jak v klasických třídách, tak i ve specializovaných 

učebnách, konkrétně v počítačové učebně, v laboratoři i na školní zahradě. Vyučovací 

předmět Člověk a svět práce souvisí s předměty informační a komunikační technologie, 

přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova, výtvarná výchova. 

 

prima 

Iveta Juklíčková, 1 týdně, P 

Základní podmínky pro pěstování  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

• dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

• připraví jednoduché pokrmy v souladu 

se zásadami zdravé výživy 

• Pracovní řád pro pěstitelské práce 

• Půda a její zpracování 

• Materiální vybavení pro pěstitelské 

práce 

• Výživa rostlin 

• Ochrana rostlin a půdy 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

Zelenina 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

• Osivo 

• Sadba 

• Výpěstky 

• Podmínky a zásady pěstování 



   
 

555 
 

• používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

• dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

• Pěstování vybraných druhů zeleniny 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

Okrasné rostliny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

• pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

• používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

• dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

• Základy ošetřování pokojových květin 

• Pěstování vybraných okrasných dřevin 

a květin 

• Květina v interiéru a exteriéru 

• Řez, vazba a úprava květin 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

Ovocné rostliny 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

• Druhy ovocných rostlin 

• Způsob pěstování 

• Uskladnění a zpracování 
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• pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

• používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

• dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

Léčivé rostliny, koření 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

• pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

• používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

• dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

• používá základní kuchyňský inventář 

a bezpečně obsluhuje základní 

spotřebiče 

• dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u 

stolu ve společnosti 

• dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

• Pěstování vybrané rostliny 

• Rostliny a zdraví člověka 

• Léčivé účinky rostlin 

• Rostliny jedovaté 

• Rostliny jako drogy a jejich 

zneužívání 

• Alergie 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 
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Vztah člověka k prostředí 

Chovatelství 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

• prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty 

• dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

• Chov zvířat v domácnosti 

• Podmínky chovu 

• Hygiena a bezpečnost chovu 

• Kontakt se známými a neznámými 

zvířaty 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
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Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

 

 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  
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• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

 

 

 

 

tercie 

Iveta Juklíčková, 1 týdně, P 

Základní laboratorní postupy a metody 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybere a prakticky využívá vhodné 

pracovní postupy, přístroje, zařízení a 

pomůcky pro konání konkrétních 

pozorování, měření a experimentů 

• zpracuje protokol o cíli, průběhu a 

výsledcích své experimentální práce a 

• Zásady bezpečné práce v laboratoři 

• První pomoc při úrazu 

• Seznámení s výzkumnými metodami 

• Zápis laboratorní práce, zpracování 

protokolu 

• Praktické metody poznávání – 

pozorování, pokusy 
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zformuluje v něm závěry, k nimž 

dospěl 

• vyhledá v dostupných informačních 

zdrojích všechny podklady, jež mu co 

nejlépe pomohou provést danou 

experimentální práci 

• dodržuje pravidla bezpečné práce a 

ochrany životního prostředí při 

experimentální práci 

• poskytne první pomoc při úrazu v 

laboratoři 

• Práce se zdroji vztahujícími se k 

experimentální práci 

Základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vybere a prakticky využívá vhodné 

pracovní postupy, přístroje, zařízení a 

pomůcky pro konání konkrétních 

pozorování, měření a experimentů 

• Vybavení laboratoře 

• Základní laboratorní pomůcky 

• Práce s mikroskopem 

• Laboratorní práce na vybraná témata 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 
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• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 
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• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

kvarta 

Iveta Juklíčková, 1 týdně, P 

Finance, provoz a údržba domácnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• provádí jednoduché operace 

platebního styku a domácího 

účetnictví 

• ovládá jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech v 

domácnosti a orientuje se v návodech 

k obsluze běžných domácích 

spotřebičů 

• správně zachází s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením včetně 

údržby; provádí drobnou domácí 

údržbu 

• dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu elektrickým proudem 

• prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby při 

vstupu na trh práce 

• provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

• Rozpočet 

• Příjmy 

• Výdaje 

• Platby 

• Úspory 

• Hotovostní a bezhotovostní platební 

styk 

• Ekonomika domácnosti 

• Domácnost a životní prostředí 

• Odpad a jeho ekologická likvidace 
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• řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 

• organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost 

• užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku 

• dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci s nástroji a 

nářadím; poskytne první pomoc při 

úrazu 

• sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 

jednoduchého programu daný model 

• navrhne a sestaví jednoduché 

konstrukční prvky a ověří a porovná 

jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj. 

• provádí montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení 

• dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy; poskytne první pomoc při 

úrazu 

Elektrotechnika v domácnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• ovládá jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech v 

domácnosti a orientuje se v návodech 

k obsluze běžných domácích 

spotřebičů 

• správně zachází s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením včetně 

údržby; provádí drobnou domácí 

údržbu 

• dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu elektrickým proudem 

• provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

 

• Sdělovací technika – funkce, ovládání 

a užití 

• Ochrana, údržba, bezpečnost a 

ekonomika provozu 
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• řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 

• organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost 

• užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku 

• dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci s nástroji a 

nářadím; poskytne první pomoc při 

úrazu 

• sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 

jednoduchého programu daný model 

• navrhne a sestaví jednoduché 

konstrukční prvky a ověří a porovná 

jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj. 

• provádí montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení 

• dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy; poskytne první pomoc při 

úrazu 

Trh práce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

• Povolání lidí 

• Druhy pracovišť 

• Druhy pracovních prostředků 

• Druhy pracovních objektů 

• Charakter a druhy pracovních činností 

• Požadavky kvalifikační, zdravotní a 

osobnostní 

• Rovnost příležitostí na trhu práce 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Kooperace a kompetice 

Sociální komunikace 
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VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

Volba profesní orientace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

• posoudí své možnosti při rozhodování 

o volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

• využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání 

• Základní principy sebepoznávání: 

osobní zájmy a cíle, tělesný a 

zdravotní stav, osobní vlastnosti a 

schopnosti, sebehodnocení, vlivy na 

volbu profesní orientace 

• Informační základna pro volbu 

povolání 

• Práce s profesními informacemi a 

využívání poradenských služeb 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Sociální komunikace 

  

Možnosti vzdělávání 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

• posoudí své možnosti při rozhodování 

o volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

• Náplň učebních a studijních oborů 

• Přijímací řízení 

• Informace a poradenské služby 
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• využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

  

Zaměstnání 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

• posoudí své možnosti při rozhodování 

o volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

• využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání 

• prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby při 

vstupu na trh práce 

• Pracovní příležitosti v obci (regionu) 

• Způsoby hledání zaměstnání 

• Psaní životopisu 

• Pohovor u zaměstnavatele 

• Problémy nezaměstnanosti 

• Úřady práce 

• Práva a povinnosti zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 
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Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Sociální komunikace 

Podnikání 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

• Druhy a struktura organizací 

• Nejčastější formy podnikání 

• Drobné a soukromé podnikání 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 



   
 

568 
 

řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

Kompetence pracovní 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 
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Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

Volitelné vzdělávací aktivity 

Charakteristika oblasti 

Volitelně vzdělávací aktivity I, II, III a IV jsou zaměřeny na rozvíjení nadání žáků ve 

všeobecně vzdělávacích předmětech a umožňují rozvoj individuálního zájmu a nadání 

jednotlivce. Rozvíjí kompetence získané při výuce povinných předmětů. Student si dle 

učebního plánu volí z nabídky volitelných předmětů. Volné vzdělávací aktivity jsou shodné 

pro čtyřletý i osmiletý obor studia. 

Volitelné vzdělávací aktivity I – časová dotace jedna hodina týdně v každém ročníku vyššího 

gymnázia. 

Volitelné vzdělávací aktivity II – je vyučována ve sextě a septimě, časová dotace dvě hodiny 

týdně. 

Volitelné vzdělávací aktivity III a IV – jsou vyučovány v septimě a oktávě, každý s časovou 

dotací dvě hodiny týdně. Předměty stejných názvů, ale rozdílných čísel mají stejný obsah. Žák 

si tedy nemůže volit předměty tak, aby výsledkem bylo plnění jednoho předmětu dvakrát. 

  

I. Literární seminář 

Charakteristika předmětu 

Obsah vzdělávací oblasti Literární seminář se realizuje ve vzdělávací oblasti Volitelné 

vzdělávací aktivity. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Literární seminář jsou důležité 

i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání, k efektivní mezilidské 

komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity. Žáci se učí vnímat a chápat 

různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na 

základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším 

situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Žáci prohlubují prostřednictvím četby 

své znalosti o základních literárních druzích, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihují 

umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Jsou vedeni k 

schopnosti rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Uplatňují čtenářské návyky i schopnosti 

tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Předmět Literární seminář je 
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vyučován na vyšším stupni víceletého gymnázia s časovou dotací jedné hodiny týdně v 

každém ročníku. 

kvinta 

Markéta Baleková, 0+1 týdně, V 

Rozbor textů různé povahy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí textu a jeho významu 

• rozliší umělecký a neumělecký text 

• rozliší téma textu  

• pracuje s tematickou návazností, 

posoudí její kvalitu 

• definuje účel textu 

• definuje základní pojmy literární 

teorie a aplikuje na text 

• reprodukce obsahu textu 

• umělecký a neumělecký text 

• rozbor textu z hlediska tematického 

• tematická návaznost 

• účel textu 

• rozbor s uplatněním základních pojmů 

literární teorie 

Četba jako inspirační zdroj 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• kultivovaně vyjadřuje svůj názor 

• reprodukuje text, s nímž se seznámil 

• uplatňuje fantazii a kreativitu  

• vytvoří smysluplný čtenářsky 

zajímavý text 

• vytváří texty různé povahy 

• formulace čtenářského prožitku 

• vlastní tvorba – parafrázování 

přečteného textu, rozvíjení textu 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 
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• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 
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• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

sexta 

Markéta Baleková, 0+1 týdně, V 

Rozbor textů různé povahy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozliší vypravěče, lyrický subjekt v 

textu 

• charakterizuje vypravěče, lyrický 

subjekt v textu 

• charakterizuje postavy v textu 

• charakterizuje komunikační situaci na 

základě textu 

• definuje základní pojmy literární 

teorie a aplikuje na text 

• rozbor z hlediska pásma vypravěče, 

lyrického subjektu, postav 

• komunikační situace 

• rozbor s uplatněním základních pojmů 

literární teorie 

Četba jako inspirační zdroj 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• kultivovaně vyjadřuje svůj názor 

• reprodukuje text, s nímž se seznámil 

• uplatňuje fantazii a kreativitu  

• formulace čtenářského prožitku 

• vlastní tvorba na základě prvků 

přečteného textu 
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• vytvoří smysluplný čtenářsky 

zajímavý text 

• rozvíjí prvky textu, s nímž se seznámil 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 
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• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

septima 

Markéta Baleková, 0+1 týdně, V 

Rozbor textů různé povahy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje text z hlediska 

lexikálního a syntaktického 

• rozbor textu z hlediska lexikálního a 

syntaktického 

• tropy a figury v klasické a moderní 

poezii 
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• vyhledá v textu jazykové zvláštnosti a 

pojmenuje je 

• definuje prvky klasické a moderní 

poezie 

• definuje základní pojmy versologie a 

aplikuje je na text 

• rozbor s uplatněním základních pojmů 

literární teorie 

Četba jako inspirační zdroj 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• kultivovaně vyjadřuje svůj názor 

• reprodukuje text, s nímž se seznámil 

• uplatňuje fantazii a kreativitu  

• vytvoří smysluplný čtenářsky 

zajímavý text 

• na základě znalostí z versologie a 

literární historie a na základě 

čtenářských zkušeností vytvoří vlastní 

básnický text 

• formulace čtenářského prožitku 

• vlastní tvorba prozaických i 

básnických textů 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

Kompetence k řešení problémů 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 
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• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

Kompetence občanské  

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Markéta Baleková, 0+1 týdně, V 

Rozbor textů různé povahy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• najde motivy nacházející se v textu 

• spojí motivy s kulturně-historickým 

kontextem a osobností autora 

• motivy v textu 

• rozbor textu z hlediska kulturně-

historického 
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• rozvíjí motivy v textu 

• zařadí text z hlediska kulturně-

historického 

• provede komplexní rozbor textu 

• komplexní rozbor textů jako příprava 

k maturitní zkoušce 

Vlastní tvorba textů různé povahy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uplatňuje fantazii a kreativitu  

• vytvoří smysluplný čtenářsky 

zajímavý text 

• vytvoří text vhodný k zadané 

komunikační situaci a k zadanému 

účelu 

• vytvoří umělecké texty různé povahy 

• vytvoří neumělecké texty různé 

povahy  

• tvorba uměleckých a neuměleckých 

textů 

 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

Kompetence komunikativní  

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 
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Kompetence sociální a personální  

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky 

posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své 

předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

I. Seminář z psychologie 

Charakteristika předmětu 

Předmět je zařazen do oblasti Volitelné vzdělávací aktivity a svojí povahou navazuje na 

předmět základy společenských věd. Prohlubuje obsah předmětu základy společenských věd 

v kvintě (1. ročník) a dále jej rozvíjí. Seznamuje žáky s praktickým využitím psychologie 

v běžném životě, ať už ve škole, v zaměstnání, nebo mimo ně. Žáci si v rámci semináře si 

prohloubí znalosti o své osobnosti a o možnostech svého osobnostního rozvoje. Nové znalosti 

jim pomohou orientovat se v situacích běžného života, snížit vliv předsudků a stereotypů, 

které ovlivňují kvalitu života ve společnosti. Předmět je vyučován v rozsahu jedné hodiny za 

týden od kvinty po oktávu (1. až 4. ročník). 

kvinta 
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Milan Pospíšil, 0+1 týdně, V 

Psychologie jako věda  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zařadí psychologii do systému věd 

• charakterizuje psychologii jako vědu, 

včetně základních pojmů, se kterými 

operuje 

• používá základní pojmy ve správném 

smyslu a v souvislostech 

• vymezení psychologie v systému věd 

• základní pojmy psychologie 

Obecná psychologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá základní pojmy ve správném 

smyslu a v souvislostech 

• rozliší psychické stavy, procesy a 

vlastnosti 

• uvědomuje si zákonitosti psychických 

jevů 

• základní pojmy oboru 

• psychické jevy 

Psychologie osobnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá základní pojmy ve správném 

smyslu a v souvislostech 

• popíše strukturu a vlastnosti osobnosti 

• zná vlastnosti své osobnosti 

• zná možnosti rozvoje osobnosti a 

pracuje s nimi 

• základní pojmy oboru 

• struktura a vlastnosti osobnosti 

• rozvoj osobnosti 

 

sexta 

Milan Pospíšil, 0+1 týdně, V 

Sociální psychologie 



   
 

