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1 Identifikační údaje

1.1 Předkladatel
Název školy:

Základní škola při Fakultní nemocnici, Brno,
příspěvková organizace

Adresa školy:

Černopolní 9, 613 00, Brno

IČO:

64327809

IZO:

102 067 902

RED-IZO:

6000024971

Ředitel školy:

Mgr. Marie Plevová

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Gabriela Veselá

Telefon, fax:

532 234 640

E-mail:

spzs.cernopolni@bm.orgman.cz

Internet:

www.ahojskola.cz

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele:

Jihomoravský kraj

Adresa zřizovatele:

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno

IČ zřizovatele:

70888337

Telefon:

541 651 111

Fax:

541 653 439

Internet:

www.kr-jihomoravsky.cz
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2 Charakteristika školy

2.1 Umístění, úplnost a velikost školy
Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace zajišťuje
základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním, kteří
jsou hospitalizovaní na těchto pracovištích:





Pracoviště dětské medicíny FN, Brno, Černopolní 9
Pracoviště dětské medicíny FN, Brno, Černopolní 22a
Pracoviště medicíny dospělého věku FN, Brno, Jihlavská 20
Klinika plastické a estetické chirurgie Berkova 34/38

Součástí školy je základní škola (kapacita 293 žáci) a školní družina (kapacita 231
žák). Naše škola byla jako právní subjekt zařazena do sítě škol 24. 5. 1996.

2.2 Vybavení školy
Každé oddělení je vybaveno učebnicemi potřebnými pro výuku. Do hlavních
předmětů nabízíme žákům učebnice od různých nakladatelství, abychom mohli navázat na
učivo kmenové školy. Pokud si žák donese učebnice vlastní, používá je přednostně. Příruční
knihovny na odděleních poskytují žákům kromě učebnic i beletrii.
Počítače na odděleních slouží k výuce, individuálnímu opakování i ke hrám.
Pedagogové mají k dispozici potřebnou audiovizuální techniku, notebooky, tablety a
softwarové programy pro různé školní předměty, na očním oddělení je součástí softwaru
zobrazovač Braillova písma. Na odděleních i v budově školy je možnost aktivního připojení
na internet.
Škola je vybavena didaktickými hrami a pomůckami pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. K dispozici je materiál pro všechny zájmové činnosti a speciální
pomůcky pro herní terapii. Učitelská knihovna je pravidelně doplňována novými publikacemi.
Škola vlastní také dva automobily, které slouží k přepravě žáků a pedagogů na školní akce.
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2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor školy tvoří učitelky a vychovatelky, které splňují podmínky odborné
a pedagogické způsobilosti. Škola tak má k dispozici stabilizovaný, zkušený a kvalifikovaný
pedagogický sbor.
Ředitelka školy v roce 2016 dokončila ,,Funkční studium II. školského managmentu
pro řídící pracovníky ve školství“ na PFUK v Praze. Na škole působí také kvalifikovaný
výchovný poradce, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT a dva herní specialisté. V rámci
inkluzního vzdělávání je možné do pedagogického sboru zařadit školního asistenta, který je
hrazen z prostředků OP VVV tzv.„šablon“.
Všichni pedagogové se průběžně účastní školení ICT, aby si zdokonalili uživatelské
dovednosti a znalosti.
Učitelský sbor se pravidelně vzdělává v rámci DVPP. Pedagogové jsou zapojeni i do
MAP Brno a projektu „Škola podporující zdraví“.

2.4 Charakteristika žáků
Pracoviště dětské medicíny má spádový charakter a jsou v něm hospitalizovány děti
z celé oblasti Moravy, jejichž léčbu není možné z důvodu vysoce specializované léčebné péče
realizovat v místě bydliště. Některá specializovaná pracoviště přijímají děti z celé republiky.
Naši žáci jsou mnohdy dlouhodobě nebo opakovaně léčeni a mají časté absence v
kmenových školách, které pak ohrožují kontinuitu vzdělávacího procesu, čemuž se snažíme
zabránit.
Do školy při nemocnici jsou zařazováni žáci 1. – 9. ročníku, kteří jsou chronicky a
dlouhodobě nemocní i žáci jednorázově krátkodobě nemocní nebo zdravotně oslabení.
Tyto dvě základní skupiny léčených dětí vyžadují zcela odlišný přístup pedagogů a jiný
způsob organizace činnosti. Z pedagogického hlediska však není rozhodující délka pobytu ve
zdravotnickém zařízení, výchovu a vzdělávání je bezpodmínečně nutné zajistit vždy.
Škola také poskytuje individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i
žákům středních škol umístěných v tomto zdravotnickém zařízení.
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2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
1/ Škola, která baví (nové trendy ve výuce)
Do vzdělávacího procesu jsou zařazeny nové trendy, netradiční formy a metody práce
a výuka prostřednictvím zážitku, která má za cíl rozvoj znalostí, dovedností a osobních
dispozic z přímé zkušenosti. Škola, která baví je určena dětem, pedagogům, rodičům i širší
veřejnosti. Je realizována v pěti rovinách, které se vzájemně prolínají:
- Aktivní škola a Tvořivé dílničky – během projektových týdnů jsou netradičním
způsobem prezentována zajímavá témata napříč celou nemocnicí. Do projektů jsou
kromě dětí zapojeni i rodiče a zdravotníci.
- Přednášky a besedy – přednášky se známými osobnostmi, a zajímavými tématy
z různých oborů.
- Koncerty a vystoupení – spolupráce s jinými školami, uměleckými skupinami apod.
- Prezentace školy – pravidelné výstavy dětských prací pro širokou veřejnost, aktivní
účast žáků v celostátních soutěžích, prezentace školy na konferencích a odborných
seminářích.
- Být spolu – cílem projektu společná sborovna je vytvořit pozitivní klima školy ve
všech rovinách.
2/Partnerská spolupráce Brno - Stuttgart
Partnerství mezi českými a německými městy. Partnerská smlouva Brno - Stuttgart
byla uzavřena v roce 1989. Byl vytvořen systém přímé spolupráce škol a poradenských
zařízení různého typu. Vzájemná spolupráce přináší nové poznatky a podněty, srovnávání
metod práce v metodice a vzájemné výměnné pracovní pobyty pedagogů a pracovníků
speciálních center různých škol.
3/ Herní terapie
V rámci preventivní péče o dětského pacienta pořádáme pro zdravé děti speciální
program v nemocnici. Jeho cílem je seznámit děti s nemocničním prostředím a minimalizovat
tak jejich strach z případné hospitalizace. Během návštěvy si děti v doprovodu herního
specialisty prohlédnou nemocnici a navštíví vybraná oddělení. Po prohlídce následuje scénka
z nemocničního prostředí, při níž se děti seznámí s chodem nemocnice, lékařskými
pomůckami apod. Na závěr proběhne vlastní hra, při které si děti vyzkouší roli lékaře, sestry
a seznámí se se zdravotnickým materiálem.
Program je určen pro menší skupiny dětí (10 - 15) z 1. - 3. ročníku základních a
speciálních škol i pro předškolní děti. Pedagogové je mohou zařadit do výuky v rámci
výchovy ke zdraví.
4/ Škola podporující zdraví
Evropským program Světové zdravotnické organizace (World Health Organization,
WHO). Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale
vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv.
holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout
pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce,
důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů
školního společenství. Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní
zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze
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5/ eTwinning – společenství evropských škol
eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol z různých evropských
zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě a podporuje spolupráci
postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům
nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci
jakéhokoli předmětu jednodušší.
Naše škola se účastní projektů a vytváří projekty různého zaměření na celostátní i
mezinárodní úrovni.

2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
-

Rada školy - od října 2005 působí na škole (dle zákona č. 561/2004 Sb.) školská rada.
FN – spolupracujeme se zdravotnickým personálem a vedením nemocnice.
PdF MU v Brně a PF UK Praha - zajišťujeme praxi studentů bakalářského a
magisterského studia speciální pedagogiky
Sponzoři - škola má vytvořený stálý okruh sponzorů podporujících pravidelně provoz
školy.
Radnice Brno-sever - úzká spolupráce a společenská záštita školy.
Somatopedická společnost – mnozí pedagogičtí pracovníci jsou členy této společnosti.
Spolupráce s partnerskými školami ZŠ při FN Hradec Králové a školou při nemocnici
ve Stuttgartu.
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3 Charakteristika ŠVP

3.1

Zaměření školy

Celá koncepce výchovně-vzdělávacího procesu na ZŠ při nemocnici vychází ze
zákonných norem platných pro základní vzdělávání a pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Zaměření školy na zdraví dítěte úzce souvisí s místem, kde škola
působí. Jejím úkolem je udržovat kontinuitu vzdělávacího procesu. Zároveň se stává
svébytnou součástí terapie nemocných dětí.
Škola při nemocnici plní 4 základní funkce:
 pedagogickou - tzn. zajištění kontinuity výchovy a vzdělávání
 léčebnou - odvádí pozornost od nemoci a pozitivně ovlivňuje celkový zdravotní stav
dítěte
 psychologickou - usnadňuje adaptaci a průběh pobytu ve zdravotnickém zařízení
 sociální – umožňuje získat ucelené vzdělání, čímž utváří lepší předpoklady pro
uplatnění v životě
Celým výchovně vzdělávacím procesem prolínají prvky herní terapie. Jejím úkolem je:
1. Příprava při příchodu do nemocnice – speciální pedagog vysvětluje vše, co se
někdy zdá samozřejmostí (režim odd., organizace činnosti, strava atd.), trpělivě
odpovídá na otázky, zdůrazňuje kladné stránky pobytu – seznámení s novými
kamarády, zlepšení zdravotního stavu, snaží se vnášet do nemocnice prvky běžného
života, seznamuje děti s režimem oddělení pomocí informačních materiálů, pomáhá
dítěti porozumět nemoci a léčbě přiměřeně stupni vývoje a věku.
2. Příprava před zákroky a vyšetřeními – speciální pedagog prostřednictvím hry
pomáhá dítěti porozumět důvodu jeho hospitalizace, objasňuje neznámé diagnostické
a léčebné procedury a tím odstraňuje obavy z neznámého, vypráví si s dítětem o
očekávaném vyšetření úměrně jeho věku a rozumovým schopnostem, zdůrazňuje
hlavně kladnou stránku vyšetření – např. odstranění stehů znamená brzké propuštění
z nemocnice. Musí dětem podávat vždy pravdivé informace, protože jen tak si získá
důvěru. Využívá různé pomůcky – loutky Péťu a Petrušku, lékárničky, fotoalba,
hračky, CD „Veselá nemocnice“ apod. Vychází z dobrých znalostí diagnóz získaných
studiem, konzultací s lékaři, osobním seznámením se zákroky a vyšetřeními.
3. Práce s dítětem po zákroku – speciální pedagog s dítětem rozebírá vyšetření
(zákrok), které absolvovalo. Jedná se o důležitou etapu, při níž se dítě svěří se svými
pocity a prožitky a mohou mu být vysvětleny případné nejasnosti. Speciální pedagog
tak získává zpětnou vazbu.
4. Preventivní program – se uskutečňuje formou prohlídek nemocnice spojených
s tematickou scénkou. Během scénky s loutkami Péťou a Petruškou děti seznamujeme
s režimem oddělení a s lékařskými pomůckami, které si při situační hře mohou
vyzkoušet. Je určena pro děti mateřských a nižších ročníků základních škol.
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Specifikace výchovně vzdělávacího procesu spočívá především v individuální práci
s hospitalizovanými dětmi. Významně přitom sleduje uzdravovací proces a návrat domů bez
známek hospitalismu. Je zaměřen na podporu sebedůvěry a na pomoc při překonávání
kritických stádií, jako jsou odloučení od rodiny, období zhoršení zdravotního stavu, situace
před operačním zákrokem, strach ze ztráty kontinuity s probranou látkou na kmenové škole,
celková adaptace v nemocnici.
Předpokladem správného výchovně vzdělávacího působení je diagnostická činnost
speciálního pedagoga a informovanost o prognóze zdravotního stavu dítěte. Speciální
pedagog má tak možnost upravovat výchovné a vzdělávací metody, prostředky a cíle podle
individuálních potřeb a zdraví dítěte. V naší škole se klade především důraz na hlavní
předměty - český jazyk, matematiku a cizí jazyky.
Jedním z momentů podpory duševního zdraví a pohody žáka je též dobrá komunikace
na oddělení, pocit bezpečí a zabezpečení kontaktu s blízkými a okolím. Napomáhá tomu
využívání informačních a komunikačních technologií.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného
vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří
základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.
Kompetence k učení – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení
-

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání
informací, využíváme individuální i skupinové vyučování.
Žáky vedeme k sebehodnocení a k sebekontrole.
Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady.
Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy, využíváme počítače,
internet.
Ve vyšších ročnících zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických
poznatků.
Zadáváme žákům motivační úlohy a umožňujeme jim vybrat si z nabídky úkolů pro
samostatnou práci.

Kompetence k řešení problému – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému
uvažování a k řešení problémů
-

Umožňujeme žákům vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat informace ze všech
možných mediálních zdrojů
Žáky vedeme úměrně k věku k používání internetu.
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Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci
i hodnocení.
Umožňujeme žákům vlastní volbu pořadí vypracování úkolů.
Vytváříme pro žáky praktické problémové situace a úkoly, při nichž je nutné řešit
praktické problémy.
Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích
předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více
přístupů k řešení

Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
-

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými.
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň
poslouchat názor jiných.
Podporujeme přátelské vztahy mezi žáky.
Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke
spolupráci při vyučování.
Vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování.
Nabízíme žákům využívání informačních technologií.
Využíváme komunikace v mateřském jazyce na dané téma s využitím informačních
technologií.
Využíváme pobytu v nemocnici ke komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i
s dospělou populací (rodiče, lékaři, zdravotní personál).

Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní a druhých
-

Během společného vzdělávání žáků různých věkových skupin podporujeme navazování a
utváření sociálních kontaktů. Důraz klademe na zapojení nově hospitalizovaných.
Vedeme žáky k vzájemné pomoci při učení.
Usilujeme o respektování individuálních zdravotních problémů a vedeme k ohleduplnosti.
Usilujeme o to, aby se déle hospitalizovaní žáci pokusili formulovat pravidla chování na
oddělení nově příchozím a vedeme je k jejich respektování.
Podporujeme kooperaci a týmovou práci zadáváním skupinových úkolů.
Podporujeme dobré vztahy mezi žáky navzájem, zdravotním personálem, rodiči, MŠ na
oddělení.

Kompetence občanské – vytvářet u žáků uvědomování si společenských norem, svých
práv a povinností ve škole i mimo školu
-

Zařazujeme nově příchozí děti do stávajícího kolektivu vhodnou motivací a za využití
herní terapie.
Společně si stanovujeme pravidla chování v dané skupině a dbáme na jejich dodržování.
Konkrétními příklady utváříme vzájemné vztahy – lékař, sestra, učitel, žák.
Vytváříme ve variabilním kolektivu pochopení pro zdravotní odlišnosti jedinců a
schopnost vzájemně si ve vhodnou chvíli vytvořit psychickou podporu.
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Problematickým jedincům dodáváme na příkladech sebedůvěru, vhodným působením se
snažíme minimalizovat u dlouhodobě hospitalizovaných případné negativní rysy
v chování.

Kompetence pracovní – rozvíjet u žáků své schopnosti a schopnosti jejich aplikace
v konkrétních situacích
-

Vyžadujeme u žáků splnění daného úkolu za respektování jejich momentální zdravotního
stavu.
Vedeme je k pochopení základních pracovních zásad a uvědomění si hodnoty lidské práce
při sledování práce zdravotníků.
Využíváme v každodenních činnostech práci s počítači, které jsou s internetem k dispozici
na každém oddělení.
Umožňujeme žákům vlastní výtvarnou prezentaci na vernisážích a dalších akcích
pořádaných školou nebo nemocnicí.
Vyžadujeme v různorodých kolektivech schopnost pomoci druhému v souvislosti s jeho
zdravotním stavem.
Rozvíjíme schopnost samostatné kreativity v návaznosti na teoretické poznatky.

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Na naší škole jsou především žáci se zdravotním znevýhodněním ve smyslu Zákona
561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů. Hospitalizovaní žáci jsou vzděláváni podle potřeby a
s ohledem na jejich zdravotní stav individuální formou u lůžka či skupinovou formou ve
třídách v prostorách oddělení. U dlouhodobě hospitalizovaných žáků je naše škola připravena
vypracovat individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu
naší školy zpracovaného podle RVP ZV. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve
spolupráci se školským poradenským zařízením, zákonným zástupcem žáka a kmenovou
školou.
Ve vyučování klademe důraz na individuální přístup k žákům, kvalifikovaný
speciální pedagog volí odpovídající metody a formy práce, dbá na názornost ve výuce, časté
změny činností a upevňování osvojených poznatků, toleruje individuální tempo žáka a
posiluje motivaci. Škola poskytuje učebnice, speciální pomůcky, školní potřeby a pracovní
listy. Podle potřeby je ve výuce využíváno PC a speciální výukový software.
Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka, zdravotnickým personálem,
psychology a školskými poradenskými zařízeními.

-

Pro vzdělávání žáků zabezpečujeme tyto podmínky:
individuální či skupinovou výuku;
menší počet žáků ve třídě ;
pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu s kmenovou školou;
zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb žáků;
vhodné metody a formy práce.