580 
 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá základní pojmy ve správném 

smyslu a v souvislostech 

• uvědomuje si vztahy, které vznikají ve 

skupině 

• uvědomuje si, jaký vliv má život ve 

společnosti na osobnost jedince 

• rozlišuje druhy konfliktů 

• konstruktivně řeší různé druhy 

konfliktů 

• základní pojmy oboru 

• osobnost jedince ve skupině 

• konflikty a jejich řešení 

Komunikace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá základní pojmy ve správném 

smyslu a v souvislostech 

• rozlišuje různé druhy komunikace 

• uvědomuje si sociálně-kulturní rozdíly 

v komunikaci 

• uplatňuje komunikační strategie podle 

situace 

• komunikační strategie 

• rozvoj komunikačních dovedností 

 

 

 

septima 

Milan Pospíšil, 0+1 týdně, V 

Psychologie učení 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá základní pojmy ve správném 

smyslu a v souvislostech 

• rozlišuje různé druhy učení 

• uvědomuje si své potřeby při učení 

• zná svůj styl učení 

• základní pojmy oboru 

• druhy učení 

• strategie učení 
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• aplikuje různé učební strategie při 

svém sebevzdělávání 

Psychologie zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá základní pojmy ve správném 

smyslu a v souvislostech 

• definuje oblasti, jimiž se zabývá 

psychologie zdraví 

• orientuje se v situacích ohrožujících 

psychické zdraví jedince a předchází 

jim 

• uplatňuje relaxační techniky 

• základní pojmy oboru 

• nejčastější jevy ohrožující psychické 

zdraví člověka 

• duševní hygiena 

Psychopatologie a psychoterapie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vyjmenuje a charakterizuje nejčastější 

psychické poruchy 

• vyjmenuje a charakterizuje základní 

psychoterapeutické přístupy 

• nejčastější psychické poruchy 

• základní psychoterapeutické přístupy 

 

 

 

oktáva 

Milan Pospíšil, 0+1 týdně, V 

Vývoj psychologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zařadí psychologii do systému věd 

• uvědomuje si rozdíly v pojetí 

psychologie v průběhu staletí 

• vývoj oboru od počátků k dnešku 

• základní směry a disciplíny 



   
 

582 
 

• vyjmenuje a charakterizuje směry v 

psychologii 

• vyjmenuje a charakterizuje základní 

psychologické disciplíny 

Psychologie v běžném životě 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uvědomuje si význam psychologie 

jako oboru v životě jedince 

• uvědomuje si, kde všude se s poznatky 

z psychologie setkáváme v 

každodenní praxi 

• využívá poznatků psychologie ke 

zkvalitnění života svého i druhých 

• aplikovaná psychologie 

• psychologie v každodenní praxi 

 

I. Biologický seminář 

Charakteristika předmětu 

Biologický seminář je navazujícím předmětem k dříve probíraným oborům, především pak k 

biologii a chemii. Je vyučován ve 3. a 4. ročnících gymnázia (septima, oktáva). V rámci 

dvouletého učebního rozsahu je osnova zaměřena na prohlubování a upevňování již dříve 

získaných znalostí spolu s propojováním těchto vědomostí s věcnými souvislostmi v ostatních 

oborech. Seminář je vhodný pro žáky, kteří mají v úmyslu z biologie maturovat, nebo se 

studijně profilují do přírodovědné sekce pro následné studium. Výuka je prováděna formou 

pravidelných učebních hodin v rozsahu 2 hodiny týdně v každém ročníku. Výuka probíhá 

většinou ve třídě, případně laboratoři. Ve vztahu k probíranému učivu je možné doplnit výuku 

terénním cvičením, exkurzí apod. Zaměření třetího ročníku je především na obecnou biologii, 

botaniku, mykologii a základy ekologie, náplň čtvrtého ročníku je cílena na zoologii, biologii 

člověka a genetiku. 

kvinta 

Vojtěch Veverka, 0+1 týdně, V 

Mikroskopování 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• popíše stavbu těl rostlin, stavbu a 

funkci rostlinných orgánů 

• Laboratorní řád 

• Zásady mikroskopování 

• Mikroskopování organel rostlinné 

buňky 
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• odliší živé soustavy od neživých na 

základě jejich charakteristických 

vlastností 

• porovná společné a rozdílné vlastnosti 

stélkatých a cévnatých rostlin 

• odliší živé soustavy od neživých na 

základě jejich charakteristických 

vlastností 

• objasní stavbu a funkci strukturních 

složek a životní projevy prokaryotních 

a eukaryotních buněk 

• popíše stavbu těl rostlin, stavbu a 

funkci rostlinných orgánů 

• Charakterizuje a popíše stavbu 

rostlinné a živočišné buňky, vysvětlí 

funkci organel 

• Rostlinná pletiva 

Rostlinné orgány 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• popíše stavbu těl rostlin, stavbu a 

funkci rostlinných orgánů 

• odliší živé soustavy od neživých na 

základě jejich charakteristických 

vlastností 

• porovná společné a rozdílné vlastnosti 

stélkatých a cévnatých rostlin 

• odliší živé soustavy od neživých na 

základě jejich charakteristických 

vlastností 

• objasní stavbu a funkci strukturních 

složek a životní projevy prokaryotních 

a eukaryotních buněk 

• popíše stavbu těl rostlin, stavbu a 

funkci rostlinných orgánů 

• Charakterizuje a popíše stavbu 

rostlinné a živočišné buňky, vysvětlí 

funkci organel 

• Vegetativní rostlinné orgány 

• Generativní rostlinné orgány 

• Ekologie rostlin 

• Systematická botanika 

 

sexta 

Vojtěch Veverka, 0+1 týdně, V 
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septima 

Vojtěch Veverka, 0+1 týdně, V 

Charakteristika života 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odliší živé soustavy od neživých na 

základě jejich charakteristických 

vlastností 

• porovná významné hypotézy o vzniku 

a evoluci živých soustav na Zemi 

• Stáří planety 

• Vznik života na Zemi 

• Druhy teorií vzniku života 

• Základní projevy života 

• Dělení živých organismů  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

Buněčná stavba, chemické složení organismů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Charakterizuje a popíše stavbu 

rostlinné a živočišné buňky, vysvětlí 

funkci organel 

• Buněčné organely 

• Funkce a stavba částí buňky 

• Chemické složení 

• Podmínky pro život buněk 

• Tkáně a pletiva 

 

 

Prokaryotní, eukaryotní organismy, viry 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní stavbu a funkci strukturních 

složek a životní projevy prokaryotních 

a eukaryotních buněk 

• vysvětlí význam diferenciace a 

specializace buněk pro mnohobuněčné 

organismy 

• Charakteristika skupiny prokaryota 

• Charakteristika skupiny eukaryota 

• Rozdíly ve skupinách prokaryota a 

eukaryota 

• Charakteristika skupiny viry 

• Význam a nebezpečí virů 

• Virová a bakteriální onemocnění 
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• charakterizuje viry jako nebuněčné 

soustavy 

• zhodnotí způsoby ochrany proti 

virovým onemocněním a metody 

jejich léčby 

Botanika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• porovná společné a rozdílné vlastnosti 

stélkatých a cévnatých rostlin 

• pozná a pojmenuje (s možným 

využitím různých informačních 

zdrojů) významné rostlinné druhy a 

uvede jejich ekologické nároky 

• zhodnotí problematiku ohrožených 

rostlinných druhů a možnosti jejich 

ochrany 

• charakterizuje hlavní taxonomické 

jednotky živočichů a jejich významné 

zástupce 

• Charakteristika říše rostliny 

• Charakteristika významných 

rostlinných čeledí 

• Význam vybraných druhů rostlin pro 

člověka 

Houby a lišejníky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• pozná a pojmenuje (s možným 

využitím různých informačních 

zdrojů) významné zástupce hub a 

lišejníků 

• Systematické rozdělení říše houby 

• Rozmnožování a vývoj hub 

• Význam lišejníků 

• Významné druhy hub, fytopatologie 

 

Ekologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí vliv životních podmínek na 

stavbu a funkci rostlinného těla 

• Základní ekologické pojmy 

• Ekologie rostlin 

• Ekologie živočichů 
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• používá správně základní ekologické 

pojmy 

Organismy a prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odliší živé soustavy od neživých na 

základě jejich charakteristických 

vlastností 

• posoudí vliv životních podmínek na 

stavbu a funkci rostlinného těla 

• zhodnotí problematiku ohrožených 

rostlinných druhů a možnosti jejich 

ochrany 

• Biotické a abiotické podmínky 

prostředí 

• Vztah biotické a abiotické složky 

prostře 

• Proměny podmínek života 

• Člověk jako faktor změny prostředí 

Fyziologie rostlin 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• popíše stavbu těl rostlin, stavbu a 

funkci rostlinných orgánů 

• objasní princip životních cyklů a 

způsoby rozmnožování rostlin 

• Stavba částí rostlinného těla 

• Funkce částí rostlin 

• Růst, vývin a rozmnožování 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 
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• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

Kompetence komunikativní  

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

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

Kompetence občanské  

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 
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Vojtěch Veverka, 0+1 týdně, V 

Jednobuněční živočichové 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje hlavní taxonomické 

jednotky živočichů a jejich významné 

zástupce 

• Charakteristika a systém skupiny 

prvoci 

• Význam druhů 

• Prvoci a člověk 

Mnohobuněční živočichové 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje hlavní taxonomické 

jednotky živočichů a jejich významné 

zástupce 

• pozná a pojmenuje (s možným 

využitím různých informačních 

zdrojů) významné živočišné druhy a 

uvede jejich ekologické nároky 

• Vznik mnohobuněčnosti 

• Systém mnohobuněčných živočichů 

• Charakteristika vybraných skupin 

živočichů 

Stavba a funkce tělních soustav 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• popíše evoluci a adaptaci jednotlivých 

orgánových soustav 

• objasní principy základních způsobů 

rozmnožování a vývoj živočichů 

• využívá znalosti o orgánových 

soustavách pro pochopení vztahů mezi 

procesy probíhajícími v lidském těle 

• Fylogeneze tělních soustav 

• Význam vybrané soustavy pro 

skupinu 

• Rozdílnosti soustav v rámci skupin 

 

Stavba a funkce orgánových soustav 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Druhy orgánových soustav 

• Vývoj soustav z pohledu jednotlivých 

skupin 
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• popíše evoluci a adaptaci jednotlivých 

orgánových soustav 

• objasní principy základních způsobů 

rozmnožování a vývoj živočichů 

• Funkce orgánů a orgánových soustav 

Významné skupiny živočichů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje základní typy chování 

živočichů 

• zhodnotí problematiku ohrožených 

živočišných druhů a možnosti jejich 

ochrany 

• objasňuje základní ekologické vztahy 

• Podrobná charakteristika vybrané 

skupiny živočichů 

• Význam z pohledu člověka 

• Poznávání zvolených druhů a jejich 

začlenění v rámci ekosystému 

Biomy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasňuje základní ekologické vztahy 

• Druhy biomů 

• Rozvrstvení biomů v rámci světa 

• Význam a charakteristika biomů 

• Rostlinné a živočišné druhy biomů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Ekosystémy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

  

 

Živočichové a prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: • Vymezené živočišných druhů v rámci 

planety 
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• objasňuje základní ekologické vztahy 

• posoudí význam živočichů v přírodě a 

v různých odvětvích lidské činnosti 

• Migrace a evoluce živočišných druhů 

• Člověk, jako živočišný druh 

• Paralely ve vývoji živočichů 

Genetika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá znalosti o genetických 

zákonitostech pro pochopení 

rozmanitosti organismů 

• Základy a historie genetiky 

• DNA jako základní ukazatel 

dědičnosti 

• Genové manipulace 

• Šlechtění 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení 

problému nebo ověřování hypotézy 

• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich 

rizik a důsledků 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 
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• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 

život a zdraví, poskytne ostatním pomoc 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  
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• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

 

I. Cvičení z matematiky 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Cvičení z matematiky je zařazen do vzdělávací oblasti Volitelné 

vzdělávací aktivity. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně ve všech ročnících vyššího 

gymnázia. V předmětu budou upevňovány a prohlubovány matematické dovednosti. Žáci si 

propojí jednotlivé oblasti vyučované v matematice. Tento předmět usnadní žákům přípravu k 

maturitě z matematiky. Při výuce budou využívány příklady z učebnic a sbírek pro vyšší 

ročníky gymnázií. 

 

kvinta 

Eliška Rešlová, 0+1 týdně, V 

Opakování a prohlubování učiva ze ZŠ 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• ovládá běžné jednotky délky, obsahu, 

objemu, času, hmotnosti a umí je mezi 

sebou převádět 

• aplikuje trojčlenku při řešení slovních 

úloh 

• charakterizuje dělitelnost jednotlivých 

přirozených čísel a umí ji využít  

• Převody jednotek 

• Procenta 

• Trojčlenka 

• Dělitelnost přirozených čísel 

Práce se zlomky a desetinnými čísly 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• chápe pojem zlomek v souvislosti se 

vztahem celek – část 

• provádí matematické operace se 

zlomky 

• Sčítání a odčítání zlomků 

• Násobení a dělení zlomků 

• Složený zlomek 

• Umocnění zlomku 

Výrazy 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných 

• umí určit hodnotu výrazu 

• sčítá, odčítá a násobí mnohočleny 

• dělí a umocňuje mnohočleny 

• Číselné výrazy 

• Výrazy s proměnnými 

• Sčítání a odčítání jednočlenů, 

mnohočlenů 

• Násobení jednočlenů, mnohočlenů 

• Dělení mnohočlenů jednočlenem, 

dělení mnohočlenu mnohočlenem 

• Umocňování jednočlenů, mnohočlenů 

Lomené výrazy 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí pojmu lomený výraz, určuje, 

kdy je definován 

• pracuje s lomenými výrazy (sčítá, 

odčítá, násobí, dělí a umocňuje 

lomené výrazy) 

• Lomený výraz 

• Podmínky lomeného výrazu 

• Sčítání a odčítání lomených výrazů 

• Násobení a dělení lomených výrazů 

• Umocňování lomených výrazů 

Geometrie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• třídí, načrtne a sestrojí rovinné útvary 

• zdůvodňuje a využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh 

• chápe sinus, kosinus, tangens a 

kotangens jako funkce ostrého úhlu v 

pravoúhlém trojúhelníku a používá je 

při výpočtech 

• rozpozná a charakterizuje základní 

tělesa  

• řeší planimetrické a stereometrické 

problémy motivované praxí 

• Rovinné útvary: čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnice aj. 