Zdůrazňujeme osvojení si podstatných poznatků s funkčními dovednostmi a
schopnostmi je aplikovat při řešení úkolů v běžných životních situacích. Vštěpujeme žákům

12

Školní vzdělávací program

MŠ a ZŠ při FN Brno, příspěvková organizace

kompetence, které si osvojí a jsou schopni je uplatňovat v dalším vzdělávání i v životě mimo
školu.
Podle § 16 školského zákona mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami právo
na poskytnutí podpůrných opatření. Tímto rozumíme nezbytné úpravy ve vzdělávání
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka.
Žák má právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.
Naše škola zabezpečuje tato podpůrná opatření:
- poradenská pomoc školy
- úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
- používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek
- úpravy očekáváných výstupů vzdělávání v mezích RVP
- pokračování v práci dle IVP u potřebných žáků
- poskytování vzdělávání ve stavebně a technicky upravených nemocničních
prostorách

3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Nadání a znalosti žáků v každé třídě jsou velmi rozdílné. Kromě podprůměrných a
průměrně nadaných žáků se v každé třídě vyskytují i žáci velmi nadaní. Jsou schopni
vysokého výkonu v jedné nebo více oblastech, mají vyspělý verbální projev, vynikající
paměť, učí se rychle, bez pomoci druhých. Zvládají složitější myšlenkové operace než jejich
vrstevníci. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Tyto žáky usměrňujeme,
vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotně pomáhat
slabším.
Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávaní
vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito
žáci mají své specifické vzdělávací potřeby. Velmi důležitá je pro tyto žáky zvýšená motivace
k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují
nadání dítěte.
Mnozí mimořádně nadaní žáci, se kterými se při naší práci setkáváme, již navštěvují
víceleté gymnázium, nebo základní školu s rozšířenou výukou některého předmětu.
V takových případech se přizpůsobujeme požadavkům kmenové školy (výuka více cizích
jazyků, chemie od 7. roku školní docházky apod.). Dlouhodobě hospitalizované žáky 9.
ročníku, kteří chtějí pokračovat ve studiu na střední škole, pomáháme připravovat na přijímací
zkoušky.
Pro žáky mimořádně nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání se
vytváříme ve škole tyto podmínky:
-

Respektujeme vlastní tempo žáka, které je v předmětech, kde se jeho nadání projevuje,
samozřejmě vyšší.
Snažíme se podporovat tyto pacienty při vlastních postupech řešení a nepotlačovat jejich
originální myšlení.
Zvyšujeme motivaci rozšiřováním základního učiva o jeden až dva ročníky, zadáváním
samostatných prací, účastí na výuce vyšších ročníků v předmětech, ve kterých dítě vyniká.
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Využíváme záliby v řešení problémových úloh při „hravém učení“ (vědomostní hry,
hlavolamy, kvízy, přístup na internet…), zařazujeme různé didaktické hry, které pomáhají
žákům ke vhledu do vlastního učení.
Používáme metody aktivního vyučování – např. diskuse, práce s ICT apod.
Protože se tito žáci často vyznačují malou ochotou ke spolupráci v kolektivu, zařazujeme
tzv. peer teaching (učení od vrstevníků), kdy se dělí o své vědomosti se spolužáky, a učí
se tak spolupracovat a rozvíjet své sociální dovednosti.
Snažíme se nadaným žákům co nejvíce věnovat individuálně, poskytovat jim co nejvíce
konzultací, protože jsou poněkud jiní, vědí to o sobě a často s tím mají problémy.
Všechny dostupné aktivity žákům poskytujeme s přihlédnutím k jejich aktuálnímu
fyzickém a psychickému stavu a po konzultacích s lékaři.
Nabízíme žákům účast v soutěžích (výtvarných, literárních apod.), kde mohou svoje
nadání prezentovat.
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3.5 Začlenění průřezových témat
Pro průřezová témata nevytváříme samostatné předměty, ale procházejí napříč
vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých
tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky předmětu a jednotlivá
témata jsou uvedena v tabulkách osnov vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci je přehled
všech témat a jejich okruhů uveden v následujících tabulkách.
1.OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

1.1.1.Osobnostní rozvoj - rozvoj
schopností poznávání

ČJ
M
Prv

ČJ
M
Prv

1.1.2.Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí

Prv

Prv

ČJ
CJ M
Prv
ČJ
Prv

1.1.3.Osobnostní rozvoj seberegulace a sebeorganizace

ČJ M

ČJ

1.1.4.Osobnostní rozvoj psychohygiena

ČJ M
Prv

M
Prv

1.1.5.Osobnostní rozvoj - kreativita

ČJ

M

1.2.1.Sociální rozvoj – poznávání lidí

4.
roč.

5.
roč.

6.
roč.

7.
roč.

8.
roč.

9.
roč.

CJ
M

ČJ
CJ
M

ČJ
CJ M
F

ČJ
CJ M
F Ch

ČJ

Přv

CJ

ČJ
CJ M
Ch
CJ
VZ

ČJ M

ČJ
M

ČJ
M

ČJ M

ČJ
CJ M
F
OV
VZ
M
OV
VZ

ČJ
M

ČJ M
Přv

M

OV
VZ

CJ

CJ

CJ

1.2.2.Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy

ČJ
Prv

Prv

Prv

CJ

CJ
Vl

1.2.3.Sociální rozvoj - komunikace

ČJ

ČJ

ČJ
CJ

ČJ
CJ

ČJ
CJ

1.2.4.Sociální rozvoj – kooperace a
kompetice

M

M

M

M

ČJ
CJ M

ČJ
M

M

ČJ

ČJ

ČJ
Vl

M
Vl

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

1.3.1.Morální rozvoj – řešení
problémů a rozhodovací dovednosti
1.3.2.Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika

2.VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

1.
roč.

2.
roč.

2.1.Občanská společnost a škola

Prv

Prv

2.2.Občan, občanská společnost a
stát

Prv

2.3.Formy participace občanů
v politickém životě
2.4.Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

Vl

Vl
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M
F
ČJ
CJ
ČJ
OV
VZ
ČJ
CJ D
VZ

ČJ
CJ M
VZ
ČJ
VZ

F
ČJ

ČJ M
CJ F
ČJ
OV

ČJ
M
ČJ
OV
VZ
ČJ M
CJ

D
OV

CJ
OV

ČJ
CJ

ČJ
CJ
D

CJ

ČJ
CJ
VZ

OV

CJ

CJ

VZ

ČJ
CJ

M
OV
VZ
ČJ
VZ

OV
F

8.
roč.

9.
roč.

6.
roč.

7.
roč.

VZ

ČJ D
OV
VZ

D

OV
Z

ČJ
VZ
D
OV
VZ
DZ
OV

D

ČJ Z

D

DZ
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3.VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROP. A GLOBÁLNCH
SOUVISLOSTECH

1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

6.
roč.

7.
roč.

8.
roč.

9.
roč.

3.1.Evropa a svět nás zajímá

Prv

ČJ
Prv

ČJ

CJ

ČJ

ČJ
CJ

ČJ
CJ Z
OV

CJ D
Z

CJ

ČJ
CJ Vl

VZ

VZ

Z

D

D

ČJ D
Z

D
OV

6.
roč.

7.
roč.

8.
roč.

9.
roč.

D

D

ČJ
CJ
VZ

ČJ D

Z
VZ

D
OV
VZ

D
F VZ

ČJ
D
Z

VZ

Z

D

D Z

ČJ
CJ Z

ČJ
CJ Z

Z

ČJ D
Z

D

Z

6.
roč.

7.
roč.

8.
roč.

9.
roč.

Z Př
F
Z Př
F

Z
Př
Př
F VZ
Př F
OV
VZ

3.2.Objevujeme Evropu a svět
3.3.Jsme Evropané

4.MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA

1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

4.1.Kulturní diference
ČJ
CJ
Vl

4.2.Lidské vztahy
4.3.Etnický původ

Vl

4.4.Multikulturalita

CJ

ČJ
CJ

ČJ
CJ

4.5.Princip sociálního smíru a
solidarity

5.ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA

1.
roč.

5.1.Ekosystémy

2.
roč.

Prv

Prv

5.3.Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Prv

Prv

Prv

6.1.Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
6.2.Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

5.
roč.

Přv
Vl

Přv

Přv
Vl

5.4.Vztah člověka k prostředí

1.
roč.

4.
roč.
Přv

Prv

5.2.Základní podmínky života

6.MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

3.
roč.

2.
roč.

Z Př

ČJ
CJ

ČJ
CJ Z

Z
Z Př
Ch

Z Př
F Ch

Z Př
Ch D

Z Př
F Ch

F Př
Ch
VZ

Př
F

M
Prv

Přv
Vl

Přv
Vl

Z Př
FD
VZ

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

6.
roč.

7.
roč.

8.
roč.

9.
roč.

ČJ

ČJ

ČJ
VZ

ČJ
CJ Př

M

ČJ

F

6.3.Stavba mediálních sdělení
6.4.Vnímání autora mediálních
sdělení

ČJ

6.5.Fungování a vliv médií ve spol.

ČJ

ČJ

ČJ

Přv

6.6.Tvorba mediálního sdělení

CJ
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ČJ

ČJ
VZ

ČJ

CJ
ČJ
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Učební plán

Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obory
Český jazyk a literatura

9

9

8

8

8

42

Cizí jazyk

-

-

4

4

4

12

6

6

6

6

6

30

Prvouka

5

5

3

-

-

13

Přírodověda

-

-

-

2

2

4

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

20

20

21

22

22

105

Matematika a její aplikace Matematika

Člověk a jeho svět

Týdenní dotace
DČD Celkem
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.

Celkem:

Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obory

Týdenní dotace
DČD Celkem
6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

Český jazyk a literatura

6

5

5

5

21

Cizí jazyk

4

4

3

3

14

1

1

1

3

6

6

6

6

24

Dějepis

1

1

1

1

4

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

1

1

1

1

4

Chemie

-

-

1

1

2

Přírodopis

1

1

1

1

4

Zeměpis

1

1

1

1

4

Výchova ke zdraví

1

1

1

1

4

Celkem:

22

22

22

22

88

Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace Matematika
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Člověk a zdraví
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Odlišné časové dotace mají třídy na Klinice dětské psychiatrie. Škola tak vychází vstříc
režimu kliniky i potřebám žáků.

Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obory
Český jazyk a literatura

10

10

8

8

8

44

-

-

3

3

3

9

5

5

5

5

5

25

Prvouka

5

5

4

-

-

14

Přírodověda

-

-

-

2

2

4

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

Tělesná výchova

1

1

1

1

1

5

Celkem:

21

21

21

21

21

105

Cizí jazyk

Matematika a její aplikace Matematika

Člověk a jeho svět
Člověk a zdraví

Týdenní dotace
DČD Celkem
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.

Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obory

Týdenní dotace
DČD Celkem
6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

Český jazyk a literatura

4

4

4

3

15

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

1

1

1

3

4

4

4

4

16

Dějepis

2

2

2

2

8

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

1

1

1

1

4

Chemie

-

-

1

1

2

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

2

1

1

2

6

Tělesná výchova

1

1

1

1

4

Celkem:

22

22

23

23

90

Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace Matematika
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Člověk a zdraví
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4.1 Poznámky k učebnímu plánu
Učební plány vychází z RVP ZV.
 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je zařazena v plném rozsahu. Český
jazyk je na druhém stupni posílen z disponibilní časové dotace.
 Cizí jazyk - pokud je cizí jazyk na kmenové škole žáka vyučován již od druhého
(respektive prvního) ročníku, přizpůsobujeme výuku požadavkům kmenové školy.
 Druhý cizí jazyk je do učebního plánu zařazen ve zkrácené časové dotaci pouze pro
žáky dlouhodobě hospitalizované.
 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je na obou stupních posílena
z disponibilní časové dotace.
 Ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou vynechány některé praktické výstupy
(např. určování světových stran v terénu). Tato oblast je vyučována u dlouhodobě
hospitalizovaných dětí.
 Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována bez laboratorních prací a
praktických pokusů v předmětech Fyzika a Chemie. Tato oblast je vyučována u
dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
 Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zařazena v plném rozsahu se sníženou
časovou dotací. Tato oblast je vyučována u dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
 Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je posílen z disponibilní časové dotace předmět
Výchova ke zdraví, neboť nejvíce souvisí s profilací školy. Vyučovací předmět
Tělesná výchova je předmětem určeným pro žáky 1. – 9. ročníku na Klinice dětské
psychiatrie. Jde o zdravotně zaměřené činnosti formou tělovýchovných chvilek, které
v sobě propojují témata – činnosti ovlivňující zdraví, činnosti podporující pohybové
učení, činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení a speciální
cvičení - rozpracováno v rámcovém plánu školní družiny.
 Vzdělávací oblasti Člověk a umění a Člověk a svět práce jsou v omezeném rozsahu
realizovány v předmětech Výtvarná výchova a Pracovní výchova. Tyto oblasti jsou
převážně vyučovány u krátkodobě hospitalizovaných dětí. Nahrazují částečně
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, které
jsou vyučovány u dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Na Klinice dětské psychiatrie
jsou oblasti Člověk a umění a Člověk a svět práce realizovány v rámci projektů
Aktivní školy (viz. 2.5). Jsou také zařazeny v omezeném rozsahu do rámcového plánu
školní družiny (viz. kapitola 6.3).
 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je vynechána z učebního
plánu a zařazena v omezeném rozsahu do rámcového plánu školní družiny (viz.
kapitola 6.3)
Veškerá omezení časová i obsahová jsou v souladu s Opatřením ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy č.j. 24 653/2006-24 a dalších následných opatření a jejich důvodem
je respektování zdravotního oslabení žáků.

19

Školní vzdělávací program

MŠ a ZŠ při FN Brno, příspěvková organizace

5 Učební osnovy

5.1 Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- v 1.-3. ročníku 9 hodin týdně;
- ve 4.-5. ročníku 8 hodin týdně;
- v 6. ročníku 6 hodin týdně;
- v 7.-9. ročníku 5 hodin týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u
stolku na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu
rozhoduje ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma
vyučování). Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a
zvláštnosti, tak aby žáci mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se cítili
bezpečně. Základní organizační jednotkou je vyučovací hodina. Metody práce jsou zaměřené
především na samostatnou práci žáků, individualizaci výuky, sebekontrolu, okamžitou
zpětnou vazbu, didaktické hry s důrazem na činnostní charakter učení.
Vzdělávací obsah předmětu 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.
Předmět směřuje k osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené a písemné
podobě a zejména v nemocnici se stává prostředkem dorozumívání s pacienty a personálem.
Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky
a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí, rozvíjet estetické cítění.
Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je základním předpokladem úspěšného
vzdělávání v dalších oblastech, především při osvojování cizích jazyků.
Na 1. stupni se klade důraz na to, aby si žáci osvojili techniku čtení a psaní a základy
českého pravopisu. Rozvíjí se slovní zásoba a schopnost správně a kultivovaně používat
mateřský jazyk. Tyto dovednosti se dále prohlubují na 2. stupni. Podstatné je rozvíjení
mnohostranné komunikace - ústní a písemné způsoby vyjadřování, schopnost vyjadřovat
vlastní názory. Četba přispívá v nemocničním prostředí k relaxaci a proto seznámení se
s nejdůležitějšími literárními žánry a formami vede k dovednosti rozlišit hodnotnou literaturu
od literatury konzumní a manipulační.
Do vyučovacího předmětu český jazyk a literatura jsou zařazena průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech; Multikulturní výchova a Mediální výchova.
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Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- klademe důraz na pozitivní motivaci žáků;
- používáme vhodné a zajímavé učební pomůcky a audiovizuální techniku; vždy však
s ohledem na zdravotní stav žáka;
- navazujeme na učební látku kmenové školy, ale zároveň poskytujeme možnost
zopakovat a prohloubit látku již probranou, které žák dostatečně neporozuměl.
Kompetence k řešení problému
- motivujeme žáka k samostatnému řešení problémů;
- napomáháme mu hledat další řešení, zejména pokud to vyplývá z jeho změněné
zdravotní situace.
Kompetence komunikativní
- zařazujeme do výuky diskuzi na různá témata pro oživení výuky v prostředí
nemocnice;
- vedeme žáky k tomu, aby o svých problémech spojených s nemocí mluvili se
zdravotníky a dokázali též komunikovat s pacienty různého věku;
- nabízíme žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci
s okolním světem.
Kompetence sociální a personální
- uplatňujeme individuální přístup k žákům;
- vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky, dbáme na vzájemnou pomoc mezi
žáky různého věku a momentálního zdravotního omezení;
- posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
Kompetence občanské
- respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků;
- učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot,
uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu;
- vedeme žáky k ocenění našich tradic a kulturního dědictví.
Kompetence pracovní
- rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost;
- klademe důraz na samostudium, které bude žáky provázet ještě při rekonvalescenci v
domácím prostředí;
- kladným hodnocením zvyšujeme motivaci k učení;
- poukazujeme na praktické využití znalostí z českého jazyka v běžném životě vyplnění formulářů, složenek, psaní žádostí, dopisů atd.
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Český jazyk
Ročník: 1.

Očekávané výstupy
● Žák
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké slabiky
- rozlišuje slova spisovná a nespisovné tvary
- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

- seřadí ilustrace podle dějové souvislosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
- zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena
i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Jazyková výchova
Jazyková, sluchová a zraková příprava
Písmena tiskací - psací, malá - velká
Slabiky a slova
Věty
základy techniky čtení
Přípravné a uvolňovací cviky

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
pozornosti a soustředění
● PT 1.2.3.
Komunikace - různé situace (omluva, pozdrav)

● Komunikační a slohová výchova
Cvičení fonematického sluchu.
Základní hygienické návyky
Přípravné a uvolňovací cviky
Psací písmo, opis
Technika mluveného projevu
Základní pravidla komunikace

● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy - podpora, pomoc, péče o
dobré kontakty
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dobrý vztah k sobě samému

● Literární výchova
Čtení hlasité, tiché
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem (přednes, volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace)

● PT 1.1.5.
Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebepojetí - cvičení
sebekontroly a sebeovládání
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Český jazyk
Ročník: 2.

Očekávané výstupy
● Žák
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách, dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě, ú/ů odůvodňuje a píše
správně velká písmena vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký
mluvený projev nebo písemný projev s dodržením časové
posloupnosti

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu
- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří
vlastní literární text na dané téma

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Jazyková výchova
Slovo, slabika, hláska
Párové souhlásky
Slabikotvorné l, r
Slovní druhy
Dělení souhlásek; psaní y ý po tvrdých i měkkých
souhláskách
Psaní a výslovnost slov se skupinách dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě
Psací písmo

● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace - organizace
vlastního času, plánování učení a studia
● PT 1.3.2.
Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy
vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich
projevů v chování lidí
● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
dovednosti zapamatování

● Komunikační a slohová výchova
Technika mluveného projevu
Základní pravidla komunikace
Vzkaz, vypravování, dialog

● PT 1.2.3.
Komunikace - dovednosti pro sdělování
verbální a neverbální

● Literární výchova
Tvořivé činnosti s literárním textem
Recitace
Individuální četba
Volná reprodukce, dramatizace

● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost,
zvyky a tradice národů Evropy
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Český jazyk
Ročník: 3.