• Sinus a kosinus ostrého úhlu 

• Tangens a kotangens ostrého úhlu 

• Řešení úloh o trojúhelníku 

• Tělesa a jejich vlastnosti 

Rovnice a nerovnice 1 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Lineární rovnice a nerovnice 

• Kvadratické rovnice a nerovnice 
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• rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní 

úpravy  

• vyřeší lineárních rovnic 

• vypočítá neznámou z jednoduchého 

vzorce  

• vyjadřujícího závislost veličin 

• řeší kvadratické rovnice různými 

způsoby 

 

sexta 

Eliška Rešlová, 0+1 týdně, V 

Rovnice a nerovnice 2 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• řeší soustavu rovnic různými způsoby 

i graficky 

• vyřeší iracionální rovnici 

• Soustavy rovnic 

• Iracionální rovnice 

Planimetrie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá vzorce pro výpočet obvodů a 

obsahů rovinných útvarů 

• rozlišuje shodné a podobné 

trojúhelníky 

• zformuluje Pythagorovu větu a 

Euklidovy věty a využívá je při řešení 

úloh 

• rozpozná a načrtne množinu bodů 

dané vlastnosti 

• rozlišuje různá zobrazení a zná jejich 

vlastnosti 

• narýsuje pomocí pravítka a kružítka 

rovinné útvary zadaných vlastností 

 

Funkce 

Očekávané výstupy Učivo 
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Žák: 

• analyzuje závislost veličin, sestrojí 

graf 

• rozumí pojmu funkce, popíše její 

vlastnosti 

• umí sestrojit graf funkce 

• rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, 

rozezná je podle předpisu i podle 

grafu 

• Závislost veličin 

• Pojem funkce a její vlastnosti 

• Lineární, kvadratická funkce 

• Lineární lomená funkce 

• Mocninné funkce 

Goniometrické funkce a rovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• definuje jednotlivé goniometrické 

funkce, načrtne jejich graf a určí jejich 

vlastnosti 

• upravuje a řeší goniometrické rovnice 

• Goniometrické funkce a jejich vztahy 

• Goniometrické rovnice 

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje exponenciální a 

logaritmickou funkci včetně vlastností 

a grafů 

• chápe spojitost mezi logaritmickou a 

exponenciální funkcí 

• Exponenciální a logaritmické funkce 

• Exponenciální a logaritmické rovnice 

 

 

 

 

septima 

Eliška Rešlová, 0+1 týdně, V 

Trigonometrie 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• umí aplikovat jednotlivé 

goniometrické funkce při řešení úloh o 

trojúhelnících 

• využívá sinové a kosinové věty k 

řešení problémů motivovaných praxí 

• Trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku 

• Trigonometrie obecného trojúhelníku 

• Sinová a kosinová věta 

Posloupnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí pojmu posloupnost  

• umí rozlišit aritmetickou a 

geometrickou posloupnost 

• využívá znalostí posloupností při 

řešení příkladů z běžného života  

• Posloupnosti 

• Aritmetická posloupnost 

• Geometrická posloupnost 

Stereometrie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozezná jednotlivá tělesa a zná jejich 

základní vlastnosti 

• aplikuje schopnost počítat povrch a 

objem v praxi 

• určuje vzájemnou polohu, vzdálenosti 

a odchylky 

• Tělesa 

• Objem a povrch 

• Polohové a metrické vlastnosti 

Analytická geometrie lineárních útvarů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozumí pojmu vektor 

• sčítá, odčítá vektory a je násobí 

skalárem  

• používá skalární součin 

• vyjadřuje přímku různými způsoby 

analytické geometrie 

• Vektor a matematické operace s ním 

• Analytické vyjádření přímky v rovině 

(různé způsoby) 

• Vzájemná poloha přímek 
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• rozhodne o vzájemné poloze dvou 

přímek v rovině 

 

 

oktáva 

Eliška Rešlová, 0+1 týdně, V 

Kuželosečky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpozná jednotlivé kuželosečky 

• zná vlastnosti dané kuželosečky, umí 

ji načrtnout, zapsat její analytické 

vyjádření 

• umí pomocí výpočtu rozhodnout o 

vzájemné poloze přímky a 

kuželosečky 

• sestaví rovnici tečny ke kuželosečce 

• Kružnice 

• Elipsa 

• Hyperbola 

• Parabola 

• Tečna ke kuželosečce 

Kombinatorika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• chápe pojem faktoriál, kombinační 

číslo a umí ho upravit 

• rozlišuje variace, permutace a 

kombinace 

• zdůvodňuje a řeší reálné problémy 

pomocí variací, permutací a 

kombinací 

• Základy kombinatoriky 

• Faktoriál, kombinační číslo 

• Variace, permutace, kombinace 

 

 

Pravděpodobnost 

Očekávané výstupy Učivo 
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Žák: 

• pracuje s pravděpodobností, umí ji 

odhadnout v různých situacích 

• Pravděpodobnost a její využití 

Statistika 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• se orientuje v grafech a tabulkách  

• umí znázornit soubor dat pomocí 

grafů, diagramů 

• využívá získané znalosti k řešení 

příkladů z praxe 

• Analýza a zpracování dat 

• Aritmetický průměr 

• Modus, medián, směrodatná odchylka 

•   

Opakování 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Je schopen propojovat jednotlivé látky 

v celek 

• Orientuje ve středoškolské matematice 

• Využívá přesné formulace 

• Matematizuje příklady z praxe 

• Souhrn středoškolského učiva na 

úrovni maturity 

• Vzorové didaktické testy 

• Příprava na přijímací zkoušky na VŠ 

 

 

II. Historický seminář 

Charakteristika předmětu 

Ve vzdělávací oblasti Volitelné vzdělávací aktivity je zařazen obor Historický seminář, který 

využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky 

zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, 

jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností 

žáka gymnázia. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé 

přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny 

jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity žáka. Oblast 

přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší 

civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním principům 

demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v 

souladu s principy udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti 
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života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i 

současnosti. Historický seminář je vyučován v časové dotaci dvou vyučovacích hodin týdně v 

sextě a septimě (2. a 3. ročníku). Žáci mohou pracovat v multimediální učebně, využívat 

možnosti práce na PC, pravidelně se účastní výstav, přednášek významných osobností. 

Součástí semináře je návštěva bývalých nacistických táborů a bývalého komunistického 

tábora. 

 

  

sexta 

Jana Reichelová, 2 týdně, V 

Monoteistická náboženství 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje smysl historického 

poznání a jeho povahu jako poznání 

neuzavřeného a proměnlivého 

• objasní židovství (vazbu mezi 

židovstvím a křesťanstvím) a další 

neevropské náboženské a kulturní 

systémy 

• popíše určující procesy a události, 

uvede významné osobnosti 

starověkých dějin 

• objasní proces christianizace a její vliv 

na konstituování raně středověkých 

států v Evropě; vysvětlí podstatu 

vztahu mezi světskou a církevní mocí 

v západním i východním kulturním 

okruhu i projevy vlivu náboženství a 

církve ve středověké společnosti 

• rozlišuje významné náboženské 

systémy, identifikuje projevy 

náboženské a jiné nesnášenlivosti a 

rozezná projevy sektářského myšlení 

• posuzuje lidské jednání z hlediska 

etických norem a svědomí jednotlivce, 

objasní dějinnou proměnlivost 

základních etických pojmů a norem 

• Monoteistická náboženství, vznik, 

hlavní znaky, představitelé 

• Zoroastrismus 

• Judaismus 

• Křesťanství 

• Islám 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Středověká společnost 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní proces christianizace a její vliv 

na konstituování raně středověkých 

států v Evropě; vysvětlí podstatu 

vztahu mezi světskou a církevní mocí 

v západním i východním kulturním 

okruhu i projevy vlivu náboženství a 

církve ve středověké společnosti 

• definuje proměny hospodářského a 

politického uspořádání středověké 

společnosti 5. – 15. století a jeho 

specifické projevy ve vybraných 

státních celcích 

• charakterizuje základní rysy vývoje na 

našem území 

• posoudí postavení českého státu uvnitř 

habsburského soustátí a analyzuje jeho 

vnitřní sociální, politické a kulturní 

poměry 

• vysvětlí emancipační hnutí národů i 

jednotlivých společenských vrstev; 

vymezí místo utváření českého 

novodobého národa v tomto procesu, 

včetně jeho specifických rysů 

• posuzuje lidské jednání z hlediska 

etických norem a svědomí jednotlivce, 

• Stěhování národů 

• Osídlování evropského území ve 

středověku 

• Znaky středověké společnosti 

• Osídlení Čech a Moravy 

• Česká společnost v raném, vrcholném 

a pozdním středověku 
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objasní dějinnou proměnlivost 

základních etických pojmů a norem 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

Žijeme v Evropě 

  

Novověk 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• posoudí postavení českého státu uvnitř 

habsburského soustátí a analyzuje jeho 

vnitřní sociální, politické a kulturní 

poměry 

• vysvětlí emancipační hnutí národů i 

jednotlivých společenských vrstev; 

vymezí místo utváření českého 

novodobého národa v tomto procesu, 

včetně jeho specifických rysů 

• vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a 

poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a 

co může jeho vnímání a poznávání 

ovlivňovat 

• posoudí úlohu sociálních změn v 

individuálním i společenském vývoji, 

rozlišuje změny konstruktivní a 

destruktivní 

• Česká společnost v 19. stol., politická, 

národnostní, společenská otázka 

• Prosincová ústava 

• Antisemitismus 

• 2. pol. 19. stol. v Evropě 
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• posuzuje lidské jednání z hlediska 

etických norem a svědomí jednotlivce, 

objasní dějinnou proměnlivost 

základních etických pojmů a norem 

1. pol. 20. stol. 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje základní rysy vývoje na 

našem území 

• vymezí základní znaky hlavních 

totalitních ideologií a dovede je 

srovnat se zásadami demokracie; 

objasní příčiny a podstatu agresivní 

politiky a neschopnosti potenciálních 

obětí jí čelit 

• vysvětlí souvislost mezi světovou 

hospodářskou krizí a vyhrocením 

politických problémů, které byly 

provázeny radikalizací pravicových i 

levicových protidemokratických sil 

• vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a 

poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a 

co může jeho vnímání a poznávání 

ovlivňovat 

• na příkladech ilustruje vhodné 

způsoby vyrovnávání se s náročnými 

životními situacemi 

• posoudí úlohu sociálních změn v 

individuálním i společenském vývoji, 

rozlišuje změny konstruktivní a 

destruktivní 

• objasní podstatu a význam politického 

pluralismu pro život ve státě, uvede 

příklady politického extremismu a 

objasní, v čem spočívá nebezpečí 

ideologií 

• Záminka, příčina, důsledky I. světové 

války 

• 20. - 30. léta 20. stol. v Evropě a ve 

světě 

• Německo ve 30. letech 20. stol. 

• ČSR a svět před II. svět. válkou 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

Občan, občanská společnost a 

stát  
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

Tvorba mediálního sdělení 

Role médií v moderních 

dějinách 

II. světová válka 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje dvě světové války, 

dokumentuje sociální, hospodářské a 

politické důsledky 

• vymezí základní znaky hlavních 

totalitních ideologií a dovede je 

srovnat se zásadami demokracie; 

objasní příčiny a podstatu agresivní 

politiky a neschopnosti potenciálních 

obětí jí čelit 

• vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a 

poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a 

co může jeho vnímání a poznávání 

ovlivňovat 

• na příkladech ilustruje vhodné 

způsoby vyrovnávání se s náročnými 

životními situacemi 

• Vznik, vývoj a důsledky II. světové 

války 

• Hlavní představitelé válečných 

mocností 

• Konečné řešení otázky 

• Koncentrační tábory 

  

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Morálka všedního dne 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Mediální produkty a jejich 

význam 

Role médií v moderních 

dějinách 

50. léta v Evropě a ve světě 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• objasní podstatu některých sociálních 

problémů současnosti a popíše možné 

dopady sociálně-patologického 

chování na jedince a společnost 

• vyloží podstatu demokracie, odliší ji 

od nedemokratických forem řízení 

sociálních skupin a státu, porovná 

postavení občana v demokratickém a 

totalitním státě 

• Poválečné uspořádání světa 

• Vznik železné opony 

• Důsledky války na životy obyvatel 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

  

Klíčové kompetence 
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Kompetence k učení 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

Kompetence k řešení problémů 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

 

 

Kompetence digitální 
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• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

septima 

Jana Reichelová, 2 týdně, V 

Starověk 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• charakterizuje smysl historického 

poznání a jeho povahu jako poznání 

neuzavřeného a proměnlivého 

• rozlišuje různé zdroje historických 

informací, způsob jejich získávání a 

úskalí jejich interpretace 

• zdůvodní civilizační přínos vybraných 

starověkých společenství, antiky a 

křesťanství jako základních fenoménů, 

z nichž vyrůstá evropská civilizace 

• popíše určující procesy a události, 

uvede významné osobnosti 

starověkých dějin 

• Starořecká filozofie 

• Řecko-perské války 

• Období římského císařství 

Středověk 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• rozpozná nové filozofické a vědecké 

myšlenky, které byly zformulovány ve 

14. – 17. století; zhodnotí jejich 

praktické dopady 

• Počátky českého státu 

• Umění vrcholného středověku 

 

 

19. století 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• na konkrétních příkladech 

jednotlivých států demonstruje 

postupný rozklad, zánik a proměny 

dosavadních systémů přes úsilí 

mocenských struktur o jejich udržení 

• vysvětlí emancipační hnutí národů i 

jednotlivých společenských vrstev; 

vymezí místo utváření českého 

novodobého národa v tomto procesu, 

včetně jeho specifických rysů 

• vysvětlí expanzivní záměry velmocí v 

okrajových částech Evropy a v 

mimoevropském světě, jež byly 

příčinou četných střetů a konfliktů 

daného období 

• Francouzská revoluce 

• Doba národního obrození 

20. století 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vymezí základní znaky hlavních 

totalitních ideologií a dovede je 

srovnat se zásadami demokracie; 

objasní příčiny a podstatu agresivní 

politiky a neschopnosti potenciálních 

obětí jí čelit 

• vysvětlí základní problémy vnitřního 

vývoje zemí západního a východního 

bloku; zejména se zaměří na 

pochopení vnitřního vývoje a 

vzájemných vztahů supervelmocí 

USA, SSSR a na situaci ve střední 

Evropě a v naší zemi 

• popíše mechanismy a prostředky 

postupného sjednocování Evropy na 

demokratických principech, vysvětlí 

lidská práva v souvislosti s evropskou 

kulturní tradicí; zná základní instituce 

sjednocující se Evropy, jejich úlohu a 

fungování 

• Válečné konflikty v období studené 

války 

• 1989 - nástup demokracie 

Klíčové kompetence 
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Kompetence k učení 

• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při 

svém studiu a praxi 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

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

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 

zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí 

Kompetence k podnikavosti 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních 

situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 
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Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

II. Experimentální biologie 

sexta 

2 týdně, V 

septima 

2 týdně, V 

 

II. Seminář z psychologie 

Charakteristika předmětu 

Předmět Seminář z psychologie je koncipován jako dvouletý dvouhodinový seminář pro třídy 

sexta a septima. Navazuje na učivo probírané v rámci předmětu Základy společenských věd 

v kvintě (jednohodinová dotace). Toto učivo rozšiřuje a prohlubuje tak, aby žák byl připraven 

složit maturitní zkoušku z předmětu Psychologie, popřípadě se ucházet o přijetí ke studiu na 

vysoké škole, která vzdělání v oboru psychologie poskytuje. Seminář je proto zaměřen spíše 

teoreticky než prakticky, a to tak, že žáci probírají v prvním ročníku učivo obecné 

psychologie a psychologie diferenciální a ve druhém ročníku základní poznatky z oboru 

vývojové psychologie, sociální psychologie a psychopatologie. 

 

sexta 

2 týdně, V 

Úvod a metodologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• uvede základní charakteristiky jako 

vědy 

• předmět psychologie 

• psychologie jako věda 

• psychologické směry 

• výzkumné metody 
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• seznámí se s historickými základy této 

vědy 

• stručně charakterizuje hlavní 

psychologické směry 

• určí zásady a kroky kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu a zdůvodní 

jejich použití 

Biologické základy chování 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• popíše stavbu a funkci nervového 

systému relevantně k úkolům 

psychologie 

• vysvětlí organizaci nervového 

systému vzhledem k evoluci psychiky 

• zohlední vliv endokrinního systému na 

fungování psychiky 

• chápe úlohu genetiky při zkoumání 

psychiky 

• mozek a chování 

• biologické rytmy 

Směrové a energizující složky psychiky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se správně v základních 

obecně psychologických pojmech 

(vnímání, vědomí, motivace, učení, 

paměť, myšlení, řeč, pozornost, emoce 

atd.), popíše jejich funkce, druhy a 

znaky, popřípadě odlišná pojetí v 

závislosti na různých teoretických 

východiscích, chápe jejich vzájemné 

vztahy v rámci fungování psychiky 

jako celku 

• chápe neúplnost a dočasnost 

současných psychologických teorií a 

chápe nutnost jejich průběžného 

ověřování exaktními experimenty 

• seznámí se se zásadními experimenty, 

které měly stěžejní význam při tvorbě 

hlavních psychologických hypotéz a 

stručně je popíše 

• motivace 

• emoce 
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Kognitivní složky psychiky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• orientuje se správně v základních 

obecně psychologických pojmech 

(vnímání, vědomí, motivace, učení, 

paměť, myšlení, řeč, pozornost, emoce 

atd.), popíše jejich funkce, druhy a 

znaky, popřípadě odlišná pojetí v 

závislosti na různých teoretických 

východiscích, chápe jejich vzájemné 

vztahy v rámci fungování psychiky 

jako celku 

• seznámí se se zásadními experimenty, 

které měly stěžejní význam při tvorbě 

hlavních psychologických hypotéz a 

stručně je popíše 

• je schopen porozumět krátkému 

cizojazyčnému odbornému článku a 

stručně reprodukovat jeho obsah 

• nabyté vědomosti průběžně 

konfrontuje se svými zkušenostmi a 

hledá jejich uplatnění v praktickém 

životě 

• paměť 

• vnímání a pozornost 

• učení 

• řeč, jazyk a myšlení 

• řešení problémů 

• rozhodování 

• inteligence 

 

septima 

2 týdně, V 

Vývojová psychologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Žák se seznámí se základními pojmy 

vývojové psychologie a se 

zákonitostmi vývoje 

• Žák chápe a vysvětlí biologické a 

sociální determinanty vývoje a 

mechanismy evolučních adaptací 

působící na vývoj psychiky člověka 

• Žák stručně charakterizuje základní 

paradigmata pohledu na dítě a jeho 

vývoj 

• Obecná vývojová psychologie 

• Teorie psychického vývoje 

• Periodizace vývoje 

• Gender psychologie 
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• Žák porozumí na základní úrovni 

procesu socializace a popíše ho. 

• Žák si osvojuje základní poznatky o 

významu raného sociálního pouta pro 

úspěšnou socializaci dítěte a o 

negativních důsledcích jeho narušení, 

a seznámí se s klasickými i novějšími 

výzkumy fenoménů připoutání, 

deprivace a dalších jevů, a to s 

ohledem na budoucí roli žáka jako 

rodiče 

• Žák si uvědomuje spolupůsobení 

různých činitelů socializace a 

charakterizuje je 

• Žák stručně popíše vývoj osobnosti 

(včetně morálního vývoje), vývoj řeči 

a komunikace, vývoj kognitivních 

funkcí a vývoj sociální reaktivity 

• Žák uvede základní teze vybraných 

teorií vývoje a porovná je 

• Žák chápe odlišnosti psychiky v 

jednotlivých vývojových obdobích, a 

tato období charakterizuje. 

• Žák se seznamuje s procesem utváření 

genderu v průběhu vývoje jedince. 

• Žák se zamýšlí nad problémy 

současného světa ve vztahu k 

žádoucímu vývoji psychiky jedince i 

Sociální psychologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Žák reflektuje, jak vnímá svůj sociální 

svět a utváří si obecný obraz o povaze 

tohoto procesu 

• Žák si uvědomí roli svých postojů při 

tomto procesu, a to zejména ve vztahu 

k problémům současného světa 

(rasismus, diskriminace). 

• Žák zkoumá funkci, proměnu a 

současné problémy partnerských 

vztahů v moderní společnosti. 

• Žák odhaluje vliv druhých na své 

chování a prožívání. Sociální 

interakce a vliv. 

• Sociální kognice a postoje 

• Partnerské vztahy 

• Sociální interakce a vliv 
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• Žák odkrývá principy sociální 

manipulace a učí se jim aktivně bránit. 

Psychologie osobnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• Žák odliší pojem osobnost v 

psychologii od laického pojetí. 

• Žák se seznamuje s historií zkoumání 

osobnosti v psychologii. 

• Žák chápe rozdíly v teoretických 

přístupech k problematice psychologie 

osobnosti a popíše jejich základní 

rysy. 

• Žák pochopí a vysvětlí jednoduché 

schéma dynamiky osobnosti. 

• Žák se zamýšlí nad otázkou normality 

a abnormalita lidského chování a nad 

naší tolerancí vůči osobnostním 

odlišnostem. 

• Osobnost a její struktura 

• Teorie osobnosti 

• Dynamika osobnosti 

• Normalita 

  

  

  

 

II. Konverzace z 2. cizího jazyka 

Charakteristika předmětu 

Konverzace z 2. cizího jazyka je výběrový seminář pro žáky sexty, septimy a oktávy. Má 

dvouhodinovou časovou dotaci. Hlavním cílem je příprava studentů na školní maturitní 

zkoušku. Důraz je tedy kladen na ústní projev, a to jak samostatný, tak interakci, poslech a 

práci s texty. Nedílnou součástí předmětu je četba vybraných děl prózy psané v originále. 

Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v jazykové učebně s použitím moderních 

výukových materiálů. 

Učební osnova septimy je stejná, jako u stejnojmenného předmětu ve skupině III. 

 

 

sexta 

2 týdně, V 

Témata 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby a 

kontextu 

• využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných faktografických 

textů 

• jednoduše a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související 

• využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na 

méně běžné téma 

• vysvětlí gramaticky správně své 

názory a stanoviska písemnou i ústní 

formou a v krátkém a jednoduchém 

projevu na téma osobních zájmů nebo 

každodenního života 

• Osobnost a vzhled (popis osoby) 

• Režim dne, volný čas 

• Domov a bydlení 

• Peníze a nakupování 

• Cestování, doprava 

• Vzdělávací systém v České republice 

a zemích daného jazyka 

• Zdraví a péče o něj 

• Zaměstnání 

• Móda a oblečení 

• Životní prostředí a příroda 

• Geografie, obyvatelstvo, politika, 

památná místa, historie dané země 

• Literatura 

• Tradice a svátky 

• Jídlo, restaurace 

• Sport 

• Média 

• Kultura a umění 

• Česká republika 

• Praha 

• Objevy, vynálezy, život v budoucnosti 

• EU 

• Počasí, přírodní katastrofy 

• Globální problémy 

 

septima 

2 týdně, V 

 

II. Chemicko-biologický seminář 

Charakteristika předmětu 

Chemicko-biologický seminář je navazujícím předmětem k dříve probíraným oborům, 

především pak k biologii a chemii. Je vyučován sextě, septimě a oktávě. V rámci učebního 

rozsahu je osnova zaměřena na prohlubování a upevňování již dříve získaných znalostí spolu 

s propojováním těchto vědomostí s věcnými souvislostmi v ostatních oborech. Seminář je 

vhodný pro žáky, kteří se studijně profilují do přírodovědné sekce pro následné studium. 

Výuka je prováděna formou pravidelných učebních hodin v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka 

probíhá v laboratoři. Ve vztahu k probíranému učivu je možné doplnit výuku terénním 

cvičením, exkurzí apod. Výuka je zaměřena na geologii, chemické výpočty a analytickou 

chemii. V septimě na cytologii a analytickou chemii prvků, které nebyly probírány v hodinách 

chemie. Podrobněji bude probírána hlavně chemie uhlíku se zaměřením na tvorbu 
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organických sloučenin. V oktávě bude výuka zaměřena na biochemii živých soustav. Cílem 

každého semináře je hlubší porozumění daným problémům a schopnost spojovat poznatky 

chemie a biologie. 

Učební osnova septimy je stejná, jako u stejnojmenného předmětu ve skupině III. 

sexta 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, V 

Mineralogie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• vysvětlí rozdíl mezi krystalickou a 

amorfní látkou 

• určí krystalickou soustavu a 

krystalický tvar 

• orientuje se v chemickém složení 

nerostů 

• pozná a pojmenuje (s možným 

využitím informačních zdrojů) 

důležité nerosty 

• dokáže zhodnotit význam nerostů pro 

člověka 

• využívá znalostí z chemie pro 

charakteristiku prvků a sloučenin 

• odliší nerost od horniny 

• orientuje se ve skupinách hornin a 

dokáže vyjádřit jejich charakteristiky 

• zhodnotí využívání surovin z hlediska 

trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

• Krystalografie – krystal, stavba, 

souměrnost, vznik, růst krystalické 

soustavy, stavba a vlastnosti nerostů 

• Nerosty – rozdělení nerostů, přehled 

prvků, přehled sloučenin 

• Petrografie – hornina × nerost, 

horniny usazené, vyvřelé, přeměněné 

Chemické výpočty 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• čte a napíše chemické vzorce 

• vysvětlí vztah mezi vzorcem, stavbou 

a složení látky 

• zapíše chemický děj rovnicí a chápe 

význam rovnic 

• orientuje se v různých typech roztoků 

• dokáže roztoky dané koncentrace 

připravovat i ředit a dbát na 

bezpečnost práce 

• Vzorce a výpočty ze vzorců 

• Rovnice a výpočty z rovnic 

• Roztoky, ostatní výpočty 
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• orientuje se i v dalších výpočtech 

(stavová rovnice plynů, pH, energie v 

chemických reakcích apod.) 

Analytická chemie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• prakticky dokáže přítomnost 

vybraných iontů 

• vysvětlí chemickou podstatu 

důkazových reakcí 

• prakticky provede jednoduchá 

gravimetrická i volumetrická 

stanovení 

Rozdělení ACH 

Analytický vzorek 

Důkazové reakce kationů 

Důkazové reakce anionů 

Gravimetrie 

Volumetrie – neutralizační, srážecí, 

komplexotvorné 

 

septima 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, V 

 

II. Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ 

Charakteristika předmětu 

Volitelný seminář se učí v sextě a v septimě, může být rozšířen i do oktávy. Má časovou 

dotaci 2 hodiny týdně. Je vhodný pro žáky se zájmem o anglický jazyk. Jeho hlavním cílem je 

připravit žáky na mezinárodně uznávané zkoušky úrovně B2 a/nebo C1 SERRJ. Výuka 

probíhá většinou v jazykové učebně za použití moderních výukových materiálů. 

Učební osnova septimy je stejná, jako u stejnojmenného předmětu ve skupině III. 

 

 

sexta 

Markéta Nedvědová, 2 týdně, V 

Jazykové prostředky 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozumí delším promluvám a přednáškám a 

dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, 

pokud téma dostatečné zná, rozumí většině 

televizních zpráv a programů týkajících se 

aktuálních témat, rozumí většině filmů ve 

spisovném jazyce 

rozumí článkům a zprávám zabývajícím se 

současnými problémy, v nichž autoři 

zaujímají konkrétní postoje či stanoviska, 

rozumí textům současné prózy 

dokáže se účastnit rozhovorů natolik plynule 

a spontánně, že může vést běžný rozhovor s 

rodilými mluvčími, dokáže se aktivně zapojit 

do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a 

obhajovat své názory 

dokáže se srozumitelně a podrobně 

vyjadřovat k široké škále témat, která se 

vztahují k oblasti jeho zájmu, dokáže 

vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám 

a uvést výhody a nevýhody různých řešení 

dokáže napsat srozumitelné podrobné texty na 

širokou škálu témat souvisejících s jeho 

zájmy, dokáže napsat pojednání nebo zprávy, 

předávat informace, obhajovat nebo vyvracet 

určitý názor, v dopise dokáže zdůraznit, čím 

jsou pro něho události a zážitky osobně 

důležité 

předpřítomný čas prostý a průběhový 

srovnávání 

 přídavná jména – ed, -ing 

 minulý čas prostý a průběhový 

used to 

předložky v časových větách 

předminulý čas prostý a průběhový 

so, such, too, enough 

podmínkové věty: nulté, první, druhé 

počitatelnost 

členy 

slovesné vazby (infinitiv, ing – tvar) 

frázová slovesa 

make a do 

Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozumí delším promluvám a přednáškám a 

dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, 

pokud téma dostatečné zná, rozumí většině 

televizních zpráv a programů týkajících se 

aktuálních témat, rozumí většině filmů ve 

spisovném jazyce 

rozumí článkům a zprávám zabývajícím se 

současnými problémy, v nichž autoři 

rodina a domov 

volný čas a zájmy 

cestování, prázdniny 

jídlo 

škola a vzdělání 
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zaujímají konkrétní postoje či stanoviska, 

rozumí textům současné prózy 

dokáže se účastnit rozhovorů natolik plynule 

a spontánně, že může vést běžný rozhovor s 

rodilými mluvčími, dokáže se aktivně zapojit 

do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a 

obhajovat své názory 

dokáže se srozumitelně a podrobně 

vyjadřovat k široké škále témat, která se 

vztahují k oblasti jeho zájmu, dokáže 

vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám 

a uvést výhody a nevýhody různých řešení 

dokáže napsat srozumitelné podrobné texty na 

širokou škálu témat souvisejících s jeho 

zájmy, dokáže napsat pojednání nebo zprávy, 

předávat informace, obhajovat nebo vyvracet 

určitý názor, v dopise dokáže zdůraznit, čím 

jsou pro něho události a zážitky osobně 

důležité 

zaměstnání 

sport 

 

septima 

Markéta Nedvědová, 2 týdně, V 

 

III. Konverzace z německého jazyka 

Charakteristika předmětu 

Konverzace z německého jazyka je výběrový seminář pro žáky sexty, septimy a oktávy. Má 

dvouhodinovou časovou dotaci. Hlavním cílem je příprava studentů na školní maturitní 

zkoušku. Důraz je tedy kladen na ústní projev, a to jak samostatný, tak interakci, poslech a 

práci s texty. Nedílnou součástí předmětu je četba vybraných děl prózy psané v originále. 

Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v jazykové učebně s použitím moderních 

výukových materiálů. 