Očekávané výstupy
● Žák
- porovnává významy slov, zvláště slova opačného
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná
- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost
- odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech
- dbá na velká písmena na začátku věty a některých
vlastních jmen osob, zvířat, místních pojmenování
- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
- volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči
- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění
- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Jazyková výchova
Nauka o slově
Význam slova
Tvarosloví
Věta
Pravopis - psaní i/y po obojetných souhláskách
Psaní velkých písmen na začátku věty a vlastních jmen
Skladba - věta jednoduchá a souvětí

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, soustředění
● PT 1.1.4.
Psychohygiena – uvolnění, relaxace, efektivní
komunikace
● PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
zvládání učebních problémů vázaných na látku
předmětů

● Komunikační a slohová výchova
Technika čtení
Základní komunikační pravidla
Mluvený projev
Písemný projev

● PT 1.2.3.
Komunikace – rozvíjí základní dovednosti
dobré komunikace
● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, moje učení, vztah k druhým
● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti
● PT 1.3.2.
Hodnoty, postoje, praktická etika analýzy vlastních i cizích postojů a hodno
● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy,
život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost
● Prv – život v jiných částech světa

● Literární výchova
Literární druhy a žánry- rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
báseň, pohádka, poslech literárních textů
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes, volná
reprodukce přečteného, dramatizace a vlastní výtvarný
doprovod

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Český jazyk
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Ročník: 4.
Očekávané výstupy
● Žák
- píše správně i/y po obojetných souhláskách
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
- vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty

- posuzuje úplnost či neúplnost sdělení
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji
využívá podle komunikační situace

- vyjadřuje své dojmy z četby, zapamatuje a zaznamenává je
- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří
vlastní literární text na dané téma
- při jednoduchém rozboru literárních textů používá
elementární literární pojmy

Učivo
● Jazyková výchova
Stavba slova
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy – podstatná jména, slovesa
Skladba - stavba věty jednoduché a souvětí
Základní skladební dvojice,
Shoda přísudku s podmětem – pravopis

● Komunikační a slohová výchova
Orientace v naučném textu
Formy společenského styku – blahopřání, pozvánka,
pozdrav
Sestavování textu telegramu, vyplňování jednoduchých
tiskopisů, inzerát, zpráva – sestavení textu

● Literární výchova
Významová stránka čtení
Interpretace v přiměřeném rozsahu čteného textu
Tvořivá práce s lit. textem, vyjádření vlastního postoje a
pocitů k textu
Literárním pojmy – pověst, povídka, bajka, verš, rým

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace – organizace
vlast. času, plánování učení
● PT 4.4.
Multikultura – specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost, naslouchání druhým
● PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
problémy v mezilidských vztazích, zvládání
učebních problémů vázaných na látku předmětů
● AJ, NJ - zvláštnosti výslovnosti, pravopisu
● PT 1.1.4.
Psychohygiena – uvolnění, relaxace, efektivní
komunikace
● PT 1.2.3.
Komunikace – základní dovednosti dobré
komunikace, dialog - vedení, pravidla a řízení,
typy
● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, moje vztahy k druhým
● PT 1.3.2.
Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy
vlastních a cizích postojů a hodnot a jejich
projevů v chování lidí
● PT 6.4.
Vnímání autora mediálních sdělení – výrazové
prostředky a jejich uplatnění
● Vl, Přv – orientace v encyklopediích

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
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Ročník: 5.
Očekávané výstupy
● Žák
- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu
je obměňuje
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas, posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta
- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
na záznamníku
- rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě

- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří
vlastní literární text na dané téma
- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
- při jednoduchém rozboru literárního textu používá
elementární literární pojmy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Jazyková výchova
Stavba slova
Vlastní jména
Tvarosloví
Skladba
Souvětí

● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace – organizace
vlastního času, plánování učení
● PT 4.4.
Multikulturalita – specifické rysy jazyků a
jejich rovnocennost, naslouchání druhým
● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání – cvičení smysl.
vnímání, pozornosti, soustředění

● Komunikační a slohová výchova
Věcné čtení
Orientace v naučných textech
Oznámení, vypravování, dialog, telefonování
Základní komunikační pravidla

● PT 1.2.3.
Komunikace – rozvíjí základní dovednosti
dobré komunikace
● PT 3.2.
Hodnoty, postoje, praktická etika -analýza
vlastních a cizích postojů a jejich projevů
v chování lidí

● Literární výchova
Tvořivé činnosti s literárním textem
Vypravování – dějové složky
Literárně výchovné aktivity
Literární pojmy
Orientace v nabídce dětské literatury, zážitková četba
Kulturní život regionu, kulturní instituce, regionální pověsti

● Přv – tísňové volání
● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá – rozvíjí schopnosti
srovnávat projevy kultury v evropském a
globálním kontextu, nachází společné znaky,
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů
● PT 6.4.
Vnímání autora mediálních sdělení – výrazové
prostředky a jejich uplatnění v chování lidí
● Vl – náš region, regionální zvláštnosti a
tradice

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
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Očekávané výstupy
● 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 a
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních
prostředků řeči
- využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová
slova, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného textu s ohledem na jeho účel,
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla
- vyhledává informace v knihovně a dalších informačních
zdrojích
- interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Jazyková výchova
Úvod o českém jazyce
Zvuková stránka jazyka – spis. výslovnost, modulace
souvislé řeči, přízvuk, větná melodie, důraz, tempo, pauzy
Stavba slova a pravopis
Práce a orientace v pravidlech, slovnících, příručkách
Tvarosloví
Skladba -stavba větná, základní větné členy

● PT 1.2.3.
Komunikace - řeč těla, zvuků a slov
● PT 4.4.
Multikulturalita – naslouchání druhým,
specifické rysy jazyků
● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
pozornosti, dovednosti, zapamatování,
cvičení dovednosti pro učení a studium
● PT 1.2.3.
Komunikace - komunikace v různých situacích

● Komunikační a slohová výchova
Vypravování
Popis předmětu, nástroje, osoby - užití ustálených obratů,
přirovnání, rčení, děje
Popis děje, popis pracovního postupu – příprava pokrmů
Zpráva a oznámení, zjištění hlavních myšlenek v textu,
klíčová slova, vyhledávání cizích slov ve slovníku
Výpisky, výtah - práce se snadným odborným textem
Dopis - osobní, úřední, telegram – telefonní a elektronická
komunikace (mobilní telefon, SMS, internet – el. pošta)

● PT 1.2.1. Poznávání lidí – rozvoj pozornosti
vůči odlišnostem
● PT 1.2.3. Komunikace – cvičení pozorování
a naslouchání v dané situaci
● PT 6.1. Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení - kritika reklamy
● PT 1.1.3. Seberegulace a sebeorganizace plánování učení a studia

● Literární výchova
Mýty a báje
Legendy - hrdinové legend v české literatuře, křesťanství
Pohádky - klasické, moderní, české a jiných národů
Pověsti
Balady
Bajky
Dobrodružná literatura
Poezie

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

●D, Z, PŘ, F – odborná terminologie
● PT 1.2.2. Mezilidské vztahy – lidská práva
jako regulativ vztahů
● PT 2.4. Principy demokracie – základní
kategorie fungování demokracie
● PT 2.2. Občan, občanská společnost a státListina základních práv a svobod
● PT 3.1. Evropa a svět nás zajímá - lidová
slovesnost, zvyky a tradice národů

Předmět: Český jazyk
Ročník: 7.
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Očekávané výstupy
● Žák
- správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikaci
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě
a v souvětí
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí

- rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a
zaujímá k ní kritický postoj
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace
a pravidel dialogu

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí základů literární teorie
- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Jazyková výchova
Tvarosloví
Pravopis vlastních jmen
Význam slov
Skladba - věty dvojčlenné a jednočlenné
základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné,
rozvíjející větné členy, vyjádření podmětu slovními druhy,
přísudek slovesný, jmenný,
Seznámení s druhy vedlejších vět
Shoda přísudku s podmětem

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
pozornosti, soustředění, dovednosti
zapamatování
● PT 4.4.
Multikulturalita specifičnost jazyků, jejich zvukomalebnost,
schopnost asociovat řeči druhých
● PT 1.3.1.
Morální rozvoj - zvládání učebních problémů

● Komunikační a slohová výchova
Popis
Charakteristika literárních postav (vnitřní a vnější popis
osoby)
Žádost
Pozvánka
Diskuse

● PT 1.2.1.
Poznávání lidí - prostřednictvím slohového
výcviku
● PT 6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení - hledání rozdílů mezi informacemi a
reklamním sdělením
● PT 6.6. Tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků
● OV, VZ – mediální výchova
● PT 6.4.
Vnímání autora mediálních sdělení výrazové prostředky a jejich uplatnění
● PT 3.1. Evropa a svět nás zajímá rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury
v evropském a globálním kontextu
● PT 4.5. Princip sociálního smíru a solidarity

● Literární výchova
Povídka
Drama a film
Literatura faktu
Pověsti, báje a mýty
Poezie

● OV - otázka lidských práv - zákl. dokumenty
● D – historická období, rozvoj českého státu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
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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

● Jazyková výchova
Čeština jako jeden ze slovanských jazyků
Nauka o slovní zásobě
Tvarosloví
Skladba

– odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
– v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních
prostředků řeči
- využívá základy studijního čtení – vyhledává 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

● Komunikační a slohová výchova
Charakteristika literárních postav
Subjektivně zabarvený popis – líčení
Jednoduchý výklad
Výtah
Výklad
Jednoduchá úvaha
Shrnutí o slohu

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor
doloží argumenty
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
- uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor
doloží argumenty
- orientuje se v literárních časopisech pro děti a mládež

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 4.4. Multikulturalita – specifické rysy
jazyků a jejich rovnocennost
● PT 1.1.1. Rozvoj schopností poznávání –
cvičení pozornosti, soustředění, dovednosti pro
učení a studium, řešení problémů
● PT 1.1.3. Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly
● PT 1.2.1. Poznávání lidí - slohový výcvik vystihnout důležité osobní rysy lidí
● PT 1.1.4. Psychohygiena - pozitivní naladění
● PT 6.1. Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality – hodnotící prvky ve sdělení
● PT 6.4. Vnímání autora mediálních sdělení výběr slov
● D, Z, Př, F - výtahy z textu

● Literární výchova
Vývoj literatury-starověká literatura (báje a eposy)
Renesance a humanismus
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Národní obrození
Romantismus
Realismus
Nové umělecké směry

● PT 1.1.5.
Kreativita – vedení ke správným mezilidským
vztahům prostřednictvím literatury, divadla a
filmu
● PT 1.3.2. Hodnoty, postoje, praktická etikaanalýza postojů v chování lidí
● PT 6.5. Fungování a vliv médií ve
společnosti – kulturnost občana
● PT 4.1.
Kulturní diference -seznámení s tradicemi
● D – český stát, tradice, vlastenectví
● OV – člověk a morálka
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Očekávané výstupy
● Žák
- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a
zdůvodnění jejich užití
- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a kom. záměr
partnera v hovoru
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
- uspořádává 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
- 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
- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí základů literární teorie
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor
doloží argumenty
- uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře

Učivo
● Jazyková výchova
Jazyky slovanské
Vývoj českého jazyka
Útvary českého jazyka
Zvuková stránka jazyka - přízvuk, větná melodie
Slovní zásoba a význam slova - odborné názvy
Tvoření slov, význam slova
Pravopis, tvarosloví, skladba
Hlavní zásady českého slovosledu
● Komunikační a slohová výchova
Životopis
Výklad
Výtah
Úvaha
Proslov
Diskuse
Tiskopisy
Reklama
Publicistické útvary
Souhrnné poučení o slohu
● Literární výchova
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Umělecké směry
Oddechová literatura
Překlady cizojazyčných děl

30

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 4.4. Multikulturalita – spec. rysy jazyků,
naslouchání druhým lidem
● PT 1.1.1. Rozvoj schopností poznávání –
rozšiřuje spec. aplikace jaz. a soc. dovedností
● PT 1.1.4. Psychohygiena – hledání pomoci
při potížích
● PT 6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení - zpravodajství, reklama
● CJ, AJ, NJ- průnik do kultury jiných národů
● PT 1.2.2. Mezilidské vztahy (empatie
a pohled na svět očima druhého, podpora)
● PT 4.1. Kulturní diference – poznávání
vlastního kulturního zakotvení
● PT 1.1.5. Kreativita – cvičení pro rozvoj
pružnosti, nápadů a originality
● PT 6.4. Vnímání autora mediálních sdělení kombinace slov

● PT 6.2. Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality – prvky signalizující hodnotu
● PT 4.2. Multikulturní výchova-vztahy mezi
kulturami
● PT 2.1. Občanská společnost a škola –
způsoby uplatňování demokratických principů
● PT 6.6. Tvorba mediálního sdělení –
uplatnění a výběr výrazových prostředků
● PT 1.2.3. Komunikace-specifické komun.
dovednosti (monolog, dialog a jeho vedení)
● D, Z - poválečné uspořádání Evropy

Školní vzdělávací program
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5.2 Anglický jazyk
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- ve 3.-7. ročníku 4 hodiny týdně;
- v 8.-9. ročníku 3 hodiny týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u stolku na
pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu rozhoduje
ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma vyučování).
Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a zvláštnosti, tak aby žáci
mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se cítili bezpečně. Základní organizační
jednotkou je vyučovací hodina. Metody práce jsou zaměřené především na samostatnou práci žáků,
individualizaci výuky, sebekontrolu, okamžitou zpětnou vazbu, didaktické hry s důrazem na činnostní
charakter učení.
Důraz klademe na komunikační schopnosti žáků, aby se žáci byli schopni dorozumět
s cizincem v běžných životních situacích a jednotlivých tématech. Požadujeme porozumění čteného
textu s výběrem slov, který odpovídá jazykové úrovni žáků. Během výuky seznamujeme žáky
s kulturou a zvyky zemí, které tímto jazykem hovoří. Tato znalost vede žáky k pochopení
cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi.
Do vyučovacího předmětu anglický jazyk jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní
výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie;
- uvádíme věci do souvislostí, propojujeme je do širších celků a na základě toho vytváříme
žákům komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy v anglicky mluvících zemích;
- dbáme na dostatek učebních zdrojů a učebních nabídek – encyklopedie, výukové programy;
- využíváme kladného hodnocení a vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení;
- na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě dalšího studia.
Kompetence k řešení problémů
- u žáků dbáme na samostatné řešení problémů, napomáháme hledání vhodných způsobů řešení,
snažíme se jej realizovat;
- vedeme žáky k ověřování si získaných poznatků při výuce anglického jazyka;
- motivujeme žáky k trpělivosti a vytrvalosti;
- u žáků uplatňujeme základní myšlenkové operace – srovnávání, třídění, analýzu, syntézu,
abstrakci;
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Kompetence komunikativní
- dbáme na vyjadřování souvislé, srozumitelné, výstižné a slušné v písemném i mluveném
projevu;
- vedeme žáky k účinnému zapojování se do diskuse, obhajování svého názoru;
- nabízíme žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním
světem;
- využíváme modelové situace každodenního života v komunikaci.
Kompetence sociální a personální
- podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispíváme k upevňování dobrých
mezilidských vztahů;
- upevňujeme zásady tolerance a základy společenského chování ;
- podporujeme efektivní spolupráci se spolužáky;
- posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
Kompetence občanské
- vedeme žáky k myšlení v evropských a celosvětových souvislostech;
- učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí a chápat základní principy, na nichž spočívají
zákony a společenské normy;
- vytváříme pozitivní postoj k uměleckým dílům a historii anglicky mluvících zemí;
- podporujeme multikulturní výchovu - porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných
kultur.
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, systematičnosti a odpovědnosti za plnění úkolů;
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí;
- přistupujeme k hodnocení výsledků pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska
ochrany zdraví;
- žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru
budoucí profese.

32

Školní vzdělávací program

MŠ a ZŠ při FN Brno, příspěvková organizace

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 3.

Očekávané výstupy
● Žák
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu,
pokud má k dispozici vizuální podporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu,
který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností,
pokud má k dispozici vizuální oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního
spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
předlohy
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se
v průběhu výuky setkal

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje
na ně verbálně i neverbálně

Učivo
● Receptivní řečové dovednosti
- osvojení a používání základní slovní zásoby v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů:
barvy, čísla 1-10, školní pomůcky, hračky, lidské tělo,
ovoce a zelenina, zvířata

● Produktivní řečové dovednosti
-rozlišování psané a mluvené podoby jazyka (vybere,
přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak…)
-psaní jednoduchých slovních spojení a vět, ve kterých
uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, co má a nemá, co má a
nemá rád
- sloveso být, mít, moci, vyjádření libosti, nelibosti,
dovednosti, osobní zájmena
● Interaktivní řečové dovednosti
- rozhovor na téma: nákupy, druhy ovoce, zeleniny,
základní potraviny
- pravidla komunikace v běžných každodenních situacích:
pozdrav, poděkování, představování, Kolik je hodin?; Můj
den, můj týden

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 4.4
Multikulturalita – specifičnost jazyků, jejich
zvukomalebnost, schopnost asociovat řeči
druhých
 M – číselná osa
 Prv – lidské tělo, zvířata, ovoce a zelenina
● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání –
cvičení pozornosti a soustředění,
cvičení dovedností zapamatování

● PT 1.2.3.
Komunikace – cvičení pozorování a
empatického a aktivního naslouchání
 Prv – nákupy, můj den, moje škola

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4.
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Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

● Receptivní řečové dovednosti
- osvojení a používání základní slovní zásoby v
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů:
rodina, oblečení, jídlo a pití, sport a hry, město, čísla 1100
- porozumění významu slov, slovních spojení a
jednoduchých vět - vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní
znak nebo obrázek, vykoná činnosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných
zemích
● PT 4.4.
Multikulturalita – specifické rysy
jazyků a jejich rovnocennost, význam užívání
cizího jazyka jako nástroje dorozumění
 M – sčítání a odčítání

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
- vyplní své osobní údaje do formulářů

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

● Produktivní řečové dovednosti
- sloveso být, mít, moci,
- přítomný čas prostý a průběhový
- přivlastňovací a ukazovací zájmena
- množné číslo podstatných jmen
- vazba there is/there are

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění,
cvičení dovedností zapamatování
● PT 1.1.5.Kreativita
-rozvoj schopnosti pružnosti nápadů, originality,
citlivosti
 ČJ – časování slovesa být

● Interaktivní řečové dovednosti
- představení sebe, své rodiny, přátel a spolužáků,
volnočasových aktivit a dalších témat
- sdělení svého věku, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí,
má/nemá rád, za použití jednoduchých slovních spojení a
vět
- popis skutečnosti, se kterými se běžně setkává, za použití
slovních spojení a vět

● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy – chování podporující dobré
vztahy, vztahy a naše třída
● PT 1.2.3.
Komunikace - dovednosti pro sdělování verbální
i neverbální

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

● Vl –zájmová činnost, cestování, rodina, škola

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 5.
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Očekávané výstupy
● 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 jednoduchému poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu.
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života
- vyplní své osobní údaje do formulářů

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Receptivní řečové dovednosti
- slovní zásoba a jazykové prostředky související
s probíranými tématy: příroda, počasí, roční období,
dopravní prostředky, zájmová činnost, sport, stravování,
oblékání
- porozumění tématu krátkého a jednoduchého
poslechového textu, má-li k dispozici vizuální oporu
- rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém
textu s tématem z běžného života

● PT 3.2.
Objevujeme Evropu a svět – život Evropanů a
styl života v evropských rodinách
● PT 4.4.
Multikulturalita – multikulturalita jako
prostředek vzájemného obohacování, naslouchání
druhým

● Produktivní řečové dovednosti
- přídavná a podstatná jména, antonyma, synonyma, stavba
věty, pořadí větných členů ve větě, jednoduchá souvětí
- rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým
-doplňování informací číselné i nečíselné povahy, které se
týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo
předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností které
běžně vykonává

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznání – cvičení
smyslového vnímání,dovednosti
pro učení a studium
● PT 1.1.5
Kreativita - rozvoj schopnosti
pružnosti nápadů, originality, citlivosti

● Vl – zájmové činnosti
● Přv – počasí, roční období

 ČJ – popis, denní režim
- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví,
rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou
informaci
- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a
konverzaci

● Interaktivní řečové dovednosti
- konverzace na téma: příroda, počasí, roční období,
dopravní prostředky, zájmová činnost, sport, stravování,
oblékání
- rozhovor na téma: žádost o službu, informaci, setkání

● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy – chování podporující dobré
vztahy, pohled na svět očima druhého
● PT 1.2.3.
Komunikace – specifické komunikační
dovednosti, komunikace v různých situacích
 Přv – roční období, příroda

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 6.
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Očekávané výstupy
● Žák
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
- vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

- se zeptá na základní informace, adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého
každodenního života

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Receptivní řečové dovednosti
- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním situacím: rodina, domov, škola,
město, nakupování, potraviny, stravování, prázdniny,
volný čas, zvířata
- porozumění běžným označením a nápisům na veřejných
místech, které se týkají probíraných témat
- práce se slovníkem

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání -dovednosti
zapamatování, vnímání, pozornosti, řešení
problémů, dovednosti pro učení a studium

● Produktivní řečové dovednosti
-rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka: popis plánů do budoucna,
užití základních spojek, slovosled, podstatná jména
počitatelná a nepočitatelná, členy, přídavná jména a jejich
stupňování, příslovce, slovesa doplňující otázky, čas
minulý
- psaní krátkých jednoduchých popisů o sobě, svém okolí,
každodenních činnostech a způsobu života s využitím
probrané gramatiky

● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí – co o sobě vím
● PT 1.2.1.
Poznávání lidí – rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem
● PT 1.2.3.
Komunikace – dovednosti pro verbální
sdělování, komunikace v různých situacích
● PT 4.4.
Multikulturalita – význam užívání cizího jazyka
jako nástroje dorozumění a celoživotního
vzdělávání

● Interaktivní řečové dovednosti
- poskytování informací týkajících se běžných témat
v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- konverzace na téma: fráze při nakupování; rozhovory
v restauraci (rozlišení počitatelných a nepočitatelných
podstatných jmen, užití členů); můj život – charakterizace
osoby, prostředí, rodiny, domova a volného času

● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice
našich sousedů v Evropě
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 7.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

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, která se týká osvojovaných témat
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
- vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

● Receptivní řečové dovednosti
- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním situacím: doprava, vesmír,
počasí, zdraví, životní styl, volný čas, svátky, jídlo a pití
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který
se vztahuje k osvojovaným tématům
- práce se slovníkem

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovedností zapamatování, řešení problémů,
dovednosti pro učení a studium

● Produktivní řečové dovednosti
- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka: předložky, způsobová
slovesa, přítomné časy, minulý prostý, minulý průběhový;
předpřítomný čas, plány do budoucna – budoucí čas
(„going to“, „will“)
- zápis informací, slovních spojení nebo jednoduchých vět
- vyprávění pomocí gramatických časů
● Interaktivní řečové dovednosti
-formulace pozvání a reakce na něj;
-vyjádření libosti/nelibosti a reakce na podobné výpovědi;
- orientace ve městě (předložky místa)
-upozornění, varování, zákaz, časové údaje.