 

 

sexta 

Eva Srbová, 2 týdně, V 

Témata 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

odhadne význam neznámých slov na základě 

již osvojené slovní zásoby a kontextu 

využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných faktografických textů 

jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 

využívá překladové slovníky při zpracování 

písemného projevu na méně běžné téma 

vysvětlí gramaticky správně své názory a 

stanoviska písemnou i ústní formou a v 

krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 

Osobnost a vzhled (popis osoby) 

Režim dne, volný čas 

Domov a bydlení 

Peníze a nakupování 

Cestování, doprava 

Vzdělávací systém v České republice a 

zemích daného jazyka 

Zdraví a péče o něj 

Zaměstnání 

Móda a oblečení 

Životní prostředí a příroda 

Geografie, obyvatelstvo, politika, památná 

místa, historie dané země 

Literatura 

Tradice a svátky 

Jídlo, restaurace 

Sport 

Média 

Kultura a umění 

Česká republika 

Praha 

Objevy, vynálezy, život v budoucnosti 

EU 

Počasí, přírodní katastrofy 

Globální problémy 
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septima 

Eva Srbová, 2 týdně, V 

Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, 

identifikuje různé styly a citová zabarvení 

promluvy 

logicky a jasně strukturuje středně dlouhý 

písemný projev, formální i neformální text na 

běžné či známé téma 

reaguje adekvátně a gramaticky správně v 

běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů a 

frazeologických obratů 

sestaví ústně i písemně souvislý text na 

jednoduché téma jako lineární sled myšlenek 

Osobnost a vzhled (popis osoby) 

Režim dne, volný čas 

Domov a bydlení 

Peníze a nakupování 

Cestování, doprava 

Vzdělávací systém v České republice a 

zemích daného jazyka 

Zdraví a péče o něj 

Zaměstnání 

Móda a oblečení 

Životní prostředí a příroda 

Geografie, obyvatelstvo, politika, památná 

místa, historie dané země 

Literatura 

Tradice a svátky 

Jídlo, restaurace 

Sport 

Média 

Kultura a umění 

Česká republika 

Praha 
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Objevy, vynálezy, život v budoucnosti 

EU 

Počasí, přírodní katastrofy 

Globální problémy 

 

oktáva 

Eva Srbová, 2 týdně, V 

Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

užívá různé techniky čtení dle typu textu a 

účelu čtení 

shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově 

jednoduché informace 

zapojí se, případně s menšími obtížemi, do 

rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a 

známé téma v předvídatelných každodenních 

situacích 

Osobnost a vzhled (popis osoby) 

Režim dne, volný čas 

Domov a bydlení 

Peníze a nakupování 

Cestování, doprava 

Vzdělávací systém v České republice a 

zemích daného jazyka 

Zdraví a péče o něj 

Zaměstnání 

Móda a oblečení 

Životní prostředí a příroda 

Geografie, obyvatelstvo, politika, památná 

místa, historie dané země 

Literatura 

Tradice a svátky 

Jídlo, restaurace 

Sport 
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Média 

Kultura a umění 

Česká republika 

Praha 

Objevy, vynálezy, život v budoucnosti 

EU 

Počasí, přírodní katastrofy 

Globální problémy 

 

III. Konverzace z francouzského jazyka 

Charakteristika předmětu 

Konverzace z francouzského jazyka je výběrový seminář pro žáky sexty, septimy a oktávy. 

Má dvouhodinovou časovou dotaci. Hlavním cílem je příprava studentů na školní maturitní 

zkoušku. Důraz je tedy kladen na ústní projev, a to jak samostatný, tak interakci, poslech a 

práci s texty. Nedílnou součástí předmětu je četba vybraných děl prózy psané v originále. 

Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v jazykové učebně s použitím moderních 

výukových materiálů. 

 

sexta 

Iveta Bínová, 2 týdně, V 

Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

Odhadne význam neznámých slov na základě 

již osvojené slovní zásoby a kontextu 

Využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných faktografických textů 

Jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 

Osobnost a vzhled (popis osoby) 

Režim dne, volný čas 

Domov a bydlení 

Peníze a nakupování 

Cestování, doprava 
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Využívá překladové slovníky při zpracování 

písemného projevu na méně běžné téma 

Vysvětlí gramaticky správně své názory a 

stanoviska písemnou i ústní formou a v 

krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 

Vzdělávací systém v České republice a 

zemích daného jazyka 

Zdraví a péče o něj 

Zaměstnání 

Móda a oblečení 

Životní prostředí a příroda 

Geografie, obyvatelstvo, politika, památná 

místa, historie dané země 

Literatura 

Tradice a svátky 

Jídlo, restaurace 

Sport 

Média 

Kultura a umění 

Česká republika 

Praha 

Objevy, vynálezy, život v budoucnosti 

EU 

Počasí, přírodní katastrofy 

Globální problémy 

 

 

 

 

septima 

Iveta Bínová, 2 týdně, V 

Témata 
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Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

Rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různé styly a citová 

zabarvení promluvy 

Logicky a jasně strukturuje středně dlouhý 

písemný projev, formální i neformální text na 

běžné či známé téma 

Reaguje adekvátně a gramaticky správně v 

běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů a 

frazeologických obratů 

Sestaví ústně i písemně souvislý text na 

jednoduché téma jako lineární sled myšlenek 

Osobnost a vzhled (popis osoby) 

Režim dne, volný čas 

Domov a bydlení 

Peníze a nakupování 

Cestování, doprava 

Vzdělávací systém v České republice a 

zemích daného jazyka 

Zdraví a péče o něj 

Zaměstnání 

Móda a oblečení 

Životní prostředí a příroda 

Geografie, obyvatelstvo, politika, památná 

místa, historie dané země 

Literatura 

Tradice a svátky 

Jídlo, restaurace 

Sport 

Média 

Kultura a umění 

Česká republika 

Praha 

Objevy, vynálezy, život v budoucnosti 

EU 

Počasí, přírodní katastrofy 

Globální problémy 
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oktáva 

Iveta Bínová, 2 týdně, V 

Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

Užívá různé techniky čtení dle typu textu a 

účelu čtení 

Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově 

jednoduché informace 

Zapojí se, případně s menšími obtížemi, do 

rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a 

známé téma v předvídatelných každodenních 

situacích 

Osobnost a vzhled (popis osoby) 

Režim dne, volný čas 

Domov a bydlení 

Peníze a nakupování 

Cestování, doprava 

Vzdělávací systém v České republice a 

zemích daného jazyka 

Zdraví a péče o něj 

Zaměstnání 

Móda a oblečení 

Životní prostředí a příroda 

Geografie, obyvatelstvo, politika, památná 

místa, historie dané země 

Literatura 

Tradice a svátky 

Jídlo, restaurace 

Sport 

Média 

Kultura a umění 

Česká republika 

Praha 
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Objevy, vynálezy, život v budoucnosti 

EU 

Počasí, přírodní katastrofy 

Globální problémy 

 

III. Chemicko-biologický seminář 

Charakteristika předmětu 

Chemicko-biologický seminář je navazujícím předmětem k dříve probíraným oborům, 

především pak k biologii a chemii. Je vyučován sextě, septimě a oktávě. V rámci učebního 

rozsahu je osnova zaměřena na prohlubování a upevňování již dříve získaných znalostí spolu 

s propojováním těchto vědomostí s věcnými souvislostmi v ostatních oborech. Seminář je 

vhodný pro žáky, kteří se studijně profilují do přírodovědné sekce pro následné studium. 

Výuka je prováděna formou pravidelných učebních hodin v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka 

probíhá v laboratoři. Ve vztahu k probíranému učivu je možné doplnit výuku terénním 

cvičením, exkurzí apod. Výuka je zaměřena na geologii, chemické výpočty a analytickou 

chemii. V septimě na cytologii a analytickou chemii prvků, které nebyly probírány v hodinách 

chemie. Podrobněji bude probírána hlavně chemie uhlíku se zaměřením na tvorbu 

organických sloučenin. V oktávě bude výuka zaměřena na biochemii živých soustav. Cílem 

každého semináře je hlubší porozumění daným problémům a schopnost spojovat poznatky 

chemie a biologie. 

 

septima 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, V 

Biologie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou buňkou 

orientuje se v buněčných površích a chápe 

jejich význam 

dokáže si spojit vztahy mezi stavbou a funkcí 

buňky 

vysvětlí rozdíl mezi stárnutím organismu a 

stárnutím buňky 

  ↵ 

Prokaryotická a eukaryotická buňka – stavba 

Prokaryotická a eukaryotická buňka – 

fyziologie 

Buněčné povrchy 

Cytoskelet 

Buněčný cyklus 

Diferenciace, stárnutí a smrt buněk 
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Chemie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

vysvětlí význam zařazení v periodické 

soustavě prvků 

ze zařazení prvku v PSP umí odvodit některé 

vlastnosti prvku 

rozumí podstatě tvorby vazeb mezi prvky 

aplikuje teoretické znalosti na příkladech 

chápe výjimečnost uhlíkového atomu a jeho 

schopnost tvořit organické sloučeniny 

umí číst názvy a psát vzorce komplexních 

sloučenin 

Periodická soustava prvků 

Další vazby v molekulách 

Přechodné prvky – komplexní sloučeniny 

Uhlík – organické sloučeniny, přehled, 

názvosloví, reakce 

 

oktáva 

Kateřina Gaďůrková, 2 týdně, V 

Chemie živých soustav 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

chápe význam pojmu živá hmota 

uvede prvkové a látkové složení živé hmoty 

rozumí spojitosti mezi funkcí a stavbou 

organických sloučenin tvořících živou hmotu 

umí popsat podstatu metabolických procesů 

chápe význam nukleových kyselin pro 

uchování, přenos a realizaci genetické 

informace 

Prvkové a látkové složení živých soustav 

Sacharidy 

Lipidy 

Aminokyseliny 

Peptidy a bílkoviny 

Nukleové kyseliny 

Metabolismus – anabolismus a katabolizmus 

živin 
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III. Matematický seminář 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Matematický seminář vychází z obsahu vzdělávací oblasti Matematika a 

její aplikace na základě RVP. Časová dotace vyššího gymnázia jsou 2 hodiny týdně. Při výuce 

je využívána interaktivní tabule, geometrické modely a středoškolské učebnice matematiky 

(například: Josef Polák – Přehled středoškolské matematiky (Prometheus) a Jindra Petáková – 

Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouška na vysoké školy). Matematika je 

mocnou vědou, užitečnou a nutnou pro většinu oblastí, kterými se lidstvo zabývá. Hlavním 

cílem předmětu je připravit studenty na seberealizaci a případné další studium v takovýchto 

oblastech. Důraz se klade především na hluboké pochopení látky jako celku ve všech 

souvislostech. Obsahem semináře jsou kapitoly z matematiky, které nejsou v RVP 

(diferenciální a integrální počet, komplexní čísla, matice, rovnice s parametrem). Mezi 

vedlejší cíle předmětu patří především poskytnutí matematických nástrojů pro jiné předměty, 

a to nejen pro fyziku, dále zdokonalování logického myšlení, schopnost přesného 

vyjadřování, formulování myšlenek, jejich dokazování a vyvracení na základě určitých 

předpokladů. Tento předmět dále přispívá například k všeobecnému rozvoji osobnosti, 

k získání svého místa ve společnosti, kritickému myšlení nebo dokonce k chápání některého 

humoru a lidského chování. 

 

septima 

Eliška Rešlová, 2 týdně, V 
 

Zobrazení v rovině  

Očekávané výstupy  Učivo  

Žák:  

• geometricky interpretuje číselné, 

algebraické a funkční vztahy 

• používá geometrické pojmy, 

zdůvodňuje a využívá vlastnosti 

geometrických útvarů v rovině, na 

základě vlastností třídí útvary  

• využívá náčrt při řešení rovinného 

problému  

• řeší polohové a nepolohové 

konstrukční úlohy užitím všech bodů 

dané vlastnosti, pomocí shodných 

zobrazení a pomocí konstrukce na 

základě výpočtu  

• řeší planimetrické problémy 

motivované praxí  

• Zobrazení v rovině – opakování a 

souhrn shodných a podobných 

zobrazení v rovině (osová a středová 

souměrnost, posunutí, otočení, 

stejnolehlost, podobnost)  

• Konstrukční úlohy na zobrazení v 

rovině  

 
Rovnice  
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Očekávané výstupy  Učivo  

Žák:  

• provádí operace s mocninami a 

odmocninami, upravuje číselné 

výrazy  

• upravuje efektivně výrazy s 

proměnnými, určuje definiční obor 

výrazu  

• rozkládá mnohočleny na součin 

vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje 

tuto dovednost při řešení rovnic a 

nerovnic  

• řeší lineární a kvadratické rovnice a 

nerovnice, řeší soustavy rovnic, v 

jednodušších případech diskutuje 

řešitelnost nebo počet řešení  

• rozlišuje ekvivalentní a 

neekvivalentní úpravy  

• Opakování a shrnutí rovnic a 

nerovnic  

• Rovnice a nerovnice s parametrem  

• Matice 

• Řešení soustav rovnic pomocí matic 

• Obtížnější rovnice 

 
Komplexní čísla  

Očekávané výstupy  Učivo  

Žák:  

• provádí operace s mocninami a 

odmocninami, upravuje číselné 

výrazy  

• odhaduje výsledky numerických 

výpočtů a efektivně je provádí, 

účelně využívá kalkulátor  

• rozkládá mnohočleny na součin 

vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje 

tuto dovednost při řešení rovnic a 

nerovnic  

• řeší lineární a kvadratické rovnice a 

nerovnice, řeší soustavy rovnic, v 

jednodušších případech diskutuje 

řešitelnost nebo počet řešení  

• Komplexní číslo jako uspořádaná 

dvojice 

• Algebraický tvar komplexního čísla  

• Reálná a imaginární část, absolutní 

hodnota  

• Gaussova rovina  

• Goniometrický a exponenciální tvar 

komplexního čísla 

• Výhody/nevýhody jednotlivých 

tvarů komplexních čísel 

• Početní operace s komplexními čísly 

• Základní rovnice v oboru 

komplexních čísel 

Opakování znalostí o posloupnostech a funkcích  

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 
• Funkce středoškolské matematiky 
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• formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

studovaných funkcí a posloupností 
• využívá poznatky o funkcích při 

řešení rovnic a nerovnic, při určování 

kvantitativních vztahů 
• načrtne grafy požadovaných funkcí 

(zadaných jednoduchým funkčním 

předpisem) a určí jejich vlastnosti 
• aplikuje vztahy mezi hodnotami 

exponenciálních, logaritmických a 

goniometrických funkcí a vztahy mezi 

těmito funkcemi 
• modeluje závislosti reálných dějů 

pomocí známých funkcí 
• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o funkcích a posloupnostech 

 

Limita posloupnosti a limita funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

studovaných funkcí a posloupností 
• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o funkcích a posloupnostech 