● PT 1.2.4.
Kooperace a kompetice – jasná a respektující
komunikace jako prostředek pro rozvoj
sociálních dovedností
● PT 1.2.3.
Komunikace – dovednosti pro verbální
sdělování, komunikace v různých situacích

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

-se zeptá na základní informace, adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého
každodenního života

37

 Z – světadíly
 VZ – zdravý životní styl

● PT 4.4.
Multikulturalita – význam užívání cizího jazyka
jako nástroje dorozumění
 ČJ – komunikace
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 8.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
-rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy
či konverzace, která se týká osvojovaných témat
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
- vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

● Receptivní řečové dovednosti
- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním situacím: časopisy, volný čas,
cestování, jídlo a restaurace, nakupování
- vyhledávání konkrétních informací v textu vztahujícím se
k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém
životě
- četba knih přiměřené obtížnosti, práce s časopisy

● PT 4.4.
Multikulturalita – význam užívání cizího jazyka
jako nástroje dorozumnění
● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovedností zapamatování, řešení problémů,
dovednosti pro učení a studium

● Produktivni řečové dovednosti
- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka: minulý čas prostý,
předpřítomný čas, zájmena, podmínkové věty, vztažné
věty, tázací dovětky
- psaní jednoduchých textů (dopis, e-mail, vzkaz)
vyjadřující např. poděkování, prosbu nebo omluvu za
použití jednoduchých vět
- psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých
událostí za použití vět logicky řazených za sebou a
s použitím vhodných spojek

● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy – vyjadřování podporující
dobré vztahy, empatie
● PT 1.1.5.
Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů
tvořivosti (nápaditost, originalita atd.)
● PT 1.2.3.
Komunikace – dovednosti pro verbální
sdělování, komunikace v různých situacích
(informování, přesvědčování, žádost atd.)

● Interaktivní řečové dovednosti
- konverzace na téma: časopisy a noviny, nakupování, jídlo
a restaurace, cestování, volný čas a koníčky

● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá – zvyky a tradice
národů Evropy
● PT 1.2.4.
Kooperace a kompetice – jasná a respektující
komunikace jako prostředek pro rozvoj
sociálních dovedností

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

-vypráví jednoduchý příběh či událost
-se zeptá na základní informace, adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích
-mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

 ČJ – časopisy pro mládež
 Z – Evropa

Předmět: Anglický jazyk
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Ročník: 9.
Očekávané výstupy
● Žák
- vyhledává význam slova, potřebnou informaci v
dvojjazyčném, výkladovém i online slovníku
- odvodí význam nových slov z kontextu
- v textu vyhledává známé výrazy a odpovědi na otázky
- rozumí obsahu jednoduchých textů
- čte plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu

Učivo
● Receptivní řečové dovednosti
- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním situacím: kultura, umění, svět
práce, život ve městě a na venkově, životní styl a reálie
anglicky mluvících zemí, cestování a dopravní prostředky,
svátky
- četba knih přiměřené obtížnosti, práce s časopisy
- práce se slovníkem

● Produktivni řečové dovednosti
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
komunikačního záměru žáka: podmínkové věty, trpný rod,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
předminulý čas, nepřímá řeč
- psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých
- reaguje na jednoduché písemné sdělení.
událostí za použití vět logicky řazených za sebou a
s použitím vhodných spojek

-vypráví jednoduchý příběh či událost
-se zeptá na základní informace, adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích
-mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

● Interaktivní řečové dovednosti
- konverzace na téma: kultura, umění, svět práce, život ve
městě a na venkově, životní styl a reálie anglicky
mluvících zemí, cestování a dopravní prostředky, svátky
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovedností zapamatování, řešení problémů,
dovednosti pro učení a studium
 Z – svět, anglicky mluvící země
 ČJ – literatura pro mládež

● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá – zvyky a tradice
národů Evropy
● PT 1.1.5.
Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů
tvořivosti (nápaditost, originalita atd.)
● PT 4.4.
Multikulturalita – význam užívání cizího jazyka
jako nástroje dorozumnění
● PT 1.2.3.
Komunikace – vedení dialogu, dovednosti pro
verbální sdělování, komunikace v různých
situacích
● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, moje psychika (temperament,
postoje, hodnoty)
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5.3 Německý jazyk
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- v 7.- 9. ročníku 1 hodina týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u stolku na
pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu rozhoduje
ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma vyučování).
Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a zvláštnosti, tak aby žáci
mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se cítili bezpečně. Základní organizační
jednotkou je vyučovací hodina. Metody práce jsou zaměřené především na samostatnou práci žáků,
individualizaci výuky, sebekontrolu, okamžitou zpětnou vazbu, didaktické hry s důrazem na činnostní
charakter učení. Předmět není vyučován u krátkodobě hospitalizovaných žáků.
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, aby žáci byli schopni dorozumět se
s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí umět porozumět
čtenému textu, který výběrem slov odpovídá jejich jazykové úrovni.
Výuka seznamuje žáky s kulturou zemí, které tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka
vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou
součástí komunikace mezi nimi.
Do vyučovacího předmětu německý jazyk jsou zařazena průřezová témata: „Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech“(Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a
svět, jsme Evropané); „Multikulturní výchova“ (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity); „Osobnostní a sociální výchova“ (osobnostní
rozvoj – rozvoj schopností poznávání; sociální rozvoj – poznávání lidí, mezilidské vztahy,
komunikace; morální rozvoj – hodnoty, postoje) a „Mediální výchova“ (tvorba mediálního sdělení).
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- nabízíme žákům řadu aktivačních metod, které probouzejí zájem o studium cizího jazyka a
vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu;
- pozornost soustřeďujeme na osvojení zvukové podoby německého jazyka a zvládnutí vztahů
mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností;
- seznamujeme s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k uvědomělému přístupu k osvojování gramatického a lexikálního učiva;
- vedeme žáky k samostatné práci.
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Kompetence komunikativní
- učíme žáky jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života
přiměřených jejich věku;
- vytváříme dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat;
- pozornost věnujeme rozvoji všech řečových dovedností, čtení i písemnému vyjadřování.
Kompetence sociální a personální:
- učíme žáky spolupracovat ve skupině;
- podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispíváme k upevňování dobrých
mezilidských vztahů;
- přispíváme k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy;
- učíme žáky efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu;
- podporujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
Kompetence občanské:
- učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí;
- učíme žáky chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy;
- vytváříme pozitivní postoj k uměleckým dílům a historii německy mluvících zemí.
Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci;
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí;
- přistupujeme k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany
zdraví, životního prostředí, kulturních a společenských hodnot;
- žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru
budoucí profese.
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Německý jazyk
Ročník: 7.

Očekávané výstupy
● Žák
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje
na ně
- při čtení rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Učivo
● Receptivní řečové dovednosti
Tematické okruhy/slovní zásoba:
- dny v týdnu
- číslovky 0-20
- barvy
- rodina
- škola
- osobní údaje
- časové údaje
- zájmy a volný čas
● Produktivní řečové dovednosti
Fonetika – abeceda, hláskování, přízvuk
Pravopis – základní rozdíly mezi psanou a mluvenou
podobou slov
Gramatika – podstatná jména a členy, množné číslo
podstatných jmen
- osobní a přivlastňovací zájmena
- slovesa sein a haben
- sloveso mögen
- časování pravidelných sloves v přítomném čase
- slovosled věty oznamovací
- slovosled otázek
- rozkazovací způsob
- zápor nicht a kein
- přídavná jména v přísudku
- vybrané předložky
● Interaktivní řečové dovednosti
pozdravy (při setkání a loučení), představení se,
poděkování, jednoduchý dialog
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 4.4
Multikulturalita – specifičnost jazyků, jejich
zvukomalebnost, schopnost asociovat řeči
druhých

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání -cvičení
pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování
● PT 1.3.1.
Morální rozvoj – zvládání učebních problémů
● PT 4.4
Multikultura – specifičnost jazyků, jejich
zvukomalebnost, schopnost asociovat řeči
druhých

● PT 1.2.3
Komunikace – komunikace v různých
situacích (informování, odmítání, pozdrav,
prosba, žádost)
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Německý jazyk
Ročník: 8.

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojených témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
- adekvátně reaguje na jednoduché pokyny
- při čtení rozumí slovům a jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům

● Receptivní řečové dovednosti
Tematické okruhy/slovní zásoba:
- rodina, rodinné vztahy
- domov - místo, kde žijeme
- denní program, volný čas, zájmy
- telefonování
- nakupování, jídlo
- hodiny, dny, měsíce, roční období
- užití čísel do 100
- dopravní prostředky, cestování
- zvířata
● Produktivní řečové dovednosti
Fonetika – přízvuk, intonace
Pravopis – jednodušší pravopisné jevy
Gramatika – způsobová slovesa v přítomném čase
- časování pravidelných a frekventovaných
nepravidelných sloves v přítomném čase
- množné číslo podstatných jmen
- frekventované předložky
- 3. a 4. pád s určitým a neurčitým členem,
s přivlastňovacími zájmeny a zájmenem kein
- určování času, předložky u časových údajů
- vazba es gibt
● Interaktivní řečové dovednosti
pozdravy, rozloučení se, představení se, jednoduchý dialog,
jednoduchý popis

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 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

- pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - naši sousedé
v Evropě, život dětí v jiných zemích
● PT 4.4.
Multikulturalita – specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost, naslouchání druhým

● PT 1.1.1
Rozvoj schopností poznávání -cvičení
pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování
● PT 4.4.
Multikulturalita - význam užívání cizího jazyka
jako nástroje dorozumění

● PT 1.2.3.
Komunikace – cvičení aktivního naslouchání,
dovednosti pro verbální sdělování
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět: Německý jazyk
Ročník: 9.

Očekávané výstupy
● Žák
- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty
obsahující známou slovní zásobu
- při čtení rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm
požadovanou informaci
- rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech týkajících se každodenních témat
- využívá jednoduchý abecední dvojjazyčný slovník

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá

- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace

Učivo
● Receptivní řečové dovednosti
Tematické okruhy/slovní zásoba:
- činnosti ve škole, rozvrh hodin
- volný čas, zájmy
- nakupování, placení
- části těla, u lékaře
- oblečení, počasí
- blahopřání
- dovolená, cestování
- Německo, Rakousko, Švýcarsko
- Svátky
● Produktivní řečové dovednosti
Fonetika – přízvuk, intonace
Pravopis – složitější pravopisné jevy
Gramatika – neosobní podmět man
- další nepravidelná slovesa
- slovesa s neodlučitelnými a odluč. předponami
- perfektum pravidelných sloves a frekventovaných
nepravidelných sloves
- préteritum sloves „haben“ a „sein“
- množné číslo podstatných jmen
- číslovky do 1 000 000
- stupňování přídavných jmen a příslovcí
- osobní zájmena ve 3. a 4. pádu
- porovnání pomocí als
● Interaktivní řečové dovednosti
rozhovor o škole, rozhovory při nakupování, domluva
schůzky, rozhovor s lékařem, vyprávění krátké příhody
z minulosti, rozhovor na ulici s turisty, vyžádání informace,
blahopřání, popis osob a věcí
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy,
zvyky a tradice národů Evropy
● PT 4.4.
Multikulturalita - význam užívání cizího jazyka
jako nástroje dorozumění
● Z – německy mluvící státy

● PT 1.1.1
Rozvoj schopností poznávání -cvičení
pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování
● PT 1.1.1
Rozvoj schopností poznávání –řešení problémů,
dovednosti pro učení a studium
● PT 6.6.
Tvorba mediálního sdělení – výběr výrazových
prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně
správných a komunikačně vhodných sdělení

● PT 1.2.3.
Komunikace - cvičení aktivního naslouchání,
dovednosti pro verbální sdělování, specifické
komunikační dovednosti
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5.4 Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- na 1. stupni 6 hodin týdně;
- na 2. stupni 6 hodin týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u stolku
na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu
rozhoduje ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky geometrie a někdy i
písemná forma vyučování). Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti,
potřeby a zvláštnosti, tak aby žáci mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním
prostředí se cítili bezpečně. Základní organizační jednotkou je vyučovací hodina. Metody
práce jsou zaměřené především na samostatnou práci žáků, individualizaci výuky,
sebekontrolu, okamžitou zpětnou vazbu, počtářské soutěže, didaktické hry s důrazem na
činnostní charakter učení.
Nosným pilířem základního vzdělávání je matematika, která prostřednictvím
matematických znaků, útvarů, a pojmů uvádí žáky do číselných a prostorových vztahů ve
skutečnosti, učí je logickému, kritickému a přesnému myšlení a usuzování. Poznatky a
dovednosti získané v matematice jsou nezbytné pro životní praxi žáka i pro jeho další
vzdělávací orientaci.
Vzdělávací obsah předmětu matematika je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
- Čísla a početní operace na prvním stupni, na který na druhém stupni navazuje okruh
Číslo a proměnná – žáci si osvojují aritmetické operace (dovednost provádět operaci,
algoritmické porozumění a významové porozumění s reálnou situací). Učí se získávat
číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se
s pojmem proměnná.
- Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci rozpoznávají změny a závislosti, které jsou
projevem běžných jevů reálného světa. Tyto změny a závislosti žáci analyzují
z tabulek, diagramů a grafů, vyjadřují matematickým zápisem. Zkoumání těchto
závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
- Geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary a
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů,
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (v prostoru), učí se porovnávat,
odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (povrch a objem). Vede žáky
k řešení polohových a metrických úloh a problémů.
- Nestandardní aplikační úlohy a problémy – při řešení 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.
Do vyučovacího předmětu matematika jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova; Environmentální výchova a Mediální výchova.
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Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- podporujeme u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména
zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek,
kvízů, rébusů apod.;
- vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů,
metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících
z reálného života a praxe.
Kompetence k řešení problému
- nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích
k samostatnému uvažování a řešení problémů;
- podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh;
- nabízíme nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené
postupy řešení;
- provádíme se žáky rozbor úkolů (problému), tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme
výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a vyhodnocujeme správnost
výsledku vzhledem k zadání;
- poskytujeme žákům prostor pro vyslovování hypotézy na základě zkušenosti nebo
pokusu a pro jejich ověření.
Kompetence komunikativní
- nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení
úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
- užíváme matematického jazyka včetně matematické symboliky;
- pracujeme s grafy, tabulkami, diagramy apod..
Kompetence občanské
- nabízíme dostatečné množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové
činnosti a společnosti (slovní úlohy, kvízy, hádanky);
- zařazujeme úlohy s ekologickou problematikou.
Kompetence pracovní
- nabízíme žákům další činnosti (modelování a výroba různých těles), ve kterých se
mimo jiné budou učit zvládat základní pracovní činnosti (práci s papírem, modelovací
hmotou);
- vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce.
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Předmět: Matematika
Ročník: 1.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Žák
- počítá předměty v daném souboru
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
- používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
vytváří soubory s daným počtem prvků
- řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

● Číslo a početní operace
Přirozené číslo. Vytváření souborů o daném počtu
předmětů. Znaménka rovná se, větší než, menší než
Psaní čísel 0 – 20, jejich porovnávání, rozklad
Sčítání a odčítání do 20; přechod desítky
Jednoduché slovní úlohy
Rovnice.
Znázornění příkladů množinovým diagramem

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
● PT 1.2.4.
Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních
dovedností pro kooperaci – dovednost navazovat
na druhé

- doplňuje posloupnosti čísel

● Závislosti, vztahy a práce s daty
Posloupnost čísel 0 – 20

● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace - cvičení
sebekontroly a sebeovládání
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dobrá organizace času

● Geometrie v rovině v prostoru
Trojúhelník, obdélník, kruh, čtverec
Tělesa - koule, krychle, válec

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
dovednosti zapamatování

- rozezná, pojmenuje a popíše základní rovinné útvary
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich prezentaci

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Předmět: Matematika
47

Školní vzdělávací program

MŠ a ZŠ při FN Brno, příspěvková organizace

Ročník: 2.
Očekávané výstupy
● Žák
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
- řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

- doplňuje posloupnosti čísel
- orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
času
- doplňuje tabulky, schémata

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše rovinné útvary,
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje jednoduchá tělesa,
nachází v realitě jejich prezentaci

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Číslo a početní operace
Zápis a čtení čísel 0 – 100.
Porovnávání čísel a souborů prvků do 100
Sčítání a odčítání do 100. Slovní úlohy.
Rozklad čísel na desítky a jednotky
Zaokrouhlování na desítky
Násobení a dělení čísly 0 – 5

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - rozvoj
schopností řešení problémů, dovedností a
zapamatování
● PT 1.2.4.
Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních a
sociálních dovedností pro etické zvládání situací
soutěže

● Závislosti, vztahy a práce s daty
Slovní úlohy na vztahy n-krát více, méně
Řešení slovních úloh pomocí číselné osy
Orientace v čase – měsíc, den, hodina, minuta, sekunda.