• Limita posloupnosti 
• Základní pravidla pro počítání limit 

posloupností 
• Limita funkce 
• Vlastní a nevlastní limita ve vlastním 

a nevlastním bodě 
• Základní typové příklady na výpočet 

limit posloupností a funkcí 

Geometrie v prostoru 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• používá geometrické pojmy, 

zdůvodňuje a využívá vlastnosti 

geometrických útvarů v rovině a v 

prostoru, na základě vlastností třídí 

útvary 
• určuje vzájemnou polohu lineárních 

útvarů, vzdálenosti a odchylky 
• využívá náčrt při řešení rovinného 

nebo prostorového problému 
• v úlohách početní geometrie aplikuje 

funkční vztahy, trigonometrii a 

• Volné rovnoběžné promítání 
• Řezy těles (osová afinita, středová 

kolineace) 
• Polohové a metrické úlohy v 

prostoru 



   
 

631 
 

úpravy výrazů, pracuje s 

proměnnými a iracionálními čísly 
• zobrazí ve volné rovnoběžné 

projekci hranol a jehlan, sestrojí a 

zobrazí rovinný řez těchto těles 
• řeší stereometrické problémy 

motivované praxí 

 

 

oktáva 

Eliška Rešlová, 2 týdně, V 

Analytická geometrie v prostoru 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• určuje vzájemnou polohu lineárních 

útvarů, vzdálenosti a odchylky 
• využívá náčrt při řešení rovinného 

nebo prostorového problému 
• v úlohách početní geometrie aplikuje 

funkční vztahy, trigonometrii a úpravy 

výrazů, pracuje s proměnnými a 

iracionálními čísly 
• řeší planimetrické a stereometrické 

problémy motivované praxí 

 

 

• Vektor v trojdimenzionálním prostoru 
• Operace s vektory Analytické 

vyjádření přímky v prostoru 
• Rovnice roviny 
• Vzájemná poloha přímky a roviny 
• Skalární, vektorový a smíšený součin 

 

 

Derivace 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá poznatky o funkcích při 

řešení rovnic a nerovnic, při 

určování kvantitativních vztahů 
• načrtne grafy požadovaných funkcí 

(zadaných jednoduchým funkčním 

předpisem) a určí jejich vlastnosti 

• Derivace funkce 
• Geometrický význam derivace 

funkce 
• Derivace základních funkcí 
• Pravidla pro počítání s derivacemi 
• Typové příklady 
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• aplikuje vztahy mezi hodnotami 

exponenciálních, logaritmických a 

goniometrických funkcí a vztahy 

mezi těmito funkcemi 
• modeluje závislosti reálných dějů 

pomocí známých funkcí 
• řeší aplikační úlohy s využitím 

poznatků o funkcích a 

posloupnostech 

Primitivní funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

studovaných funkcí 
• modeluje závislosti reálných dějů 

pomocí známých funkcí 

• Primitivní funkce 
• Pravidla pro počítání s primitivními 

funkcemi 
• Základní metody k hledání 

primitivních funkcí 

Určitý integrál 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá náčrt při řešení rovinného 

nebo prostorového problému 

• Určitý integrál 
• Výpočet určitého integrálu 
• Užití určitého integrálu a jeho 

geometrického významu 

Opakování středoškolské matematiky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• využívá získaných znalostí z oblasti 

matematiky  

• Učivo středoškolské matematiky 
• Didaktické testy  

 

III. Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ 

Charakteristika předmětu 

Volitelný seminář se učí v sextě a v septimě, může být rozšířen i do oktávy. Má časovou 

dotaci 2 hodiny týdně. Je vhodný pro žáky se zájmem o anglický jazyk. Jeho hlavním cílem je 

připravit žáky na mezinárodně uznávané zkoušky úrovně B2 a/nebo C1 SERRJ. Výuka 

probíhá většinou v jazykové učebně za použití moderních výukových materiálů. 

septima 



   
 

633 
 

Mgr. Markéta Nedvědová, 2 týdně, V 

Jazykové prostředky 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozumí dlouhým, složitým textům, a to jak 

faktografickým, tak beletristickým, a je 

schopen ocenit rozdíly v jejich stylu, rozumí 

odborným článkům a delším technickým 

instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k 

jeho oboru 

dokáže se vyjadřovat plynule a pohotově bez 

příliš zjevného hledání výrazů, dokáže 

používat jazyk pružně a efektivně pro 

společenské a pracovní účely, dokáže přesně 

formulovat své myšlenky a názory a vhodně 

navazovat na příspěvky ostatních mluvčích 

dokáže jasně a podrobně pospat složitá 

témata, rozšiřovat se o témata vedlejší, 

rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč 

vhodným závěrem 

• v písemném projevu se dokáže jasně 

vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně 

vysvětlit svá stanoviska, dokáže psát 

podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o 

složitých tématech a zdůraznit to, co považuje 

za nejdůležitější, dokáže zvolit styl textu 

podle toho, jakému typu čtenáře je určen 

předložky místa 

nepřímá řeč 

modální slovesa – vyjádření jistoty 

as, like 

modální slovesa k vyjádření schopnosti 

vztažné věty a vztažná zájmena 

přací věty 

vazba have sth. done, get sth done 

podmínkové věty: třetí a smíšené 

vyjádření povinnosti a svolení 

trpný rod 

be used to, get used to 

Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozumí dlouhým, složitým textům, a to jak 

faktografickým, tak beletristickým, a je 

schopen ocenit rozdíly v jejich stylu, rozumí 

odborným článkům a delším technickým 

instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k 

jeho oboru 

dokáže se vyjadřovat plynule a pohotově bez 

příliš zjevného hledání výrazů, dokáže 

používat jazyk pružně a efektivně pro 

umění 

pocity 

peníze a nakupování 

zdraví, lékařská péče a životní styl 

zvířata 

bydlení 
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společenské a pracovní účely, dokáže přesně 

formulovat své myšlenky a názory a vhodně 

navazovat na příspěvky ostatních mluvčích 

dokáže jasně a podrobně pospat složitá 

témata, rozšiřovat se o témata vedlejší, 

rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč 

vhodným závěrem 

• v písemném projevu se dokáže jasně 

vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně 

vysvětlit svá stanoviska, dokáže psát 

podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o 

složitých tématech a zdůraznit to, co považuje 

za nejdůležitější, dokáže zvolit styl textu 

podle toho, jakému typu čtenáře je určen 

svátky a oslavy 

 

oktáva 

Markéta Nedvědová, 2 týdně, V 

 

III. Humanitní seminář 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Humanitní seminář je zařazen do vzdělávací oblasti Volitelné vzdělávací 

aktivity. Hodinová dotace předmětu je 2 vyučovací hodiny za týden, předmět se vyučuje ve 

dvouhodinovém vyučovacím bloku. Předmět je integrován ze vzdělávacích oblastí český 

jazyk a literatura, umění a kultura, je doplněn průřezovými tématy multikulturní a mediální 

výchova. Žák si osvojí a prohloubí učivo z oblasti literatury a dějin umění, vybuduje 

si kompetence pro recepci a interpretaci uměleckého díla, rozšíří si kompetence pro čtení s 

porozuměním v oblasti literatury, seznámí se s metodami interpretace uměleckého díla a sám 

ji bude vytvářet. Zařazené učivo se vztahuje především k literární části SMZK, integruje 

některé tematické okruhy a požadavky další vzdělávací oblasti, kterou představuje umění a 

kultura. K způsobům výuky patří výklad, kooperativní metoda, skupinové projekty, tematické 

exkurze. Forma zadání a prezentace referátů respektuje individuální zaměření žáka. 

septima 

Jana Reichelová, 2 týdně, V 

Umělecké dílo 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: Charakteristika uměleckého díla 
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vysvětlí umělecký znakový systém jako 

systém vnitřně diferencovaný a dokáže v něm 

rozpoznat a nalézt umělecké znaky od 

objevných až po konvenční 

uvědomuje si význam osobně založených 

podnětů na vznik estetického prožitku; snaží 

se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti s 

uměním, které s jeho vznikem souvisejí 

Estetická funkce 

Druhy umění 

Úloha komunikace v uměleckém procesu 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, 

kriticky je třídí a vyhodnocuje 

vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k 

recepci uměleckého díla a zejména k 

porozumění uměleckým dílům současnosti 

dokáže vystihnout nejpodstatnější rysy 

dnešních proměn a na příkladech uvést jejich 

vliv na proměnu komunikace v uměleckém 

procesu 

Postavení umění ve společnosti 

Geneze a recepce uměleckého díla 

Role umělce ve společnosti 

Subjektivní chápání uměleckých hodnot 

Vývoj uměleckých směrů 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury 

vážné, středního proudu a literárního braku a 

svůj názor argumentačně zdůvodní 

vystihne podstatné rysy základních period 

vývoje české i světové literatury, významných 

uměleckých směrů, uvede jejich představitele 

a charakterizuje a interpretuje jejich přínos 

pro vývoj literatury a literárního myšlení 

Periodizace uměleckých směrů a její význam 

Vývoj uměleckých výrazových prostředků 

Tematický a výrazový přínos uměleckých 

osobností 

Vývoj uměleckých směrů a zobrazení jejich 

idejí v literatuře 

Metody interpretace uměleckého díla 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: Interpretační postupy a konvence 
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rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a 

posoudí jejich funkci v konkrétním textu 

při interpretaci literárního textu ve všech jeho 

kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o 

struktuře literárního textu, literárních žánrech 

a literárněvědných termínech 

identifikuje využití jednoho textu v textu 

jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci a 

účinek na čtenáře 

postihne smysl textu, vysvětlí důvody a 

důsledky různých interpretací téhož textu, 

porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální 

dezinterpretace textu 

Analýza, výklad především literárního textu 

Interpretace a její meze  

Nadinterpretace 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Jak se projevuje sociokulturní 

rozrůzněnost v regionech 

Evropy Jak se tyto rozdíly 

projevují v umělecké oblasti, 

při recepci konkrétního 

uměleckého díla v jiném 

kulturním kontextu. 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

Téma příčiny imigrace v 

moderní české a světové 

próze 

  

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 
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• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

 

 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 
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• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Jana Reichelová, 2 týdně, V 

Způsob vyjádření zážitku z uměleckého díla 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

samostatně interpretuje dramatické, filmové a 

televizní zpracování literárních děl 

tvořivě využívá informací z odborné 

literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, 

kriticky je třídí a vyhodnocuje 

Osobní záznamy 

Komentáře 

Anotace 

Recenze 
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objasní podstatné rysy aktuálního 

(pluralitního, postmodernistického) přístupu k 

uměleckému procesu a na základě toho 

vysvětlí proces vzniku „obecného vkusu“ a 

„estetických norem“ 

Úvahy 

  

Literární věda v kontextu dějin umění 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

při interpretaci literárního textu ve všech jeho 

kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o 

struktuře literárního textu, literárních žánrech 

a literárněvědných termínech 

identifikuje využití jednoho textu v textu 

jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci a 

účinek na čtenáře 

rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury 

vážné, středního proudu a literárního braku a 

svůj názor argumentačně zdůvodní 

Literární teorie 

Literární historie 

Interdisciplinárnost literární vědy 

Funkce literatury 

Jazykové, tematické a komunikační prostředky literárního díla 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

objasní rozdíly mezi fikčním a reálným 

světem a vysvětlí, jakým způsobem se reálný 

svět promítá do literárního textu, jaký vliv 

může mít svět fikce na myšlení a jednání 

reálných lidí 

postihne smysl textu, vysvětlí důvody a 

důsledky různých interpretací téhož textu, 

porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální 

dezinterpretace textu 

získané schopnosti a dovednosti tvořivě 

využívá v produktivních činnostech 

rozvíjejících jeho individuální styl 

Vybraná díla z moderní světové a české prózy 

Narativní strategie 

Typy kompozice, motiv, téma 

Typy promluvy 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   
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Účinky mediální produkce a 

vliv médií 

Role médií při recepci 

uměleckého díla jednotlivcem 

i společností 

Média a mediální produkce 

Vývoj médií od knihtisku po 

internet – jejich vliv na 

distribuci literárního díla 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 
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• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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III. Seminář z biologie 

septima 

Vojtěch Veverka, 2 týdně, V 

 

oktáva 

Vojtěch Veverka, 2 týdně, V 

 

III. Seminář z informatiky 

Charakteristika předmětu 

Předmět Seminář z informatiky vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie. Je určen žákům septimy a oktávy osmiletého gymnázia (3. a 4. ročníku 

čtyřletého gymnázia) v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v počítačových učebnách. 

Žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby každý pracoval samostatně na svém počítači, 

popřípadě, aby pracovali společně v týmech na různých projektech. V semináři z informatiky 

je probíráno rozšiřující učivo nad rámec požadavků RVP. Učivo se zaměří na prohloubení 

znalostí a dovedností vytvořit a spravovat webové stránky, porozumění databázím a základní 

syntaxi SQL a základy programování v programovacím jazyce. Žák bude umět rozvíjet 

základní myšlenkové operace, orientovat se ve světě informací a osvojit si obecné principy a 

strategie řešení problémů (praktických i teoretických). Získané dovednosti lze aplikovat ve 

všech oblastech základního vzdělání. 

 

septima 

Pavel Koreň, 2 týdně, V 

Internet 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

Využívá nabídku informačních a 

vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, 

databází a výukových programů 

Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s 

využitím pokročilých funkcí aplikačního 

Základy internetu 

Rozšířené nastavení a možnosti správy 

internetového prohlížeče 

Hrozby internetu 

Principy fungování 

Topologie sítí 
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softwaru, multimediálních technologií a 

internetu 

Využívá teoretické poznatky o funkcích 

jednotlivých složek hardwaru k tvůrčímu a 

efektivnímu řešení úloh 

Webové stránky – statické a dynamické 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

Využívá nabídku informačních a 

vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, 

databází a výukových programů 

Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s 

využitím pokročilých funkcí aplikačního 

softwaru, multimediálních technologií a 

internetu 

Využívá teoretické poznatky o funkcích 

jednotlivých složek hardwaru k tvůrčímu a 

efektivnímu řešení úloh 

HTML 

CSS 

JavaScript 

Základy programování 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

Využívá nabídku informačních a 

vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, 

databází a výukových programů 

Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s 

využitím pokročilých funkcí aplikačního 

softwaru, multimediálních technologií a 

internetu 

Využívá teoretické poznatky o funkcích 

jednotlivých složek hardwaru k tvůrčímu a 

efektivnímu řešení úloh 

Úvod do programování 

Dělení programovacích jazyků 

Přehled programovacích jazyků 

Základní syntaxe 

První program 

Databáze 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: Relační databáze a jejich prvky 
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Využívá nabídku informačních a 

vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, 

databází a výukových programů 

Vazby mezi tabulkami 

Návrh a normalizace databáze 

Vytvoření vztahů (relací) mezi tabulkami 

SQL 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

Využívá nabídku informačních a 

vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, 

databází a výukových programů 

Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s 

využitím pokročilých funkcí aplikačního 

softwaru, multimediálních technologií a 

internetu 

SQL a základní dotazy 

Syntaktická pravidla 

Vytváření tabulek 

Datové typy 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 
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• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 
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• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

 

oktáva 

Pavel Koreň, 2 týdně, V 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku 

pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, 

hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 

myšlení 

• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu 

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

Kompetence k řešení problémů 

• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, 

kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice 

• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází 

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 

Kompetence komunikativní  

• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu 

• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu 

• efektivně využívá moderní informační technologie 

• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k 

míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 

• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 
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Kompetence sociální a personální  

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i 

životní podmínky 

• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a 

chování podle toho koriguje 

• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

Kompetence občanské  

• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž 

patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě 

• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a 

jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrání 

• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování 

Kompetence k podnikavosti 

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj 

rozvoj v osobním a profesním životě 

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu 

Kompetence digitální 

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

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

digitálních prostředků  

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
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III. Seminář ze zeměpisu 

Charakteristika předmětu 

Seminář ze Zeměpisu je zaměřen na aktivní přístup ke studiu a svým oborovým zaměřením 

vhodným způsobem doplňuje učivo předmětu Zeměpis vyučovaného ve dvouhodinové 

týdenní dotaci. Prohlubuje vzájemné souvislosti a kritický přístup jako hlavním cílem své 

náplně. Pro výuku Zeměpisu je významná otázka vlivu lidské společnosti na přírodní složku 

naší planety a opačně. Každý počin člověka má odezvu nejen na „přírodu“, ale také zpětně na 

člověka. Tyto vazby je dobré znát a pochopit, což je cílem tohoto semináře. 

 

septima 

Jan Šperl, 2 týdně, V 

Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

objasní mechanismy globální cirkulace 

atmosféry a její důsledky pro vytváření 

klimatických pásů 

porovná složení a strukturu jednotlivých 

zemských sfér a objasní jejich vzájemné 

vztahy 

zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje 

obyvatelstva na Zemi, geografické, 

demografické a hospodářské aspekty působící 

na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost 

obyvatelstva 

analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, 

náboženská, kulturní a politická specifika s 

ohledem na způsob života a životní úroveň v 

kulturních regionech světa 

zhodnotí některá rizika působení přírodních a 

společenských faktorů na životní prostředí v 

lokální, regionální a globální úrovni 

rozlišuje na konkrétních územních příkladech 

mikroregionální, regionální, státní, makro 

regionální a globální geografickou dimenzi 

Skleníkový efekt a globální klimatická změna 

Biodiverzita a ohrožení biosféry 

Ochrana a znečištění životního prostředí, 

ekologické katastrofy 

Problém vody 

Význam a poškozování půd 

Problém energie, fosilních paliv aj. 

Problém chudoby, zdraví, výživy a vzdělání 

Válečné konflikty a místa napětí ve světě 

Demografický vývoj světa 

Lidská práva 

Globalizace 

Rozvojová spolupráce ve světě 

Evropa ve 20. a 21. století 

Aktuální dění ve světě 
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čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy 

a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné 

geografické údaje 

 

oktáva 

Jan Šperl, 2 týdně, V 

Vesmír a Země 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

porovná postavení Země ve vesmíru a 

podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 

sluneční soustavy 

Vesmír 

Země jako vesmírné těleso 

Tvar Země 

Pohyby Země a Měsíce 

Důsledky pohybu Země a Měsíce 

Časová pásma 

Kalendář 

Planeta Země 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

porovná složení a strukturu jednotlivých 

zemských sfér a objasní jejich vzájemné 

vztahy 

Země jako geologické těleso 

Geologická historie Země 

Změny polohy kontinentů 

 

 

 

Fyzická geografie Země 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

Zemská sféra 

Fyzickogeografická sféra 
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rozliší složky a prvky fyzickogeografické 

sféry a rozpozná vztahy mezi nimi  

analyzuje energetickou bilanci Země a příčiny 

vnitřních a vnějších geologických procesů  

porovná na příkladech mechanismy působení 

endogenních (včetně deskové tektoniky) a 

exogenních procesů a jejich vliv na utváření 

zemského povrchu a na život lidí  

objasní mechanismy globální cirkulace 

atmosféry a její důsledky pro vytváření 

klimatických pásů  

hodnotí vodstvo a půdní obal Země jako 

základ života a zdroje rozvoje společnosti  

analyzuje různé druhy poruch v litosféře  

objasní velký a malý oběh vody a rozliší 

jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v 

krajině  

určí základní vlastnosti vzorku půdního 

profilu a navrhne využitelnost a způsob 

efektivního hospodaření s půdou v daném 

regionu  

rozliší hlavní biomy světa  

Vývoj a stav fyzickogeografické sféry 

Mechanismus deskové tektoniky 

Magmatický proces 

Metamorfní procesy 

Deformace litosféry 

Pevnina a oceán 

Zvětrávání a sedimentační proces 

Zemětřesení a vulkanismus 

Tvary zemského povrchu 

Systém fyzickogeografické sféry na 

planetární a na regionální úrovni 

Vznik a vývoj půd 

Kartografie a topografie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

používá s porozuměním vybranou 

geografickou, topografickou a kartografickou 

terminologii  

používá dostupné kartografické produkty a 

další geografické zdroje dat a informací v 

tištěné i elektronické podobě pro řešení 

geografických problémů  

orientuje se s pomocí map v krajině  

Geografický a kartografický vyjadřovací 

jazyk 

Geografická kartografie a topografie 

Geografické informační a navigační systémy 
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čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy 

a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné 

geografické údaje 

vytváří a využívá vlastní mentální schémata a 

mentální mapy pro orientaci v konkrétním 

území  

Obyvatelstvo světa 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje 

obyvatelstva na Zemi, geografické, 

demografické a hospodářské aspekty působící 

na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost 

obyvatelstva  

analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, 

náboženská, kulturní a politická specifika s 

ohledem na způsob života a životní úroveň v 

kulturních regionech světa  

Obyvatelstvo 

Geografické a demografické charakteristiky 

Etnické charakteristiky 

Kulturní a politické prostředí 

Sídla a osídlení 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

identifikuje obecné základní geografické 

znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve 

vývoji osídlení 

Sídla a osídlení 

Sídelní struktura a její vývoj 

Sídlo, obec, město 

Urbanizační a suburbanizační procesy 

Funkce sídel 

Světové hospodářství 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

zhodnotí na příkladech světové hospodářství 

jako otevřený dynamický systém s určitými 

složkami, strukturou a funkcemi a zohlední 

faktory územního rozmístění hospodářských 

Světové hospodářství 

Interakce mezi přírodou a společností 

Vývoj interakce příroda – společnost 
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aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti 

světa 

zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, objem a 

distribuci světových surovinových a 

energetických zdrojů  

zhodnotí některá rizika působení přírodních a 

společenských faktorů na životní prostředí v 

lokální, regionální a globální úrovni 

posuzuje geologickou činnost člověka z 

hlediska možných dopadů na životní prostředí 

posoudí význam i ekologickou únosnost těžby 

a zpracovatelských technologií v daném 

regionu  

Socioekonomická sféra 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozliší a porovnává státy světa a jejich 

mezinárodní integrační uskupení a organizace 

podle kritérií vzájemné podobnosti a 

odlišnosti  

vyhledá na mapách hlavní světové oblasti 

cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační 

faktory a potenciál  

Socioekonomická sféra 

Bohatství a chudoba 

Globalizační proces 

Cestovní ruch 

Politická geografie 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozliší a porovnává státy světa a jejich 

mezinárodní integrační uskupení a organizace 

podle kritérií vzájemné podobnosti a 

odlišnosti  

lokalizuje na politické mapě světa hlavní 

aktuální geopolitické problémy a změny s 

přihlédnutím k historickému vývoji  

Kulturní a politické prostředí 

Státní zřízení 

Geopolitické procesy 

Hlavní světová ohniska napětí 

III. Seminář z chemie 

septima 
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2 týdně, V 

 

oktáva 

2 týdně, V 

 

III. Seminář z fyziky 

septima 

2 týdně, V 

 

oktáva 

2 týdně, V 

 

III. Kapitoly z psychologie 

septima 

2 týdně, V 

 

oktáva 

2 týdně, V 

 

III. Anglická konverzace 

Charakteristika předmětu 

Anglická konverzace je výběrový seminář pro žáky septimy a oktávy. Má dvouhodinovou 

časovou dotaci. Hlavním cílem je příprava studentů na školní maturitní zkoušku z angličtiny. 

Důraz je tedy kladen na ústní projev, a to jak samostatný, tak interakci, poslech a práci s texty. 

Nedílnou součástí předmětu je četba vybraných děl anglicky psané prózy. Výuka probíhá 

v kmenových učebnách nebo v jazykové učebně s použitím moderních výukových materiálů. 

septima 

2 týdně, V 
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Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozumí delším promluvám a přednáškám a 

dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, 

pokud téma dostatečné zná, rozumí většině 

televizních zpráv a programů týkajících se 

aktuálních témat, rozumí většině filmů ve 

spisovném jazyce 

rozumí článkům a zprávám zabývajícím se 

současnými problémy, v nichž autoři 

zaujímají konkrétní postoje či stanoviska, 

rozumí textům současné prózy 

dokáže se účastnit rozhovorů natolik plynule 

a spontánně, že může vést běžný rozhovor s 

rodilými mluvčími, dokáže se aktivně zapojit 

do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a 

obhajovat své názory 

dokáže se srozumitelně a podrobně 

vyjadřovat k široké škále témat, která se 

vztahují k oblasti jeho zájmu, dokáže 

vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám 

a uvést výhody a nevýhody různých řešení 

Osobnost a vzhled (popis osoby) 

Režim dne, volný čas 

Domov a bydlení 

Peníze a nakupování 

Cestování, doprava 

Vzdělávací systém v České republice, Velké 

Británii a ve Spojených státech amerických 

Zdraví a péče o něj 

Zaměstnání 

Móda a oblečení 

Životní prostředí a příroda 

Velká Británie – geografie, obyvatelstvo, 

politika, památná místa, historie 

Londýn 

USA 

New York a další americká města 

Britské a americké osobnosti 

Literatura 

Tradice a svátky v ČR, VB a USA 

 

 

 

 

oktáva 

2 týdně, V 
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Témata 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

rozumí delším promluvám a přednáškám a 

dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, 

pokud téma dostatečné zná, rozumí většině 

televizních zpráv a programů týkajících se 

aktuálních témat, rozumí většině filmů ve 

spisovném jazyce 

rozumí článkům a zprávám zabývajícím se 

současnými problémy, v nichž autoři 

zaujímají konkrétní postoje či stanoviska, 

rozumí textům současné prózy 

dokáže se účastnit rozhovorů natolik plynule 

a spontánně, že může vést běžný rozhovor s 

rodilými mluvčími, dokáže se aktivně zapojit 

do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a 

obhajovat své názory 

dokáže se srozumitelně a podrobně 

vyjadřovat k široké škále témat, která se 

vztahují k oblasti jeho zájmu, dokáže 

vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám 

a uvést výhody a nevýhody různých řešení 

Jídlo, restaurace 

Sport 

Média 

Kultura a umění 

Česká republika 

Praha 

Objevy, vynálezy, život v budoucnosti 

Austrálie, Nový Zéland 

Kanada 

EU 

Počasí, přírodní katastrofy 

Zločin 

Globální problémy 

 

 

Matematicko-fyzikální seminář 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Matematický seminář vychází z obsahu vzdělávací oblasti Matematika a 

její aplikace na základě RVP. Časová dotace vyššího gymnázia jsou 2 hodiny týdně. Při výuce 

je využívána interaktivní tabule, geometrické modely a učebnice Josef Polák – Přehled 

středoškolské matematiky (Prometheus) a Jindra Petáková – Matematika příprava k maturitě a 

k přijímacím zkouška na vysoké školy. Matematika je mocnou vědou, užitečnou a nutnou pro 

většinu oblastí, kterými se lidstvo zabývá. Hlavním cílem předmětu je připravit studenty na 

seberealizaci a případné další studium v takovýchto oblastech. Důraz se klade především na 

hluboké pochopení látky jako celku ve všech souvislostech. Obsahem semináře jsou kapitoly 

z matematiky, které nejsou v RVP (diferinciální a integrální počet, komplexní čísla, matice, 

kuželosečky v prostoru, rovnice s parametrem). Mezi vedlejší cíle předmětu patří především 

poskytnutí matematických nástrojů pro jiné předměty, a to nejen pro fyziku, dále 

zdokonalování logického myšlení, schopnost přesného vyjadřování, formulování myšlenek, 

jejich dokazování a vyvracení na základě určitých předpokladů. Tento předmět dále přispívá 
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např. k všeobecnému rozvoji osobnosti, k získání svého místa ve společnosti, kritickému 

myšlení nebo dokonce k chápání některého humoru a lidského chování. 

Předmět Matematicko-fyzikální seminář je multidisciplinární seminář pro zájemce o 

matematiku a fyziku. Náplň tohoto semináře vychází z obsahu vzdělávací oblasti Matematika 

a její aplikace a Člověk a příroda, konkrétně oboru Fyzika v rámci RVP GY, jehož cílem je 

propojení kapitol Matematiky, které jsou nad rámec RVP, s přímými aplikacemi ve fyzice. 

Obsahem semináře je učivo týkající se diferenciálního a integrálního počtu, komplexních čísel 

s aplikacemi ve fyzice, a dále opakování a prohloubení již probraných témat v hodinách pro 

přípravu na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysokou školu. 

septima 

 

IV. Konverzace z 2. cizího jazyka 

septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

IV. Chemicko-biologický seminář 

septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

IV. Matematický seminář 

septima 

0+2 týdně, V 

oktáva 
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0+2 týdně, V 

 

IV. Humanitní seminář 

septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

IV. Seminář z biologie 

septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

IV. Seminář z informatiky 

septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

 

 

IV. Seminář ze zeměpisu 
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septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

IV. Seminář z chemie 

septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

IV. Seminář z fyziky 

septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

IV. Kapitoly z psychologie 

septima 

0+2 týdně, V 

 

 

oktáva 
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0+2 týdně, V 

 

IV. Anglická konverzace 

septima 

0+2 týdně, V 

 

oktáva 

0+2 týdně, V 

 

Projekty 

Nový projekt  

– zařazování dle potřeb ŠVP, jako vhodné doplnění v rámci inovativních metod 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Podpoře výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami věnuje naše škola mimořádnou 

pozornost.  Žáci jsou individuálně integrováni do běžných tříd. Péči o tyto žáky zajišťuje 

výchovný poradce (VP). Podpůrná opatření 1. stupně se realizují na základu plánu 

pedagogické podpory PLPP, který vytváří výchovná poradkyně v součinnosti s ostatními 

vyučujícími. Podpůrná opatření 2. a vyššího stupně se realizují pouze s doporučením 

Školského poradenského zařízení, a to vytvořením IVP 

Výstupy integračního programu tak zasahují zejména do kompetencí osobnostních a 

sociálních, jejich zvládnutí výrazně ulehčuje žákovi proces učení. Do integračního programu 

jsou zařazeni především žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování, žáci s autistickým 

spektrem (Aspergerův syndrom) a žáci sociálně znevýhodnění.  
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Další skupinou jsou žáci, kteří mají méně závažné poruchy řeči, sluchu a zraku. Tito žáci jsou 

vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které jsou zpracovány na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb 

žáků. Upravují obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Na sestavení IVP se podílí třídní 

učitel, vyučující příslušných předmětů, školské poradenské zařízení, zákonný zástupce, žák a 

případně další odborníci. Supervizorem je výchovná poradkyně. IVP schvaluje ředitelka 

školy.  