● PT 1.1.4.
Psychohygiena- dobrá organizace času;
dovednosti zvládání stresových situací

● Geometrie v rovině a prostoru
Kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník
Kreslení křivých a rovných čar, lomená čára
Úsečka, označení bodů a úseček, jednotky délky
Tělesa

● PT 1.1.5.
Kreativita – cvičení pružnosti nápadů, originality

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Předmět: Matematika
Ročník: 3.
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
- užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose
- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými
čísly
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

 Číslo a početní operace
Přirozená čísla v oboru do 1000 – čtení, zápis, porovnávání
čísel, číselná osa, lineární uspořádání
Pamětné sčítání odčítání
Násobení a dělení v oboru násobilek v číselném oboru do
100
Násobení a dělení mimo obor násobilek
Řešení a tvoření úloh – aplikace osvojených početních
operací

 PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, cvičení pozornosti a
soustředění
 PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
zvládání učebních problémů

 Závislosti, vztahy a práce s daty
Určování času (hodiny)
Jednotky délky
Jednotky hmotnosti
Jednotky objemu
Čtení a sestavování tabulek a jednoduchých diagramů

 PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí – náš životní styl
(spotřeba věcí)
 PT 1.1.4.
Psychohygiena – rozumové zpracování
problému, dobrá organizace času
● Prv – Práce a odpočinek. Vážení, měření času,
objemu
 PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebekontroly

- orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
času
- popisuje jednoduché závislosti z praktického života
- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich
reprezentaci
- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
- rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

 Geometrie v rovině a v prostoru
Bod, přímka, polopřímka, rovina
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
Úsečka – rýsování, odhad délky, měření. Přenášení,
porovnávání úseček, střed úsečky.
Jednotky délky
Rovinné obrazce
Kruh a kružnice
Tělesa

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

● ČJ – užívat správné tvary číslic a
matematických znamének, čtení textu
s porozuměním

 ČJ – správné tvary tiskacích písmen
 Prv – jednotky délky, měření

Předmět: Matematika
Ročník: 4.
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Očekávané výstupy
● Žák
- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost
a asociativnost sčítání a násobení
- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
v oboru kladných čísel
- vyhledává, sbírá a třídí data
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá
jednoduché konstrukce
- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osově souměrné
útvary, určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech
a algoritmech školské matematiky

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

 Číslo a početní operace
Číselný obor do milionu – čtení, zápis a posloupnost přir.
čísel, porovnávání, číselná osa, zaokrouhlování čísel
Pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení
Písemné sčítání a odčítání
Algoritmus písemného násobení, písemné dělení
jednociferným dělitelem
Tvoření a řešení úlohy - aplikace osvojených početních
operací v oboru přirozených čísel
Zlomky – názorné zavedení, sčítání zlomků se stejným
jmenovatelem. Nerovnice

 PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebekontroly
 Vl –Naše vlast - letopočty
 PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
zvládání učebních problémů

 Závislosti, vztahy a práce s daty
Jednotky délky, hmotnosti a času – jejich užití
Tabulky, diagramy, jízdní řády – čtení, doplňování
Přímá úměrnost – tabulky, grafy, - slovní úlohy
Průměr, čteme údaje z diagramu
 Geometrie v rovině a v prostoru
Vzájemná poloha přímek v rovině
Čtyřúhelníky – obdélník, čtverec, rovnoběžník
Kružnice, kruh - rýsování
Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník, trojúhelníková
nerovnost, obvod trojúhelníku, obdélníku a čtverce
Osa souměrnosti, útvary souměrné podle osy
Obsah obdélníku, čtverce ve čtvercové síti, jednotky obsahu
Grafický součet úseček, rozdíl, násobek

 PT 6.1.
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
– pěstování kritického přístupu k reklamě
● Vl – Jízdní řád. Počasí a podnebí
● Přv – Měření vlastností látek

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Slovní úlohy. Číselné a obrázkové řady
Stavby z krychlí - prostorová představivost. Magické
čtverce

 PT 1.2.4.
Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních
a sociálních dovedností pro zvládání situací
soutěže

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

 ČJ – užívat správné tvary číslic a
matematických znamének

 PT 1.1.4.
Psychohygiena - rozumové zpracování
problému, hledání pomoci při potížích
 PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení pozornosti a
soustředění
● ČJ – správné tvary tiskacích písmen

Předmět: Matematika
Ročník: 5.
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost
a asociativnost sčítání a násobení
- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose
desetinné číslo dané hodnoty
- porozumí významu znaku „-“pro zápis celého záporného
čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

 Číslo a početní operace
Přirozená čísla do milionu a přes milion – čtení, zápis,
porovnávání, číselná osa, zaokrouhlování.
Pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení. Dělení se
zbytkem. Užití vlastností početních operací
Odhady výsledků a kontrola výpočtů
Písemné sčítání
Písemné násobení a dělení (jedno a dvojciferným dělitelem)
Řešení a tvoření úloh vedoucích k jednomu nebo dvěma
výpočtům s přirozenými čísly. Početní výkony se
závorkami
Desetinná čísla
 Závislosti, vztahy a práce s daty
Jednotky délky, hmotnosti, času
Grafy, tabulky, diagramy, jízdní řády – čtení, sestavování
Závislosti a jejich vlastnosti: přímá úměrnost, průměrná
rychlost, aritmetický průměr. Závisle a nezávisle proměnná
 Geometrie v rovině a v prostoru
Rovinné obrazce – konstrukční úlohy
Výpočet obvodu a obsahu obdélníku a čtverce, řešení úloh
Jednotky obsahu
Geometrická tělesa
Střed a osa úsečky, pravidelné obrazce
Vzájemná poloha dvou přímek, dvou kružnic

 PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení pozornosti a
soustředění
 PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebekontroly
 Vl – Obrazy z novějších českých dějin
 ČJ – čtení textu s porozuměním, užívání
správných tvarů číslic a matematických
znamének

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Slovní úlohy. Číselné řady a obrázkové řady. Prostorová
představivost, stavby z krychlí. Magické čtverce

 PT 1.2.4.
Kooperace a kompetice -rozvoj individuálních a
soc. dovedností pro zvládání situací soutěže

- vyhledává, sbírá a třídí data
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici), užívá jednoduché
konstrukce
- obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech
a algoritmech školské matematiky

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

 PT 1.1.4.
Psychohygiena – rozumové zpracování
problému, hledání pomoci při potížích
 Přv – Člověk a technika - vážení, měření. Čas,
organizace dne
 PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
zvládání učebních problémů
 PT 1.3.2.
Hodnoty, postoje, praktická etika – pomáhající a
prosociální chování

Předmět: Matematika
Ročník: 6.
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Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Žák
- provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
- modeluje a řeší situace s využití dělitelnosti v oboru
přirozených čísel
- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek-část (přirozeným číslem, desetinným číslem)
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor

● Číslo a proměnná
Desetinná čísla- porovnávání desetinných čísel, sčítání a
odčítání, násobení a dělení desetinných čísel, písemné
algoritmy, vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly,
užití kalkulátoru.
Dělitelnost přirozených čísel - násobek, dělitel, znaky
dělitelnosti, prvočísla, rozklad čísla na prvočinitele, největší
a nejmenší společný násobek, čísla soudělná a nesoudělná.

● PT 1.1.1
Rozvoj schopnosti poznávání -cvičení pozornosti
a soustředění, řešení problémů, dovednosti pro
učení a studium
 F-užití při výpočtech
 Z - doprava-jízdní řády, hospodářství, práce s
penězi
 Př - biologie-zdravá výživa

● Geometrie v rovině a prostoru
Úhel a jeho velikost
Osová souměrnost - osa souměrnosti, osově souměrné
obrazce.
Trojúhelník-vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, výšky
trojúhelníku, těžnice trojúhelníku, těžiště, kružnice vepsaná
a opsaná trojúhelníku,
Objem a povrch kvádru, krychle-síť krychle a kvádru,
stěnová a tělesová úhlopříčka, volné rovnoběžné promítání..

● PT 1.1.5.
Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity - pružnost nápadů, schopnost vidět věci
jinak
● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorgsanizace - cvičení
sebekontroly

- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a
osové souměrnosti, určí osově středově souměrný útvar
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů, využívá potřebnou
matematickou symboliku
- načrtne a sestrojí rovinné útvary
- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a k řešení konstrukčních úloh
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
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 Z - doprava, dopravní značky, značení
 F - využití úhlu odrazu, dopadu; využití při
výpočtech
 D - architektura stavebních stylů
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Předmět: Matematika
Ročník: 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Žák
- modeluje a řeší situaci s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel
- užívá různé způsoby vztahu celek-část (zlomkem,
poměrem, procentem)
- provádí operace v oboru celých čísel
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem,
pracuje s měřítkem map a plánů
- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že
procentová část je větší než celek)
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace

● Číslo a proměnná
Zlomky - rozšiřování a krácení zlomků, početní operace se
zlomky, smíšená čísla.
Celá čísla, racionální čísla-čísla kladná, záporná, sčítání
odčítání a násobení dělení celých čísel, záporná desetinná
čísla, racionální čísla.
Poměr, měřítko plánů a map,
Procenta, úroky-základ, procentová část, počet procent,
úrok

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznávání -cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovednosti zapamatování, řešení
problémů

- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
- vyjádří funkční vztah tabulkou

● Závislosti, vztahy a práce s daty
Přímá a nepřímá úměrnost
Soustavy souřadnic, osy souřadnic.
Graf přímé a nepřímé úměrnosti
Trojčlenka
● Geometrie v rovině a prostoru
Shodnost, středová souměrnost- shodnost trojúhelníků, věta
o shodnosti trojúhelníků
Čtyřúhelníky, hranoly-rovnoběžník a jeho vlastnosti, ,
obvod a obsah rovnoběžníku, obsah trojúhelníku, obvod a
obsah lichoběžníku, objem a povrch hranolu.

 Z-statistika ve srovnávání zemí v oblasti
přírodních jevů, obchodu, průmyslu, hospodářství,
složení obyvatelstva, nářečí…

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a
podobnosti trojúhelníků
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných
útvarů
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary,
analyzuje jejich vlastnosti
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
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 F-fyzikální výpočty; měření teploty, hladiny;
značení podlaží ve výtahu
 Př –názorné znázornění poměrů

● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace
-stanovování osobních cílů a kroků k jejich
dosažení
 D- uplatnění v architektuře
 F-užití při výpočtech
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Předmět: Matematika
Ročník: 8.

Očekávané výstupy
● Žák
- provádí operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá
při 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
- formuluje a řeší reálné situace pomocí rovnic

Učivo
● Číslo a proměnná
Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta.
Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Výrazy-číselný výraz, proměnná, výraz s proměnnou,
celistvý výraz, mnohočlen
Lineární rovnice- lineární rovnice s jednou neznámou,
ekvivalentní úpravy lineárních rovnic, zkouška

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
pozornosti a soustředění, řešení problémů,
dovednosti pro učení a studium
● PT 1.1.5
Kreativita-cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity, pružnost nápadů
 F-užití při výpočtech
 Ch-užití při výpočtech

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
- porovnává soubory dat
- vyjádří funkční stav tabulkou, rovnicí, grafem

- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
- odhaduje a vypočítává obsah a obvod základních
rovinných útvarů
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
- odhaduje a vypočítává objem a povrch těles
- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh

● Závislosti, vztahy a práce s daty
Základy statistiky

● Geometrie v rovině a prostoru
Kruh, kružnice-vzájemná poloha kružnice a přímky, tětiva,
vzájemná poloha dvou kružnic, obsah kruhu, délka
kružnice, číslo ;
Válec
Konstrukční úlohy-množina bodů dané vlastnosti, základní
konstrukční úlohy, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace - cvičení
sebekontroly
 Z-statistické údaje o zemích
 F-využití při výpočtech
● PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti při řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů, zvládáními
učebních problémů vázáných na látku předmětů
 D-užití v architektuře stavebních slohů
 Z- určování polohy pomocí rovnoběžky

Předmět: Matematika
Ročník: 9.
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Očekávané výstupy
● Žák
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných, určí hodnotu výrazu
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich
soustav
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem,
pracuje s měřítky map a plánů
- modeluje a řeší situaci s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel, užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek-část
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a
podobnosti trojúhelníků
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- využívá potřebnou matematickou symboliku
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
funkčních znaků
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a
vzdělávacích oblastí
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo
zkoumaných situací

Učivo
● Číslo a proměnná
Lomený výraz
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.
Dělení úsečky v daném poměru, užití podobnosti
Základy finanční matematiky

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebe organizace-cvičení
sebekontroly, plánování učení a studia,
stanovování osobních cílů a kroků k jejich
dosažení
 F-užití při výpočtech
 Ch - užití při výpočtech
 Z- projekty s využitím map
-měna, ekonomika států, využití v praxi

● Geometrie v rovině a prostoru
Podobnost-poměr podobnosti, podobnost trojúhelníků, věty
o podobnosti trojúhelníků.
Jehlan, kužel
Koule
Základy rýsování

 D-architektura staveb
 F- užití při výpočtech
 Ch -užití při výpočtech

● Závislosti, vztahy a práce s daty
Goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém
trojúhelníku
Lineární funkce a její vlastnosti, zadání a řešení funkce
tabulkou rovnicí grafem, kvadratická funkce

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení řešení
problémů, dovednosti pro učení a studium
 Z-statistické vyjádření situace
 D-architektura staveb

● Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Pravoúhlé promítání.
Logické a netradiční geometrické úlohy

● PT 1.1.5.
Kreativita -schopnost vidět věci jinak
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5.5 Prvouka
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- v 1.- 2. ročníku 5 hodin týdně;
- ve 3. ročníku 3 hodiny týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá u žáků 1.-3. ročníků na odděleních ve skupině nebo individuálně u lůžka.
V naší škole se setkávají žáci z různých škol, z různých měst, okresů nebo krajů, jsou různě
somaticky či psychicky postiženi, takže vyučování je přizpůsobeno jejich zdravotnímu stavu.
V našich podmínkách se daleko více než na kmenových školách promítá rozdílná úroveň,
zájem žáků a jejich zkušenosti. Vzhledem ke specifické práci učitele na ZŠ při nemocnici,
různorodosti žáků a jejich onemocnění, nezaměřujeme se jen na konkrétní bydliště žáka, ale
hlavně na Brno a okolí. Není možné v praxi plně uplatňovat základní pravidla silničního
provozu (např. formou vycházky), určovat světové strany v přírodě.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je
koncipována pouze pro 1.stupeň základního vzdělávání.
Prvouka uvádí žáky do prostředí školy a řádu školního života a pomáhá jim překlenout
náročné období, kterým je pro ně zahájení pravidelné školní docházky. Vytváří předpoklady
pro formování základních pracovních a režimových návyků a dává podněty k rozvoji
schopností účelně organizovat čas práce, zábavy a odpočinku podle vlastních potřeb i nároků
jiných.
Předmět předkládá žákům nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života, vytváří a
posiluje u nich vnímavý vztah k jejich okolí. Pomáhá jim formovat základní vztah k životu,
vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským činnostem, k předmětům, které lidé
vytvořili, k životnímu prostředí domova a přírody. Učí je jednat a rozhodovat se v běžných i
méně obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na možnou pomoc jiných. Svým
obsahem a výchovným zaměřením otevírá prvouka cestu k utváření základních potřebných
životních postojů a hodnotových orientací žáka. Začíná s poznatky a činnostmi nejznámějšími
a nejbližšími a postupně se dochází k tématům obecnějším a k námětům méně známým.
Největší využití v naší škole nabízí tematický okruh Člověk a jeho zdraví. Žáci poznávají
především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a
fyziologické funkce a potřeby. Na základě vlastní zkušenosti v nemocničním prostředí
získávají poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a první pomoci a o bezpečném
chování v různých životních situacích. Postupně si uvědomují, jakou odpovědnost má každý
člověk za své zdraví i za zdraví jiných lidí. Docházejí tak k poznání, že zdraví je nejcennější
hodnota v životě člověka.
Do vyučovacího předmětu prvouka jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech a Environmentální výchova.
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Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření
klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
- klademe důraz na pozitivní motivaci žáka;
- používáme vhodné učební pomůcky (obrazový materiál, encyklopedie) a dostupnou
audiovizuální techniku;
- předkládáme dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů.
Kompetence k řešení problémů
- motivujeme žáka k samostatnému řešení daného problému (např. v jednoduchém
plánu vyznačit místo svého bydliště a školy);
- zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např. popsat
a pozorovat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích);
- klademe důraz na zjišťování shod a odlišností.
Kompetence komunikativní
- nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení
úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
- zařazujeme diskusní besedy (např. o podpoře zdraví a jeho preventivní ochrany).
Kompetence sociální a personální
- dle možnosti zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na vytvoření pravidel práce
v týmu (organizace práce, spolupráce, ohleduplnost);
- uplatňujeme individuální přístup k žákům (v našich podmínkách nutné a velmi
důležité);
- posilujeme sebedůvěru žáka.
Kompetence občanské
- respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka;
- podporujeme u žáků projevování pozitivních postojů k ochraně kulturního dědictví a
ocenění našich tradic;
- aktivně zapojujeme žáky do zájmových činností (hádanky, kvízy).
Kompetence pracovní
- rozvíjíme u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku;
- kontrolujeme samostatnou práci žáka.
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: Prvouka
Ročník: 1.

Očekávané výstupy
● Žák
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo
- začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi; projevuje
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních
činností
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě
- využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a
práci lidí
- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle
- využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Místo, kde žijeme
Domov - místo, kde bydlíme
Cesta do školy.
BESIP - bezpečná cesta

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

● Lidé kolem nás
Chování ve škole, školní režim
Moje rodina
Povolání – co lidé umí
Člověk ve společnosti

● PT 2.1.
Občanská společnost a škola – škola jako model
otevřeného partnerství
● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy
● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí
● PT 5.2.
Základní podmínky života
● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice
národů Evropy
● M – číslice
● ČJ– říkadla, básničky
● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí - co o sobě vím a co
ne; jak se promítá mé já v mém chování
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dovednosti zvládání stresových
situací

● Rozmanitost přírody
Rok v přírodě – roční období
Počasí a jeho změny během roku
Zvířata a rostliny kolem nás
● Lidé a čas
Orientace v čase
Zvyky a tradice
Rodinné oslavy
● Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
Péče o tělo
Volný čas
Pozor na nebezpečí!
Přivoláme první pomoc

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: Prvouka
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Ročník: 2.
Očekávané výstupy
● Žák
- vyznačí v jednoduchém plánu místo své školy, svého
bydliště, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí
- začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra
ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních
činností
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápad. určujících znaků
- pozná zástupce jednotlivých živočichů podle typic. znaků
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti

- využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- rozeznává nebezpečí různého charakteru; uplatňuje zákl.
pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu,
jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která mu je nepříjemná; v případě
potřeby požádá pro pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových linek

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Místo, kde žijeme
Bezpečná cesta do školy - BESIP
Domov – místo, kde žijeme
Naše obec
Naše vlast – Česká republika

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

● Lidé kolem nás
U nás doma
Rodinné oslavy, lidové zvyky a tradice
Pomáháme si
Co děláme ve škole
Volný čas a jeho využití
Co nás baví – povolání
● Rozmanitost přírody
Proměny přírody ve všech ročních obdobích
Rostliny a živočichové ve volné přírodě
Zahrada a statek.
Domácí mazlíčci
Světlo, voda a vzduch – význam pro život

● PT 2.1.
Občanská společnost a škola – škola jako model
otevřeného partnerství
● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy, empatie a pohled na
svět očima druhého
● PT 5.1.
Ekosystémy – les, pole
● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí
● PT 5.2.
Základní podmínky života – voda, vzduch
● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice
národů Evropy, rodinné příběhy
● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí - co o sobě vím a co
ne; jak se promítá mé já v mém chování
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dovednosti zvládání stresu

● Lidé a čas
Kalendář. Hodiny.
Svět se mění
● Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
Být zdravý
Žijeme zdravě
Dbáme na své bezpečí
Nemoc a úraz
Přivoláme první pomoc

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: Prvouka
Ročník: 3.
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Očekávané výstupy
● Žák
- vyznačí v jednoduchém plánu místo své školy, svého
bydliště, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí
- začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí,
obci
- pojmenuje přírodní, kulturní a historické památky spjaté
s místem, v němž žije

- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápad. určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která mu je nepříjemná; v případě
potřeby požádá pro pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových linek

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Místo, kde žijeme
Jsme Evropané
Česká republika
Obec
Krajina v okolí domova
Orientace v krajině

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení smysl.
vnímání, pozornosti, dovedností zapamatování,
řešení problémů
● PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát – výchova
k úctě k zákonu

● Rozmanitost přírody
Země jako součást vesmíru
Podmínky života na zemi
Živočichové
Rostliny – léčivé, jedovaté, chráněné
Houby jedlé a jedovaté
Chráníme přírodu
Látky a jejich vlastnosti, fyzikální veličiny

● PT 5.2.
Základní podmínky života - přispívá k vnímání
života jako nejvyšší hodnoty
● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - vede k odpovědnosti
k ochraně přírody,
přírodních zdrojů, napomáhá rozvíjení spolupráce
v péči o životní prostředí -

● Člověk a jeho zdraví
Jak rosteme a vyvíjíme se
Naše tělo
Pečujeme o své zdraví
Žijeme zdravě
Chraňme své zdraví i zdraví ostatních
Tísňové volání

● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj
informací o sobě, moje tělo
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5.6 Přírodověda
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- ve 4.-5. ročníku 2 hodiny týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá u žáků 4.-5. ročníků na odděleních ve skupině nebo individuálně u lůžka.
V podmínkách naší základní školy se setkávají žáci z různých škol, z různých měst,
okresů nebo krajů, jsou různě somaticky či psychicky postiženi, takže vyučování je
přizpůsobeno jejich zdravotnímu stavu.
V našich podmínkách se daleko více než na kmenových školách promítá rozdílná úroveň,
zájem žáků a jejich zkušenosti. Vzhledem ke specifické práci učitele na ZŠ při nemocnici,
různorodosti žáků a jejich onemocnění, nelze např. provádět dostatečné množství pokusů jako
na kmenové škole, využívat v praxi určování světových stran pomocí kompasu, pravidelně si
vést kalendář přírody, účastnit se vycházek a pozorování polních prací, života lesa, rybníka
apod. Nelze také navštívit přírodovědné stanice, muzea, planetária, botanické zahrady.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je
koncipována pouze pro 1.stupeň základního vzdělávání.
Přírodověda jako syntetický předmět opírající se o vybrané poznatky z různých
přírodovědných oborů je svým pojetím zaměřena na to, aby v procesu výuky žáci získávali
takové vědomosti a dovednosti a rozvíjely se ty jejich schopnosti, které jim umožní aktivně
poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije.
Přírodověda svým obsahem navazuje organicky na učivo prvouky v 1.-3. ročníku.
Největší využití v naší škole nabízí tematický okruh Člověk a jeho zdraví. Žáci poznávají
především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a
fyziologické funkce a potřeby. Na základě vlastní zkušenosti v nemocničním prostředí
získávají poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a první pomoci a o bezpečném
chování v různých životních situacích. Postupně si uvědomují, jakou odpovědnost má každý
člověk za své zdraví i za zdraví jiných lidí. Docházejí tak k poznání, že zdraví je nejcennější
hodnota v životě člověka.
Do vyučovacího předmětu přírodověda jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova; Environmentální výchova a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření
klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
- klademe důraz na pozitivní motivaci žáka;
- používáme vhodné učební pomůcky (obrazový materiál, encyklopedie) a dostupnou
audiovizuální techniku;
- předkládáme dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů.
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Kompetence k řešení problémů
- motivujeme žáka k samostatnému řešení daného problému;
- zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např. popsat
a pozorovat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích);
- klademe důraz na zjišťování shod a odlišností.
Kompetence komunikativní
- nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení
úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
- zařazujeme diskusní besedy (např. o podpoře zdraví a jeho preventivní ochrany).
Kompetence sociální a personální
- dle možnosti zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na vytvoření pravidel práce
v týmu (organizace práce, spolupráce, ohleduplnost);
- uplatňujeme individuální přístup k žákům (v našich podmínkách nutné a velmi
důležité);
- posilujeme sebedůvěru žáka;
- vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky.
Kompetence občanské
- respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka;
- aktivně zapojujeme žáky do zájmových činností (hádanky, kvízy);
- zařazujeme úkoly s ekologickou problematikou (např. otázky životního prostředí,
podpora a ochrana zdraví).
Kompetence pracovní
- rozvíjíme u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku;
- kontrolujeme samostatnou práci žáka.
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: Přírodověda
Ročník: 4.

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a činnosti člověka
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
- zkoumá základní společenstva, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat

● Rozmanitost přírody
Podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost
Rovnováha v přírodě - základní společenstva a jejich změny
během roku
Země jako součást vesmíru
Látky a jejich vlastnosti
Voda a vzduch
Horniny a nerosty
Půda
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních
funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře
vlastního zdravého způsobu života
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve
vývoji dítěte před a po jeho narození
- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování
mezi chlapci děvčaty v daném věku
- ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících
zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné
události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a
vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a
cyklista

● Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
Vývojové etapy v životě člověka
Péče o zdraví
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního
zdraví
Obezřetné chování, krizové situace
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - vede k vnímavému a
citlivému přístupu k přírodě, k odpovědnosti
k ochraně přírody a přírodních zdrojů
● PT 5.2.
Základní podmínky života – vede k uvědomování
si podmínek života a možnosti jejich ohrožování
● PT 5.1.
Ekosystémy – změny okolní krajiny vlivem
člověka
● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
zemědělství a životní prostředí, ekologické
zemědělství
● PT 1.1.4.
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní
naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dovednosti zvládání stresových
situací
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dobrá organizace času
● PT 1.2.3.
Komunikace – dovednosti komunikační obrany
proti agresi a manipulaci
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: Přírodověda
Ročník: 5.

Očekávané výstupy
● Žák
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
- zkoumá základní společenstva, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí;
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně bránit
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních
funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře
vlastního zdravého způsobu života
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související
s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou pomoc
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné
nároky jiných osob
- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování
mezi chlapci děvčaty v daném věku
- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Rozmanitost přírody
Podmínky života na Zemi, jejich rozmanitost, ochrana
životního prostředí
Živá příroda – rostliny, houby, živočichové
Malé a velké planety sluneční soustavy
Počasí a podnebí
Příroda a její ochrana

● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - vede k vnímavému a
citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a
kulturnímu dědictví
vede k odpovědnosti, k ochraně přírody a
přírodních zdrojů
● PT 5.2.
Základní podmínky života – vede
k uvědomování si podmínek života a možnosti
jejich ohrožování

● Člověk a jeho zdraví
Odlišnost člověka od ostatních živočichů
Poznáváme lidské tělo
Péče o zdraví
První pomoc a prevence
Zdravý životní styl
Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
výchovy
Návykové látky, závislost a zdraví
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního
zdraví

● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo, moje
psychika, já jako zdroj informací o sobě
● PT 5.2.
Vztah člověka k prostředí - přispívá k vnímání
života jako nejvyšší hodnoty
● PT 6.5.
Fungování a vliv médií ve společnosti - učí
využívat potenciál médií jako zdroje informací
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5.7 Vlastivěda
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- ve 4.-5. ročníku 2 hodiny týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u stolku
na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu
rozhoduje ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma
vyučování). Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a
zvláštnosti, tak aby žáci mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se cítili
bezpečně. Základní organizační jednotkou je vyučovací hodina.
Z důvodů hospitalizace žáků v nemocnici není možné realizovat v předmětu vlastivěda
pozorování a měření v přírodě, vycházky a exkurze.
Vyučovací předmět vlastivěda je realizován ve 4. a 5. ročníku a navazuje na vyučovací
předmět prvouka v 1.-3. ročníku.
Rozšiřuje základní poznatky z prvouky o významné přírodní, společenské, hospodářské,
kulturní a historické jevy. Zobecňuje podněty, které žáci získávají z osobního života i z médií.
Prohlubuje u žáků znalosti z oblasti lidského konání v návaznosti na významné události
regionálních a národních dějin. Formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, ale
také podněcuje zájem o různé přírodní a kulturní odlišnosti jiných národů, které respektuje.
Učí žáky vnímat svět v globálních souvislostech a přijímat zodpovědnost za důsledky
lidského jednání.
Vzdělávací obsah oblasti „Člověk a jeho svět“ je rozdělen na pět tematických okruhů,
ve vlastivědě se realizují 3 okruhy:
- místo, kde žijeme;
- lidé kolem nás;
- lidé a čas.
Do vyučovacího předmětu vlastivěda jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech; Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- zařazujeme během výuky čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací;
- podporujeme žáky ve vyhledávání, zpracování a používání potřebných informací
z různých zdrojů (literatura, internet);
- umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme
jejich tvořivost;
- snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
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Kompetence k řešení problémů
- umožňujeme žákům pracovat s informacemi ze všech možných zdrojů včetně
internetu;
- poskytujeme žákům dostatek námětů, které vedou k samostatnému uvažování a řešení
problémů;
- podporujeme samostatnost, tvořivost, spolupráci.
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat názorům ostatních a vhodnou formou obhajovat svůj názor;
- podporujeme přátelské vztahy a vhodnou komunikaci mezi žáky i mezi žáky a
dospělými;
- využíváme získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi;
- umožňujeme žákům předávat své zkušenosti a poznatky z cestování ostatním
spolužákům.
Kompetence sociální a personální
- zařazujeme informace o různém sociálním postavení lidí v historii naší země;
- umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty a příležitosti;
- respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních;
- podporujeme vzájemnou pomoc žáků;
- vedeme žáky k respektování lidí z jiného prostředí, handicapovaných spolužáků a
jejich potřeb.
Kompetence občanské
- vedeme žáky k respektování a ochraně tradic našeho státu a také kulturního a
historického dědictví;
- učíme žáky základům demokracie, tolerance a vzájemného soužití;
- rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k ochraně prostředí, kulturního a přírodního
bohatství.
Kompetence pracovní
- podporujeme žáky v adaptaci na nové prostředí a podmínky;
- vytváříme při výuce podnětné a tvořivé pracovní prostředí;
- podporujeme u žáků pozitivní vztah k práci.
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: Vlastivěda
Ročník: 4.

Očekávané výstupy
● Žák
- rozlišuje hl. orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
- určí světové strany podle mapy, orientuje se podle nich
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map;
vyhledá jednoduché údaje o přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší republiky
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest
- pracuje s časovými údaji a využívá údajů
k pochopení vztahů mezi ději a jevy
- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života
a práce předků na našem území v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí
na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Místo, kde žijeme
Mapy obecně zeměpisné a tematické
Krajina kolem nás
Domov a škola
Česká republika – naše vlast
Regiony ČR

● PT 2.2
Občan, občanská společnost a stá t- práva a
povinnosti občana, úloha občana v demokratické
společnosti
● PT 5.2
Základní podmínky života - voda, ovzduší, půda,
přírodní zdroje
● PT 5.4
Vztah člověka k prostředí - naše obec, přírodní
zdroje, příroda a kultura, instituce

● Lidé a čas
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Pravěk
Starověk
Středověk
Novověk
Báje, mýty, pověsti

● PT 4.3
Etnický původ - informace o různých etnických a
kulturních skupinách, různé způsoby života
● PT 1.3.2
Hodnoty, postoje, praktická etika - analýza cizích
postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí

● Lidé kolem nás
Moje rodina – můj domov
Člověk mezi lidmi - mezilidské vztahy.
Člověk a životní prostředí
Globální problémy

● PT 5.3
Lidské aktivity a problémy životního prostředí vliv průmyslu na živ. prostředí
 Přv - ochrana živ. prostředí
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: Vlastivěda
Ročník: 5.

Očekávané výstupy
● Žák
- vyhledá jednoduché údaje o přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách ČR, Evropy a polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí
jejich význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
- porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných
zemích
- využívá informačních zdrojů pro pochopení minulosti,
zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hl. reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních
specifik
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
- rozlišuje zákl.rozdíly mezi lidmi,obhájí své názory,připustí
svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
nemohou tolerovat a která porušují základní práva nebo
demokratické principy
- orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy
si půjčovat a jak vracet dluhy
- poukáže v nejbližším spol. a přírod. prostředí na změny a
některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce

Učivo
● Místo, kde žijeme
ČR – zemědělství, průmysl, služby
Poznáváme Evropu a svět
Evropská unie – nová Evropa

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 5.4
Vztah člověka k prostředí - naše obec, přírodní
zdroje, příroda a kultura, instituce
● PT 3.2
Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa,
evropské krajiny, státní a evropské symboly
Přv – člověk a jeho životní podmínky

● Lidé a čas
Dvacáté století
Člověk a kultura
Regionální památky

● PT 1.3.2
Hodnoty, postoje, praktická etika - analýza
postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí
● PT 2.4
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování - principy demokracie

● Lidé kolem nás
Člověk mezi lidmi
Poznejme svá práva
Člověk a majetek
Člověka a planeta Země

 ČJ – literatura
● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy - lidská práva, vztahy a naše
třída
● PT 4.2.
Lidské vztahy - vztahy mezi kulturami, základní
morální normy, kolektiv třídy
 M – početní úkony
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5.8 Dějepis
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- na 2. stupni 1 hodinu týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u
stolku na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu
rozhoduje ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma
vyučování). Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a
zvláštnosti, tak aby žáci mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se cítili
bezpečně. Předmět není vyučován u krátkodobě hospitalizovaných žáků.
Z učebních plánů jsme vzhledem k charakteru školy museli vypustit veškeré exkurze a
projektové vyučování v kompaktních skupinách. Opíráme se o dostupnou literaturu, časopisy,
denní tisk a internet.
Předmět dějepis pokrývá část vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Předmět rozvíjí
klíčové kompetence základního vzdělávání, především kompetence občanské a kompetence
k řešení problémů. Navazuje svým vzdělávacím obsahem na učivo vlastivědy ve 4. a 5.
ročníku.
V rámci výuky tohoto předmětu získává žák povědomí o jednotlivých významných
epochách světových, evropských a českých dějin.
Žák je v rámci výuky motivován k tomu, aby se získanými znalostmi dále pracoval.
Výuka dějepisu usiluje o to, aby žák získal hlubší vhled do kulturních odlišností
jednotlivých civilizací a významných epoch vývoje evropských i českých dějin a byl schopen
empatického porozumění, charakteristiky a vzájemné komparace. Žáci jsou vedeni k tomu,
aby si uvědomili v čem tkví specifika historického vývoje české společnosti vzhledem
k jiným evropským kulturám i světovým civilizacím. To všechno směřuje žáky k tomu, aby se
orientovali v pluralitním světě.
Žák se v průběhu výuky seznamuje s komplikovaným procesem, v jehož průběhu se
historicky konstituovala politická kultura parlamentní demokracie, osvojuje si tak znalosti, jež
prohlubují jeho občanské kompetence.
Do vyučovacího předmětu dějepis jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech; Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí :
Kompetence k učení
- klademe důraz na pozitivní motivaci žáka;
- používáme vhodné učební pomůcky (atlasy, obrazový materiál, encyklopedie) a
vhodnou audiovizuální techniku;
- učíme žáky vyhledávat informace na internetu;
- předkládáme dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních listů;
- učíme žáky propojovat informace do širších celků.
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Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky zaujmout kritický postoj k historickým událostem a správně je vyhodnotit;
- vedeme žáky k respektování kritických názorů jiných;
- motivujeme k samostatnému řešení daného problému;
- klademe důraz na kritiku ideologicky zatížených výkladů dějin a na problémovou
interpretaci historických událostí.
Kompetence komunikativní
- učíme rozvíjet schopnost logicky a věcně argumentovat, propojovat a systematizovat
získané informace;
- vedeme k respektování názorové plurality i formování a formulování vlastních názorů
a postojů;
- učíme žáky vhodně pokládat otázky a nalézat odpovědi;
- vedeme k souvislému a výstižnému vyjadřování;
- učíme žáky využívat informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem;
- zařazujeme diskuse o historických událostech i o politickém dění v současném světě.
Kompetence sociální a personální
- podle možnosti zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na organizaci práce a na
spolupráci;
- uplatňujeme individuální přístup ke každému žáku;
- posilujeme sebedůvěru žáka a podporujeme jeho samostatný rozvoj;
- preferujeme přátelskou atmosféru při výuce;
- učíme ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi.
Kompetence občanské
- vedeme žáky k tomu, aby se uměli vcítit do situací ostatních lidí;
- respektujeme věkové, intelektové a sociální a etnické zvláštnosti žáka;
- učíme žáky rozhodovat se zodpovědně podle dané situace;
- učíme žáky respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví.
Kompetence pracovní
- rozvíjíme u žáka smysl plnit povinnosti a závazky;
- pomáháme žákům při adaptaci na změněné pracovní podmínky;
- zařazujeme úkoly s výtvarnou tematikou (výtvarné zpracování dějinných událostí) a
literární činností.
- kontrolujeme samostatnou práci žáka;
- učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, ochrany
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany kulturních a společenských hodnot.
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Předmět: Dějepis
Ročník: 6.

Očekávané výstupy
● Žák
- uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti
dějepisným poznatků 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
- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich
materiální a duchovní kulturu
- objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování
kovů pro lidskou společnost
- uvede příklady archeologických kultur na našem území

- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
- uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
- 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

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Člověk v dějinách
Význam zkoumání dějin
Poznání dějin, měření času
PRAVĚK
Doba kamenná – starší, mladší a pozdní doba kamenná

● PT 4.1.
Multikulturní výchova- kulturní diference,
poznání vlastního kulturního zakotvení

● Počátky lidské společnosti
Doba bronzová
Doba železná
STAROVĚK
● Nejstarší civilizace
Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína

● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - životní styl a jeho vliv
na vývoj osobnosti
● PT 1.2.3.
Komunikace- specifické komunikativní
dovednosti, komunikace v různých situacích

● Kořeny evropské kultury
Antické státy
Starověké Řecko
Starověký Řím
Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím

● PT 3.3.
Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské
civilizace
● PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát -občan jako
odpovědný člen společnosti- práva a povinnosti● PT 2.4.
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování - demokracie jako protiváha
diktatury a anarchie
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Předmět: Dějepis
Ročník: 7.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala
v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vznik
států
- porovná základní rysy západoevropské, byzantskoslovanské 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 k jiným věroukám
- ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké
společnosti
- uvede příklady románské a gotické kultury
- vymezí význam husitské tradice pro český politický a
kulturní život

● Křesťanství a středověká Evropa
STŘEDOVĚK
Raný středověk – první středověké státy, státy na našem
území, způsob života v raném středověku, románská kultura
Vrcholný středověk – České království za dob
Přemyslovců a Lucemburků, způsob života, gotika
Pozdní středověk – husitství, Český stát za Jagellonců,
městská společnost

● PT 4.2.
Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a
udržovat tolerantní vztahy
● PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát -principy
soužití s minoritami
● PT 3.3.
Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské
civilizace
● PT 1.2.3.
Komunikace – dovednost komunikační obrany
proti agresi a manipulaci
● PT 4.5.
Princip sociálního smíru a solidarity nekonfliktní život v multikulturní společnosti

● Objevy a dobývání
RANÝ NOVOVĚK
Zámořské objevy
Renesance
Humanismus

● PT 4.1.
Kulturní diference – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti,
respektování různých etnik
● Z - světadíly

- popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich
příčiny a důsledky
- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověku, nové
myšlenky žádající reformu církve na tyto požadavky
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Předmět: Dějepis
Ročník: 8.