 

Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení 

 

Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení je charakteristické, že podávané školní 

výkony neodpovídají jejich rozumové úrovni. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou DL 

(dyslexie), DG (dysgrafie), DOG (dysortografie) a DK (dyskalkulie). Provázeny bývají 

hyperaktivitou, případně hypoaktivitou, nesoustředěností, impulzivním jednáním, 

nerozvinutou pohybovou koordinací a dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a 

volní. Většinou se nejedná o jeden druh poruchy, symptomy se vzájemně prolínají a 

v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. Obsahem se vzdělávací proces u žáků se SPU 

(specifické poruchy učení) neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Těžiště náprav je 

v individuálním přístupu k žákům. Při práci se žáky se SPU (specifické poruchy učení) se 

především zaměřujeme na nápravy percepčních motorických oslabení u dětí – tj. především 

zrakové a sluchové rozlišování, paměť, koncentrace a pozornost. Využíváme individuální 

pomůcky, např. tabulky, doplňovací cvičení, okraje, způsob psaní oprav, dyslektické tabulky, 

zvětšení textu. 

 

Vzdělávání žáků s poruchami chování 

 

Těmto žákům vyhovuje menší kolektiv, časté změny činností, neustálé opakování a 

utřiďování učiva.  

•      IVP vypracovává výchovná poradkyně v součinnosti s ostatními vyučujícími. Kontrola 

efektivity stanovených opatření při realizaci vyhodnocuje výchovná poradkyně – 2krát/rok 

nebo dále dle potřeby. Za jednání se ŠPZ odpovídá VP nebo jiná osoba stanovená ředitelkou 

školy. 
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•      Za projednání podmínek IVP se zákonnými zástupci, žákem a vyučujícími odpovídá VP. 

Za realizaci a vyhodnocení efektivity opatření jsou odpovědní jednotlivý vyučující. VP dále 

navrhuje specifická opatření, např. dělení hodin, sestavování rozvrhu atd.. 

•      VP ve škole spolupracuje s vyučujícími v konkrétních předmětech a seznamuje je 

s vhodnými pedagogickými postupy, formami práce, způsoby ověřování znalostí učiva a 

hodnocení žáka se speciálně  vzdělávacími potřebami na základě doporučení ŠPZ. 

•      VP úzce spolupracuje s třídními učiteli těchto žáků. 

•      VP spolupracuje s příslušnými školskými zařízeními (NAUTIS, Speciální škola Slunce, 

PPP Kladno a jiné). 

•      U každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba postupovat 

individuálně po celou dobu studia a zohledňovat jeho handicap při přijímacích i závěrečných 

zkouškách. 

•      Uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka. 

•      Zohlednit přiznaná podpůrná opatření při hodnocení výsledků vzdělávání. 

•      Spolupracovat se zákonnými zástupci, se ŠPZ a dalšími odborníky. 

•      Podporovat DVPP zaměřené na zkvalitnění jejich práce s těmito žáky. 

 

Vzdělávaní žáků talentovaných, nadaných a se zájmem 

 

Podpoře žáků nadaných a mimořádně nadaných věnuje škola mimořádnou pozornost. 

Vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků probíhá ve spolupráci výchovné 

poradkyně, třídního učitele a vyučujících daných předmětů, ve kterých žák vykazuje vysokou 

úroveň svých schopností. Zásadní úlohu v oblasti cíleného vyhledávání talentů a 

individuálního přístupu k nim sehrávají předmětové komise, které ve svých ročních plánech 

řeší i problematiku výchovy a odborné přípravy talentů. K identifikaci nadaných žáků využívá 

škola i výsledků dosažených v soutěžích, mimoškolních akcích a výstavách. VP vede seznam 

nadaných a mimořádně nadaných žáků, přehled o konkrétní individuální péči a rozvoji 

takového žáka a eviduje jejich výsledky. Seznam VP pravidelně aktualizuje a následně 

vyhodnocuje. K rozvoji nadaných a mimořádně nadaných je potřeba přistupovat individuálně 

s přihlédnutím k možnosti maximálního využití jejich potenciálu. 

•      Žákovi je možno vytvořit PLPP – tento plán vytváří vyučující předmětu, ve kterém žák 

vykazuje vysokou úroveň svých schopností. Při jeho tvorbě a vyhodnocování efektivity 

zavedených opatření spolupracuje s VP. Vyučující daného předmětu odpovídá za realizaci 
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stanovených opatření. 

•      Na základě doporučení ŠPZ může výuka mimořádně nadaného žáka probíhat podle IVP. 

IVP vytváří vyučující předmětu, ve kterém žák vykazuje vysokou úroveň svých schopností. 

Při jeho tvorbě a vyhodnocování efektivity zavedených opatření spolupracuje s VP. Vyučující 

daného předmětu odpovídá za realizaci stanovených opatření. 

•      VP ve škole spolupracuje s vyučujícími v konkrétních předmětech a seznamuje je 

s vhodnými pedagogickými postupy, formami práce žáka nadaného a mimořádně nadaného 

na základě doporučení ŠPZ. 

•      Za projednání podmínek IVP se zákonnými zástupci, žákem a vyučujícími odpovídá VP. 

Za realizaci a vyhodnocení efektivity opatření jsou odpovědní jednotlivý vyučující. VP dále 

navrhuje specifická opatření, např. dočasné vytváření skupin pro vybrané předměty 

s otevřenou možností volby na straně žáka, příprava a účast na soutěžích včetně celostátních 

a mezinárodních kol, umožnění žáka na výuce jednoho či více předmětů ve vyšším ročníku. 

•      Zapojení těchto žáků do specifických odborných činností v rámci projektů v humanitních 

a přírodovědných sekcích, např. IKAP – expedice, terénní výzkum, zpracování získaných dat 

a biologických materiálů na profesionálních zařízeních a další aktuální školní projekty. 

•      Podpora spolupráce s jinými subjekty, např. VŠ, umožnění setkání s odborníky z praxe. 

•      Materiální a personální podpora k rozvíjení vědecké a odborné činnosti – SOČ. 

•      Podporovat DVPP zaměřené na zkvalitnění jejich práce s těmito žáky 

 

Vzdělávaní žáků z odlišného kulturního a sociálně nezvýhodňujícího prostředí a žáků 

cizinců s jiným mateřským jazykem, než je český jazyk. 

 

Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je ve většině případů 

nedostatečná znalost jazyka. Největší pozornost je tedy potřeba věnovat jeho osvojení. Jestliže 

žák nezná základní pojmy v českém jazyce, je nutná individuální pomoc.  

Při přijímacím řízení i při ukončování studia dle platných zákonných norem a vyhlášek je 

nutné žákům přizpůsobit podmínky vykonání zkoušek.  

Realizace podpůrných opatření probíhá zapojováním do aktuálních programů MŠMT a 

zřizovatele při spolupráci v rámci komunitních mimoškolních kulturních a vzdělávacích 

aktivitách. 
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Evaluace vzdělávacího programu 

                Pravidla pro hodnocení žáků 

Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Většina žáků i 

veřejnosti jej často považuje za kontrolní nástroj. Ve škole s tak vysokými nároky na žáka, 

jaké klade gymnázium Hostivice, by však mělo hodnocení žáka dále motivovat a dát mu 

dostačující zpětnou vazbu, zda je schopen získané informace využít v širších souvislostech. 

Žákům je zároveň nutné dát prostor i pro sebehodnocení a práci s vlastní chybou, která by 

měla být vždy chápána jako informace, v jaké oblasti se má žák zlepšit, nikoli jako 

nedostatek, za který přichází trest. 

  

                Obecné zásady 

a) Výsledky vzdělávání žáka se hodnotí klasifikací, tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání, již 

žák dosáhl, zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů Školským vzdělávacím programem, případně tematickými plány, k 

jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje také 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon. 

b) Při hodnocení a při průběžné a konečné klasifikaci učitel uplatňuje vůči žákovi přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována 

především pro celkovou klasifikaci. Učitel nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje 

žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

c) Při závěrečném klasifikování žáka na konci pololetí učitel přihlíží k průběžnému hodnocení 

žáka dle důležitosti jednotlivých složek hodnocení, k vědomostem, které žák studiem získal, k 

úrovni, s jakou dokáže nabyté vědomosti aplikovat, k přístupu žáka k předmětu jako celku.  

d) Vědomosti, dovednosti a návyky žáků jsou zpravidla hodnoceny ústním zkoušením, 

písemnými testy, čtvrtletními pracemi, samostatnými pracemi, domácími úkoly, laboratorními 

pracemi a protokoly z laboratorních prací, seminárními pracemi.  

e) Pokud žák svou práci pro hodnocení neodevzdá nebo ji neodevzdá v předem dohodnutém 

termínu, popřípadě pokud kontrolu svých vědomostí, dovedností a návyků odmítne, může být 

hodnocen stupněm „nedostatečný“.  

f) Bude-li žák při kontrole svých vědomostí a dovedností přistižen pedagogem při podvodu 

nebo při pokusu o podvod, může být hodnocen stupněm „nedostatečný“. Zároveň může být 

žák kázeňsky potrestán. 

 g) Je-li prospěch žáka slabý, nebo pokud se studijní výsledky žáka výrazně zhorší, jsou o tom 

zákonní zástupci žáka informováni třídním učitelem. 
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i) Hodnocení žáků je velmi komplexní a zahrnuje mimo jiné i tato kritéria: 

- hodnocení je objektivní 

- žák dopředu ví, za co bude hodnocen, a systému hodnocení rozumí 

- hodnotí se jen to, co bylo předmětem studia 

- hodnocení je zaměřeno na různé kompetence žáka, hodnotí se však ty kompetence, které 

jsou aktivně rozvíjeny 

- hodnocení je často součástí výuky, zároveň by jeho frekvence neměla žáka ani učitele 

přetěžovat 

- při hodnocení se využívá mnoha různých metod tak, aby bylo možno hodnotit různé 

kompetence  

j) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných, povinně volitelných a nepovinných 

předmětech stanovených Školním vzdělávacím programem a tematickými plány se hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

  

k) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen (a)“.  

l) Pokud je žák z vyučování některého předmětu rozhodnutím ředitele zcela uvolněn, uvede se 

na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn (a)“. 

Hodnocení žáků s individuálním vzdělávacím plánem se řídí stejnými pravidly jako žáků 

vzdělávaných bez individuálního vzdělávacího plánu, pokud individuální vzdělávací plán 

nestanoví jinak. 
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                Hodnocení chování žáků na vysvědčení 

 V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 

  

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

  

                Celkové hodnocení žáků na vysvědčení 

 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

• prospěl(a) s vyznamenáním, 

• prospěl(a), 

• neprospěl(a), 

• nehodnocen(a). 

  

a) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do 

klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný 

prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. 

b) Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v 

některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný. 

c) Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v 

některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen 

z některého předmětu na konci druhého pololetí. 

d) Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního 

pololetí ani v náhradním termínu. 
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                Komisionální zkoušky 

  

a) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

1. koná-li opravné zkoušky, 

2. koná-li komisionální přezkoušení, 

3. koná-li zkoušku pro doplnění podkladů pro hodnocení v náhradním 

termínu, 

4. z podnětu ředitele školy, když zjistí, že při hodnocení žáka došlo 

k porušení pravidel obsažených ve školním řádu, 

5. studenti distanční formy studia – konají-li řádnou zkoušku z předmětu. 

  

b) Vyučující může žáka na konci pololetí nehodnotit, pokud absence žáka 

přesáhne 30 % hodin daného předmětu v pololetí. 

c) 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. Není-li 

možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

nehodnotí. 

d) 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. Do doby 

hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v 

tomto termínu, neprospěl. Komisionální zkoušku může žák ve druhém pololetí 

konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák 

nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější 

termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy 

žádosti o dřívější termín vždy. 

e) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise 

pro komisionální zkoušky (předseda, zkoušející, přísedící), termínu konání 

zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o 

výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě ve 

škole. Výsledek zkoušky je zapsán do pedagogické dokumentace žáka jako 

jeho hodnocení v daném předmětu a pololetí. 

f) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných 

předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce 

příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. 

g) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání 

nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit 

náhradní termín konání zkoušky. 
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                Autoevaluace školy 

  

Autoevaluace školy je důležitou součástí výsledků výchovně vzdělávacího procesu. Přináší 

zpětnou vazbu o problematických místech v práci školy. Získané výsledky šetřeni v růžných 

oblastech práce školy jsou důležitým zdrojem informaci pro rodiče, žáky, veřejnost, ale 

přesevším pro vedení školy a učitele. 

Škola si ve svém ŠVP vymezila oblasti, ve kterých chce autoevaluaci provádět. Vzhledem k 

těmto oblastem stanovila i cíle a kritéria, podle kterých se práce školy bude vyhodnocovat. 

  

Časové rozvržení evaluačních činnosti 

V pravidelných, do chodu školy pevně zařazených intervalech tak sledujeme: 

- podmínky ke vzdělávání 

- průběh vzdělávaní 

- úroveň podpory žáků (problémoví žáci, handicapovaní žáci, mimořádně nadaní žáci) 

- výsledky vzdělávaní 

- řízení školy (personální práce, podmínky ke vzdělávání, naplňovaní cílů ŠVP) 

- úroveň výsledku práce školy 

  

  

Srpen 

Září 

- Zahajovací pedagogická porada – naplánovaní autoevaluačnich činnosti 

- Schůzky předmětových komisi 

-Maturitní zkoušky – podzimní termín 

Říjen - Školská rada 

Listopad 

- Kontrolní písemné práce 

- Čtvrtletní pedagogická porada 

- Rodičovské schůzky 

- Den otevřených dveří 
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Prosinec 

Leden 

- Pololetní pedagogická porada 

- Statistické vyhodnoceni prospěchu a chování 

- Den otevřených dveří 

Únor - Schůzky předmětových komisi 

Březen - Srovnávací písemné práce (matematická nebo čtenářská gramotnost) 

Duben 

- Písemné maturitní zkoušky 

- Rodičovské schůzky 

- Čtvrtletní pedagogická porada 

- Závěrečná pedagogická porada maturitních ročníků 

- Přijímací zkoušky  

Květen 

 

- Dotazníkové šetřeni pro žáky (podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávaní) 

- Maturitní zkoušky 

Červen 

- Závěrečná pedagogická porada 

- Statistické vyhodnoceni prospěchu a chování 

- Rekapitulace výsledků soutěži za uplynulé období 

- Školská rada 

Průběžně 

- Hospitační činnost 

- Vzájemná hospitační činnost učitelů 

- Portfolio žáka 

- Vzdělávací kurzy pro učitele 

 