Očekávané výstupy
● Žák
- 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 monarchii, parlamentarismus

- objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
struktur v Evropě na straně druhé
- charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních
skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucích,
- vysvětlí rozdílné tempo modernizace vývoje v různých
částech Evropy; charakterizuje soupeření mezi velmocemi
a vymezí význam kolonií
- na vybraných příkladech demonstruje základní politické
proudy
- rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních cílů a
uvede jejich představitele a příklady vrcholných kulturních
památek

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Počátky nové doby
RANÝ NOVOVĚK
Evropa na počátku novověku,
Život v českých zemích a česká kultura
Třicetiletá válka a její důsledky
Baroko
VRCHOLNÝ NOVOVĚK
Evropa a svět na přelomu 17. a 18.století
Habsburská monarchie a postavení českého státu
Osvícenství, absolutismus

● PT 4.2.
Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a
udržovat tolerantní vztahy
● PT 4.3.
Etnický původ - rovnocennost všech etnických
skupin a kultur
● PT 4.5.
Princip sociálního smíru a solidarity - otázka
lidských práv, základní dokumenty
● Z - Evropa

● Modernizace společnosti
Čas revolucí a změn
Svět ve 2. polovině 19. století
České země v době národního obrození
Průmyslová revoluce v českých zemích
Svět spěje ke „světové válce“
Kultura v 19. století

● PT 3.3.
Jsme Evropané- mezníky evropské historie
● PT 2.4.
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování- demokracie jako protiváha
diktatury
● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - naši sousedé v Evropě,
zvyky a tradice národů Evropy
● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí průmyslová revoluce
● F - vynálezy
● ČJ – vývoj českého jazyka
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Předmět: Dějepis
Ročník: 9.

Očekávané výstupy
● Žák
- rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů, na
příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových
válkách
- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich
nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech
a důsledky jejich existence pro svět.
- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
- zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech
- rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické spolupráce

- posoudí postavení rozvojových zemí
- prokáže základní orientaci v problémech současného světa
- vysvětlí na příkladech mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Moderní doba
Vývoj ve světě a v českých zemích v letech před první
světovou válkou
První světová válka
Svět a Československo mezi válkami
Druhá světová válka
Svět a Československo v 2. polovině 20.století
Kultura, umění, věda a zábava 20.století

● PT 3.3.
Jsme Evropané - mezníky evropské historie
● PT 4.2.
Lidské vztahy- právo všech lidí žít společně a
podílet se na spolupráci
● PT 4.3.
Etnický původ - rovnocennost všech etnických
skupin a kultur, jejich vzájemná rovnost, projevy
rasové nesnášenlivosti
● PT 2.4.
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování- základní kategorie fungování
demokracie, demokratické řešení konfliktů
● PT 4.1.
Kulturní diference – základní problémy
sociokulturních rozdílů v České republice a
v Evropě
● OV – lidská práva

● Rozdělený a integrující se svět
Pohledy na svět na konci 20.století
Vstříc sjednocené Evropě
Globální problémy dneška

● PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát - občan jako
odpovědný člen společnosti
● PT 2.3.
Formy participace občanů v politickém životě volební systémy a demokratické volby
● PT 3.3
Jsme Evropané – integrace, instituce
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5.9 Občanská výchova
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- na 2. stupni 1 hodinu týdně.
Organizační obsahové vymezení
Organizačním vymezením je vyučovací hodina. Výuka je realizována v učebně nebo na
pokojích formou individuální či skupinovou. Rozsah a hloubku výuky i rychlost postupu musí
vyučující zvážit s ohledem na aktuální úroveň poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní
životní zkušenost, učivo vybírá s přihlédnutím na aktuální fyzický i psychický stav žáků.
Předmět není vyučován u krátkodobě hospitalizovaných žáků.
Doporučuje se, aby vyučující některá témata se společenskými prvky vhodně propojoval a
využíval aktivizujících forem a metod výuky. Podle podmínek jednotlivých oddělení nelze
navštívit kulturní památky, kulturní instituce a sportovní akce. Nejsou možné ani besedy
s představiteli vědy, kultury a techniky, s představiteli státní správy, s příslušníky rozmanitých
politických stran.
Předmět občanská výchova rozšiřuje a prohlubuje dosavadní vědomosti a dovednosti žáků
ze společenskovědní oblasti. Obsah předmětu je členěn do tematických celků: Člověk ve
společnosti; Člověk jako jedinec; Stát a hospodářství; Stát a právo; Mezinárodní vztahy,
globální svět; v jejichž rámci je učivo dále děleno do orientačních bloků základního a
rozšiřujícího učiva.
V návaznosti na učivo prvouky, vlastivědy a dalších předmětů orientuje žáky ve
významných okolnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců ve
struktuře společenských vztahů. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a
osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů, dílčí podněty hlouběji objasňuje,
zdůvodňuje a dále rozšiřuje. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich
vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace a žádoucí
modely chování. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje u
žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého
rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Otevírá
cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot.
Do vyučovacího předmětu občanská výchova jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní
a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech; Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření
klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
- učíme žáky vybírat a užívat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie,
projevovat ochotu věnovat se dalšímu studiu;
- umožňujeme vyhledávat a třídit informace, které efektivně využívají v procesu učení;
- učíme žáky uvádět věci do souvislostí, poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah
k učení.
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Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace;
- vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů;
- umožňujeme žákům samostatné řešení problémů, volit vhodné způsoby řešení,
kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k formování a vyjadřování svých myšlenky a názorů v logickém sledu,
k naslouchání promluv druhých lidí, porozumění jim;
- učíme žáky využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní
a účinnou komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální
- umožňujeme žákům účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření
pravidel práce v týmu, podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými;
- vedeme žáky k vytvoření si pozitivní představy o sobě samém, ovládat a řídit svoje
jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence občanské
- učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot,
uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu;
- učíme žáky zodpovědnému chování v krizových situacích, respektovat požadavky
na kvalitní životní prostředí;
- vedeme žáky k respektování, chránění a ocenění našich tradic a kulturnímu i
historickému dědictví.
Kompetence pracovní
- umožňujeme žákům přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska
kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska
ochrany svého zdraví i zdraví druhých;
- vedeme žáky k efektivitě při organizování práce.
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Předmět: Občanská výchova
Ročník: 6.

Očekávané výstupy
● Žák
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
v různých životních situacích,
- případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem
- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při
řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů
v rodině, ve škole, v obci
- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby
jejich používání
- zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá
akce, které ho zajímají
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich
příklady
- dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní
způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným
majetkem, vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje
- objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního
vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání
- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží
podstatu fungování trhu

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Člověk ve společnosti
Život ve škole, práva a povinnosti žáků
Vklad vzdělání pro život.
Naše obec
Správní orgány obce
Řízení života obce
Komunikace a spolupráce mezi lidmi

● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy tvořivost v mezilidských vztazích
● PT 1.2.4.
Kooperace a kompetice - získání základních
sociálních dovedností
● PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát - občan jako
odpovědný člen společnosti
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - učit sebeúctě a sebedůvěře

● Stát a hospodářství
Národní pověsti.
Význam osobnosti.
Státní svátky, významné dny
Rozpočet
Peníze a majetek v životě člověka.
Formy vlastnictví

● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli.
● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy -lidská práva jako regulativ
vztahů. Aktivní postoj k obhajobě a dodržování
lidských práv a svobod.
● M – početní operace

77

Školní vzdělávací program

MŠ a ZŠ při FN Brno, příspěvková organizace

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Předmět: Občanská výchova
Ročník: 7.

Očekávané výstupy
● Žák
- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby
jejich používání
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
v různých životních situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
- objasní potřebu tolerance ve společnosti ,respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
- rozlišuje projevy vlastenectví od nacionalismu
- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při
dosahování cílů a překonávání překážek
- rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u
sebe i u druhých lidí ,kriticky hodnotí a vhodně koriguje
své chování a jednání

- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uved
příklady možných projevů a způsobů řešení na lokální
úrovni-v obci, regionu
- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná
jejich klady a zápory
- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na
ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné
důsledky pro život lidstva

Učivo
● Člověk ve společnosti
Vztahy ve společnosti
Projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání.
Národnostní, náboženská a jiná nesnášenlivost, aktuální
problémy.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy - lidská práva jako regulativ
vztahů.
● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace - stanovování
osobních cílů a kroků k jejich dosažení.
● PT 4.2.
Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a
podílet se na spolupráci.
● D – náboženství

● Člověk jako jedinec
Poškozování a ochrana lidských práv
Životní cíle a plány, životní perspektiva
Osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti člověka,
charakter
Sebehodnocení, sebepoznání
Mezilidská komunikace

● PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy,
zážitky a zkušenosti z Evropy
● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí - porozumění sobě
samému i druhým, zdravé a vyrovnané
sebepojetí, co o sobě víme co ne.

● Mezinárodní vztahy, globální svět.
Globální problémy lidstva.
Globalizace - projevy, klady a zápory, významné globální
problémy, způsoby jejich řešení.

● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí vliv lidských aktivit , jejich reflexe a perspektivy.
● Z - světadíly

78

Školní vzdělávací program

MŠ a ZŠ při FN Brno, příspěvková organizace

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Předmět: Občanská výchova
Ročník: 8.

Očekávané výstupy
● Žák
-zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity
mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení
-uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích
-objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potencionálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
-popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti
- zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
- 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 a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb,
uvede příklady jejich součinnosti
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek
a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
- přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidsk. práv a svobod
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování
trestních činů
- rozpoznává protiprávní jednání, rozliší přestupe a trestný
čin, uvede jejich příklady
- diskutuje o příčinách korupčního jednání

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Člověk ve společnosti.
Chování, jednání a prožívání jako základní projevy
lidského života
Potřeby, motivy a zájmy v citovém životě člověka
Konflikty v mezilidských vztazích

● PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů a sociálních
rolí .

● Člověk jako jedinec.
Práva dítěte v rodině.
Pravidla chování, dělba práce a činností.
Význam zákona o rodině
Profesionalita člověka, profesní etika.
● Stát a hospodářství.
Pracovní smlouva
Základní práva a povinnosti zaměstnance
Životní cíle a plány

● PT 1.2.1.
Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve
skupině, chyby při poznávání lidí, rozvoj
pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech.
● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy, empatie a pohled na
svět očima druhého, respektování, podpora,
pomoc
● M – početní operace

● Stát a právo.
Člověk jako občan, práva občana.
Státní občanství ČR.
Složky státní moci, ústava ČR.
Funkce občanskoprávních vztahů v životě společnosti.

● PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát - občan jako
odpovědný člen společnosti (práva a povinnosti,
schopnost je aktivně uplatňovat).
● D – historie ČR
● Z – státní celky, EU
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Předmět: Občanská výchova
Ročník: 9.

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
-rozlišuje nejčastější typy a formy států a např. porovná
jejich znaky; rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek
státní moci ČR i jejich orgánů a institucí
-objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů; vyloží smysl voleb do
zastupitelstva v dem. státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky,
uvede příkl. 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
-vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání
s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
-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 významné mezinár. org. a společnosti, k nimž
má vztah ČR, posoudí jejich význam ve svět. dění a popíše
výhody spolupráce mezi státy, včetně účast zahr. misí
- uvede př. mezinár. Terorismu a zaujme vlastní postoj k jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování
obrany státu a řešení krizí nevojenského charakt.
-popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
-objasní význam vůle při dosahování cílů

● Stát a právo
Význam právních vztahů.
Úloha soudů, prokuratury, advokacie, notářství.
Znaky státu, typy a formy státu.
Znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát - občan jako
odpovědný člen společnosti(jeho práva a
povinnosti).
● PT 2.3.
Formy participace občanů v politickém životě volební systémy a demokratické volby a politika.
● D – historie soudnictví
● Z – státní celky, EU

● Stát a hospodářství
Osobní a neosobní vztahy. Lidské potřeby a spotřeba,
směna zboží , pojem hodnoty. Struktura národního
hospodářství z hlediska vlastnictví.
● Mezinárodní vztahy, globální svět
Evropská unie v ČR.
Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní nadace
Mezinárodní obchod

● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dobrá organizace času,
dovednosti zvládání stresových situací. rozumové
zpracování problému, uvolnění-relaxace,
efektivní komunikace.
● PT 3.3.
Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské
historie. Evropská integrace, instituce Evropské
unie a jejich fungování, co Evropu spojuje a co ji
rozděluje.
● Z – světový obchod, globální svět

● Člověk jako jedinec
Citový, rodinný, pracovní a občanský život jako různé
stránky lidského života, význam jejich rovnováhy.
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● PT 1.3.2.
Hodnoty, postoje, praktická etika - vytváření
povědomí o charakterových kvalitách;
rozhodování v eticky problematických situacích
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5.10 Fyzika
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- na 2. stupni 1 hodinu týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u
stolku na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu
rozhoduje ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma
vyučování). Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a
zvláštnosti, tak aby žáci mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se
cítili bezpečně. Předmět není vyučován u krátkodobě hospitalizovaných žáků.
Fyzikální poznávání má složku racionální (teoretickou) a empirickou. Empirická složka
by jednak měla být utvářena sledováním demonstračních experimentů, jednak žákovým
vlastnoručním prováděním pokusů (včetně laboratorních úloh, sestrojení elektrického obvodu
apod.). V podmínkách školy při nemocnici, kdy se nejčastěji učí žáci na lůžku v převážně
sterilním prostředí a vzhledem k jejich fyzickým a psychickým možnostem, není možné
praktické ukázky provádět. S demonstracemi a ukázkami je možné žáky seznámit pouze
formou videa, televize, internetu, literatury nebo obrázků. Proto je zde hlavní důraz na výuku
fyziky kladen na teoretickou část, ve které se žákovo poznávání formuje v průběhu učitelova
výkladu, během řešení fyzikálních úloh žákem a v diskusích k nejrůznějším fyzikálním
otázkám.
Fyzika jako věda je základem přírodovědných i technologických disciplín. Významně
přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků, učí je přesnému vyjadřování a uvádí je do
možností a perspektiv moderních technologií.
Vzdělávací obsah předmětu fyzika dělíme na 7 tematických částí:
Látky a tělesa - zahrnující měřené veličiny a skupenství látek.
Pohyb těles - kde se probírají pohyby těles, gravitační pole a gravitační síla, tlaková síla a
tlak, třecí síla, výslednice dvou sil stejných a opačných směrů, Newtonovy zákony a
rovnováha na páce a pevné kladce.
Mechanické vlastnosti tekutin - zabývající se Pascalovým zákonem, hydrostatickým a
atmosférickým tlakem a Archimédovým zákonem.
Energie - v nichž se žáci seznamují s formami energie, přeměnami skupenství a
obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie.
Zvukové děje - žáci se učí o vlastnostech zvuku .
Elektromagnetické a světelné děje - probírá se elektrický obvod, elektrické a magnetické pole,
vlastnosti zvuku.
Vesmír - objasňující žákům hlavní složky sluneční soustavy a složení hvězd.
Do vyučovacího předmětu fyzika jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova; Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
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Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- učíme žáky operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do
souvislosti, propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na
základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní jevy;
- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací, a na základě jejich pochopení,
propojení a systematizace k efektivnímu využívání v procesu učení, v tvůrčích
činnostech a v praktickém životě.
Kompetence k řešení problémů
- podporujeme žáky při vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházení
jejich shodných, podobných a odlišných znaků, k využívání získaných vědomostí a
dovedností k objevování různých variant řešení;
- vedeme žáky ke kritickému myšlení, aby činili uvážlivá rozhodnutí, byli schopni je
obhájit, a uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
- učíme žáky rozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, zvuků a
jiných informačních prostředků, přemýšlet o nich, reagovat na ně a tvořivě je využívat
ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení do společenského dění.
Kompetence sociální a personální
- učíme žáky, aby se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě
ohleduplnosti a úcty, aby při jednání s druhými lidmi přispívali k upevňování dobrých
mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali.
Kompetence občanské
- podporujeme chápání základních ekologických souvislostí a enviromentálních
problémů, respektování požadavků na kvalitní životní prostředí, rozhodování se
v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.
Kompetence pracovní
- jdeme příkladem při bezpečném a účinném používání materiálů, nástrojů a vybavení,
dodržování vymezených pravidel.
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ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Fyzika
Ročník: 6.

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice
látky pohybují a navzájem na sebe působí
- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky a tělesa
- 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

 Látky a tělesa
Měřené veličiny.
Skupenství látek, difúze.
Vlastnosti látek a těles.
Délka
Hmotnost
Objem
Hustota
Teplota a její změna.
Čas

- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému
tělesu
- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah
mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu
těles
- využívá Newtonovy zákony pro objasňování, či předvídání
změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly
v jednoduchých situacích
- urči v konkrétní, jednoduché situaci druhy sil působících na
těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
- změří velikost působící síly
- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení
praktických problémů

 Pohyb těles
Pohyby těles
Gravitační pole a gravitační síla
Tlaková síla a tlak
Třecí síla
Výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
Newtonovy zákony
Rovnováha na páce a pevné kladce
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 PT 5.2.
Základní podmínky života-ochrana vody ,půdy
a ovzduší.
 PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání -schopnost řešit
dané problémy.
 PT 5.1.
Ekosystémy-umělý ekosystém-lidské sídlo.
 PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí-náš životní styl
 M-praktické měření, převody.
 Př-zdraví, ochrana životního prostředí,
dýchání rostlin
 D-užití měřidel v historii..
 ČJ-terminologie, schopnost správného
vyjadřování.
 PT 1.1.5.
Kreativita-schopnost vidět věci jinak
● PT 6.2.
Interpretace vztahů mediálních sdělení a
reality- umožňuje analytický přístup
k informacím.
 M-převody
 Př-zdraví
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Člověk a příroda

Předmět: Fyzika
Ročník: 7.

Očekávané výstupy
● Žák
- uvede příklady jevů dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí

- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému
tělesu.
- využívá s porozuměním vztah mezi rychlostí, dráhou,
časem a rovnoměrným pohybem těles.
- využívá zákon 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

- 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

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

 Látky a tělesa.
Skupenství látek

 PT 5.2.
Základní podmínky života-vztahy vlastností
vody a života.
 Př - dýchání rostlin.

 Pohyby těles.
Pohyb a klid těles.
Rychlost

 PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředídoprava a životní prostředí.
 M - výpočty

 Elektromagnetické a světelné děje.
Vlastnosti světla

 PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
smyslového vnímání
 PT 1.1.5.
Kreativita-rozvoj schopnosti vidět věci jinak.
 M - poloměr, optická osa.
 Př - oko

 Mechanické vlastnosti tekutin.
Hydrostatický a atmosférický tlak.
Pascalův zákon.
Archimédův zákon.

 PT 5.2.
Základní podmínky života-ovzduší-propojenost
světa
 M - výpočty

Člověk a příroda

Předmět: Fyzika
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Ročník: 8.
Očekávané výstupy
● Žák
- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a
z ní určí změnu energie tělesa
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem
energie a jejich přenosu
- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané
tělesem
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

- využívá prakticky poznatky o působení mag.pole na
magnet a cívku s proudem a o vlivu změny mag.pole
v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
- rozliší stejnoměrný proud od střídavého a změří el. proud a
napětí.
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností
- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a
analyzuje správně schéma reálného obvodu.
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení
praktických problémů.
- zapojí správně polovodičovou diodu.

Učivo
 Energie
Formy energie.
Přeměny skupenství.
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - rozvoj paměti a
logického myšlení při řešení daných problémů.
 PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - rozdílné podmínky
na zemi a rozdílný společenský vývoj.
 M - výpočty, jednotky.
 D - využití páky a kladky v historii..

 Elektromagnetické a světelné děje
Elektrický obvod
Elektrické a magnetické pole

 PT 4.2.
Lidské vztahy-utváření dovedností vhodně se
chovat při kontaktu s objekty nebo situacemi
ohrožujícími životy, zdraví lidí.
 PT 1.1.5
Kreativita - schopnost vidět věci jinak
 PT 1.1.1.
Rozvoj schopnosti poznávání - formuje studijní
dovednosti..
 Př - zdraví
 D - vynálezy

Člověk a příroda

Předmět: Fyzika
Ročník: 9.
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Očekávané výstupy
● Žák
- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané
tělesem
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem
energie a jejich přenosu při řešení konkrétních úkolů a
problémů
- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a
z ní určí změnu energie těles

- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
- posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na
životní prostředí

Učivo
 Energie
Přeměny skupenství

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 PT 5.2.
Základní podmínky života -vliv energetických
zdrojů na společenský rozvoj.
 PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí vlivy dopravy na prostředí.
 Ch-stavba atomu.

 Zvukové děje
Vlastnosti zvuku

 PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - způsoby jednání a vlivy
na prostředí - vliv hluku na člověka i životní
prostředí
 EVVO – vliv hluku a životní prostředí
Př - sluch

- objasní/kvalitativně /pomocí poznatků o gravitačních
silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem
planet
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností

 Vesmír
Sluneční soustava
Hvězdy
Vývoj názorů na tvar a polohu Země ve vesmíru.

 PT 1.3.2.
Hodnoty, postoje, praktická etika - dovednosti
rozhodování v problematických situacích.
 Z - využití vědomostí v běžných situacích.
D - vývoj názorů na tvar a polohu Země ve
vesmíru.
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5.11 Chemie
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- v 8.-9. ročníku 1 hodinu týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u stolku
na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu
rozhoduje ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma
vyučování). Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a
zvláštnosti, tak aby žáci mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se cítili
bezpečně. Základní organizační jednotkou je vyučovací hodina. Předmět není vyučován u
krátkodobě hospitalizovaných žáků.
Specifické podmínky školy při nemocnici neumožňují provádět chemické pokusy, aby
nebyly porušeny zásady bezpečné práce s chemikáliemi. S touto problematikou jsou žáci
seznamováni pouze teoreticky.
Vyučovací předmět chemie navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda.
Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou
součástí přírody a jejich každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném,
účelném a ekonomickém zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a
vlastního zdraví. Výuka je řízena tak, aby žáci získali základní poznatky z různých oborů
chemie a byli seznámeni s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské
činnosti.
Do vyučovacího předmětu chemie jsou zařazena průřezová témata: Environmentální
výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání;
- utvářet schopnost jasně formulovat otázky a odpovědi, používat správnou
terminologii a symboliku, využívat encyklopedie, internet.
Kompetence k řešení problémů
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;
- umět argumentovat na základě důkazů, řešit problémy s mezioborovým přesahem,
směřovat ke správným zdrojům informací k řešení zadaných problémů.
Kompetence komunikativní
- vést žáky k účinné komunikaci;
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nabízet dostatek možností k porozumění textů a obrazových materiálů, umožnit
poznávání základních chemických symbolů a značek, vést k formulování vlastních
názorů.

Kompetence sociální a personální
- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých;
- využít momentální situace (hospitalizace žáka) k pochopení odlišností i jedinečnosti
každého člověka a rozvíjení pozitivní sebedůvěry a vědomí vlastních možností
ovlivňovat své zdraví.
Kompetence občanské
- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a
plnící své povinnosti;
- vést žáky k ekologickému myšlení, k odmítavému postoji k drogám a návykovým
látkám, k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím a pobytem
v nemocnici.
Kompetence pracovní
- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat
získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci;
- vést k objektivnímu sebehodnocení, k využívání získaných znalostí a zkušeností.
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ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Chemie
Ročník: 8.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost
- určí společné a rozdílné vlastnosti látek
- rozlišuje směsi a chemické látky, vypočítá složení roztoku,
vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných
látek
- navrhne oddělování složek směsí o známém složení
- rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a
použití
- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní
opatření a způsoby likvidace znečištění

● Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Vlastnosti látek
Zásady bezpečné práce i v běžném životě, nebezpečné látky
a přípravky, mimořádné události.
● Směsi
Směsi
Voda
Vzduch

● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí – prostředí a zdraví

● Částicové složení látek a chemické prvky
Částicové složení látek
Prvky
Chemické sloučeniny.

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
dovedností pro učení a studium

- 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 prvků, rozpozná vybrané
kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

- porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv
těchto látek na životní prostředí.
- orientuje se ve stupnici pH, změří reakci roztoku
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady
uplatňování neutralizace v praxi

● PT 5.2.
Základní podmínky života – voda, ovzduší
 Př - složení vzduchu, les

 F - stavba atomu

● Anorganické sloučeniny
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté
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ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Chemie
Ročník: 9.

Očekávané výstupy
● Žák
- rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí,
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
- přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování
hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
- aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich
nebezpečnému průběhu

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití
- zhodnotí užívání fosilních paliv a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
- rozliší vybrané derivátů uhlovodíků, uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití
- orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy
a koncových produktech biochemického zpracování,
především bílkovinách, tucích, sacharidech

- zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
- aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení
modelových situací z praxe
- orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a
jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Chemické reakce
Klasifikace chemických reakcí
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí.
Chemie a elektřina

● PT 1.1.1.
Rozvoj schopností poznávání - cvičení
dovednosti zapamatování, řešení problémů.
● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí průmysl a životní prostředí – vliv průmyslu na
prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj
společnosti.

● Organické sloučeniny
Uhlovodíky
Paliva
Deriváty uhlovodíků
Přírodní látky

● PT 5.2.
Základní podmínky života – energie (vliv
energetických zdrojů na společenský rozvoj).

● Chemie a společnost
Chemický průmysl v ČR
Průmyslová hnojiva
Tepelně zpracovávané materiály
Plasty a syntetická vlákna
Detergenty a pesticidy, insekticidy
Hořlaviny
Léčiva a návykové látky
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 Z - nerostné suroviny
 Př – ekologie
VZ – zdravý životní styl, jídelníček

● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí průmysl a životní prostředí (průmysl a udržitelný
rozvoj společnosti).
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5.12 Přírodopis
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- na 2. stupni 1 hodinu týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u stolku
na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu
rozhoduje ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma
vyučování). Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a
zvláštnosti, tak aby žáci mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se cítili
bezpečně. Základní organizační jednotkou je vyučovací hodina. Předmět není vyučován u
krátkodobě hospitalizovaných žáků.
Obsahově je výuka přírodopisu koncipována tak, aby podala přehled o složitostech vývoje
Země a života na ní, o přizpůsobování organizmů vnějším podmínkám, postupném tvoření
společenstev a ekosystémů v různých geologických obdobích i neustálém systémovém
spojení živé a neživé přírody zejména ve spojení se znalostmi z ostatních přírodovědných
oborů. V tomto kontextu se ukazuje také postavení člověka a jeho vztah k přírodě i okolnímu
životnímu prostředí.
Vzhledem k výukovým podmínkám jednotlivých oddělení nelze důsledně uplatňovat
některé požadavky uvedené ve výstupech učiva.
V učivu, které se týká praktického pozorování přírody a realizace výuky v terénu,
využíváme žákových osobních poznatků a zkušeností, přičemž klademe důraz na
komunikační a vyjadřovací schopnosti žáka a na formulování vlastních názorů.
Laboratorní práce s mikroskopem a biologickými preparáty rovněž není možné v našich
podmínkách uskutečnit. Tuto činnost lze nahradit použitím atlasů či klíčů, rovněž využíváme
příslušné výukové programy na počítači.
Naproti tomu učivo zaměřené na předlékařskou první pomoc a příznaky běžných nemocí
lze v nemocničním prostředí podat názorně a aktualizovat je.
Do vyučovacího předmětu přírodopis je zařazeno průřezové téma: Environmentální
výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- nabízíme žákům aktuální názorné podněty, které jim přiblíží problematiku biologie
člověka i jeho zdraví a povedou k ochotě se o ni dále zajímat;
- využíváme situací, v nichž se žák učí správně chápat spojení člověka a jeho života
s přírodou a jejími zákonitostmi;
- vedeme ke vnímání vlivů, které ohrožují zdravý tělesný a duševní vývoj člověka;
- nabízíme žákům možnosti k získání informací využitím výpočetní techniky a
literatury;
- během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání
informací na internetu;
- individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.
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Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k samostatnému pozorování konkrétních jevů a jednání lidí
souvisejících se zdravím (které prostředí nemocnice aktuálně poskytuje), k jejich
vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů;
- předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů
souvisejících se zdravím člověka v různých etapách života;
- při výuce motivujeme žáky v co největší míře úlohami z praktického života.
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k formulování vlastních názorů na problematiku zdraví a problematiku
životního prostředí;
- nabízíme žákům možnosti k porozumění textům s lékařskou terminologií;
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli, lékaři a ostatním
zdravotnickým personálem;
- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň
naslouchat názorům jiných;
- podporujeme přátelské vztahy mezi žáky.
Kompetence sociální a personální
- využíváme situace, které vedou k vnímání odlišnosti i jedinečnosti každého člověka
a budou rozvíjet sebedůvěru a vědomí vlastních možností ovlivnit své zdraví;
- navozujeme situace k poznání potřeby vzájemného respektu a pomoci související
s osobou každého člověka;
- používáme během vzdělávání skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení;
- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky.
Kompetence občanské
- navozujeme specifická pravidla chování, která respektují individuální rozdíly
související s diagnózami pacientů;
- během hospitalizace vedeme žáky, aby se chovali, jako osoby zodpovědné za své
zdraví.
Kompetence pracovní
vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posuzování s reálnými možnostmi při
profesní orientaci.
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ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Přírodopis
Ročník: 6.

Očekávané výstupy
● Žák
- rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se
v daném přehledu vývoje organizmů
- uvede na příkladech ze života význam virů a bakterií rozpozná, porovná a objasní funkci základních
orgánů(orgánových soustav) rostlin i živočichů
- popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a
bakterií a objasní funkci základních organel
- třídí organismy a zařadí vybrané organizmy do říší a
nižších taxonomických jednotek
- 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
- vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam
v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
- rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků
- objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů
- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
- odvodí na základě zkušeností základní projevy chování
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí
- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, popíše
zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

Učivo
● Obecná biologie a genetika
Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
Planeta Země.
Slunce
Mikroskop
Buňka
Fotosyntéza, dýchání
Nebezpečné organismy-viry a bakterie
Jednobuněčné organizmy - bakterie, sinice
Jednobuněčné organizmy s pravým buněčným jádrem.
Jednobuněčné rostliny

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 5.2.
Základní podmínky života - chápe souvislost
mezi vývojem lidské populace a vztahy
k prostředí
-význam pitné vody a čistého ovzduší pro život
na Zemi
● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí vede k uvědomování si podmínek života a
možností jejich ohrožování
 Z – Země, Slunce a sluneční soustava. Přírodní
sféra a její složky

● Biologie hub
Jednobuněčné houby
Houby bez plodnic
Houby s plodnicemi
Zásady sběru, konzumace a první pomoci při otravě
houbami
Lišejníky
● Biologie živočichů
Stavba těla - stavba a funkce jednotlivých částí těla
Vývoj, vývin a systém živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů
Projevy chování živočichů

ČLOVĚK A PŘÍRODA

● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí podmínky života a možnosti jejich ohrožování
● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - zajišťování ochrany
životního prostředí, jak se chováme v lese
 Z – přírodní oblasti Země
● PT 5.1.
Ekosystémy - kulturní krajina
● PT 5.2.
Základní podmínky života - ochrana
biologických druhů
● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - ekologický problém,
jeho příčiny a způsoby řešení
 Z – biosféra

Předmět: Přírodopis
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Ročník: 7.
Očekávané výstupy
● Žák
- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
- odvodí na základě zkušeností základní projevy chování
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí
- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, dokáže
vysvětlit zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

- odvodí na základě vlastních zkušeností uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánů
- porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a
uvede 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 vlastních zkušeností závislost a
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

Učivo
● Biologie živočichů
Vývoj, vývin a systém živočichů
Strunatci
Obratlovci
Plazi
Ptáci
Savci
Rozšíření, význam a ochrana živočichů

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí změny v krajině, krajina dříve a dnes, vliv
lidských aktivit, zemědělství a živ. prostředí
● PT 5.1.
Ekosystémy - kulturní krajina-pochopení
hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku
civilizace až po dnešek
- biodiverzita
 Z-fauna-rozšíření ve světě

● Biologie rostlin
Anatomie a morfologie rostlin
Fyziologie rostlin
Systém rostlin – výtrusné a semenné
- zařazování daných zástupců- jehličnany, jinany, cykasy
Les a jeho význam.
Společenstvo a ekosystém.
Vývoj a využití hospodářsky významných zástupců
Význam rostlin a jejich ochrana

ČLOVĚK A PŘÍRODA

● PT 5.1.
Ekosystémy - les, les v našem prostředí,
produkční a mimoprodukční význam lesa
-pole v našem prostředí
-vodní zdroje (lidské aktivity)
● PT 5.2.
Základní podmínky života - voda, ovzdušívýznam pro život na Zemi
-ohrožení půdy, rekultivace
-nové funkce zemědělství v krajině
 Př - hmyz, včela (opylení květů)
 Z-doprava-se zbožím se zanáší do jiných zemí
semena rostlin-v nové krajině mohou být
pohromou v zemědělství
 D-pěstování plodin ve Starém Egyptě využívání
záplav, zemědělství starých Mayů

Předmět: Přírodopis
Ročník: 8.
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Očekávané výstupy
● Žák
- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, popíše
zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
- odvodí na základě vlastních zkušeností základní projevy
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
- orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze
člověka
- určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
- dokáže popsat předlékařskou první pomoc při poranění a
jiném poškození těla
- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a
popíše zásady jejich prevence a léčby
- objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Biologie živočichů
Projevy chování živočichů
Základy etologie

● PT 5.2.
Základní podmínky života - ochrana
biologických druhů - důvody a způsoby ochrany
jednotlivých druhů

● Biologie člověka
Fylogeneze a ontogeneze člověka
Anatomie a fyziologie -stavba a funkce jednotlivých částí
lidského těla, orgány a orgánové soustavy
Základy nauky o dědičnosti (genetika)
Nemoci, úrazy a jejich prevence
Životní styl

● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - aktuální ekologický
problém-příčina, důsledky, souvislosti, možnosti
a způsoby řešení
● PT 5.3.
Etnický původ - rovnocennost všech etnických
skupin a kultur, odlišnost lidí ale i jejich
vzájemná rovnost, projevy rasové
nesnášenlivosti-jejich rozpoznávání a důvody
vzniku
● D-historie vývoje člověka
● F-jak lidské vynálezy ovlivňují (ovlivnily)
životní prostředí, rozvoj lidského myšlení, co
člověku pomáhá a co ne
● Z-čistota ovzduší, dýchání, rozložení lesů,
problematika deštných pralesů
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ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.

Očekávané výstupy
● Žák
- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života
- rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané
nerosty a horniny s použitím atlasu
- rozlišuje důsledky vnitřních geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody
- porovnává význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy,
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
- rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
- uvede na základě vlastních zkušeností význam vlivu
podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 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
- rozlišuje a uvede příklady systému organismů-populace,
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu
zákl. 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 a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
- popíše praktické metody poznávání přírody
- uvede základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

● Neživá příroda
Země – vznik a stavba Země
Mineralogie-nerosty a horniny
Vnitřní a vnější geologické procesy
Půdy, příklady devastace a rekultivace
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi
Podnebí a počasí ve vztahu k životu
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy

● PT 5.2.
Základní podmínky života - přírodní zdroje (jejich
vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy
hospodaření)

● Základy ekologie
Organismy a prostředí - ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha v ekosystému
Podmínky života
Ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a
jejich řešení, chráněná území

● PT 5.2.
Základní podmínky života - ekosystémy a jejich
funkce
● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí - uvědomit si základní
podmínky života a odpovědnosti současné generace
za život v budoucnosti
● PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy živ. prostředí - změny
v krajině(vliv lidských aktivit)
● Z- zásady ochrany přírody a živ. Prostředí
chráněná území, globální problémy lidstva
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● Ch-chemické prvky, které přeměněné, usazené,
vyvřelé horniny využíváme
● D - osídlování určitých území
● Z- zastoupení hornin v ČR, pohyby kontinentů,
sopečná činnost, zemětřesení
● F - o gravitaci
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5.13 Zeměpis
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- na 2. stupni 1 hodinu týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u stolku
na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. O zařazení do výuky a o jejím rozsahu
rozhoduje ošetřující lékař (dle onemocnění je omezen rozsah výuky a někdy i písemná forma
vyučování). Vzdělávání žáků musí respektovat jejich individuální možnosti, potřeby a
zvláštnosti, tak aby žáci mohli být na různých úrovních úspěšní a ve školním prostředí se cítili
bezpečně. Základní organizační jednotkou je vyučovací hodina. Předmět není vyučován u
krátkodobě hospitalizovaných žáků.
Vyučovací předmět zeměpis se na naší škole vyučuje na 2. stupni (6.-9. ročník), navazuje
na vyučovací předměty prvouku a vlastivědu. Předmět úzce souvisí s ostatními předměty
vzdělávací oblasti Člověk a příroda (chemie, fyzika, přírodopis). Učivo má přímou vazbu na
dějepis, výchovu k občanství a zdravému životnímu stylu, informační a komunikační
technologii.
Zeměpis má přírodovědný i společenský charakter, umožňuje žákům postupně odhalovat
souvislosti přírodních, hospodářských a sociálních podmínek života lidí v blízkém okolí,
v regionech, na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech. Dále umožňuje žákům
orientovat se ve světě a problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika,
spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k životnímu prostředí. Učivo lze
rozdělit do několika učebních celků:
- vesmír;
- kartografie;
- fyzická geografie;
- sociální geografie;
- regionální geografie se zaměřením na Evropu a Českou republiku.
Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Mimo regionální
problematiky dominuje společensko-politicko-hospodářská složka učiva nad učivem o
přírodních systémech. Značná pozornost je věnována regionálnímu zeměpisu. V potřebné
míře zobecňuje podněty jak z osobního života žáků, tak z oblasti médií. Formuje u žáků
vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, ale také podněcuje zájem o různé přírodní a kulturní
odlišnosti jiných národů, které respektuje. Předmět zeměpis učí žáky vnímat svět v globálních
souvislostech a přijímat zodpovědnost za důsledky lidského jednání.
Zeměpis je předmětem poznání, ale i prostředkem komunikace. Žáci získávají vědomosti a
dovednosti potřebné k osvojení učiva. Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na
samostatnou práci, na řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu.
Vyučovací jednotky jsou vedeny v kontextu moderní pedagogiky a směřující ke
kooperativnímu vyučování. Dalšími organizačními formami výuky je práce s textem, knihou a
počítačem.
V Základní škole při FN v předmětu zeměpis nemohou být organizovány fyzickogeografické a sociálně-geografické exkurze, terénní geografická výuka, praxe a aplikace.
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Do vyučovacího předmětu zeměpis jsou zařazena průřezová témata: Výchova
demokratického občana; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech;
Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování geografického učiva, podporujeme
zájem o nové poznatky;
- vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací se zeměpisnou tematikou a
jejich užití v dalším studiu;
- nabízíme dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů s tematikou života lidí i
jejich společenství v regionech ČR, v Evropě i ve světě – internet, encyklopedie,
výukové programy, informace z televize, časopisy;
- dbáme na vhodné užívání geografických, topografických a kartografických termínů,
znaků a symbolů;
- přistupujeme individuálně k jednotlivým žákům, podporujeme pokroky jednotlivých
žáků;
- podporujeme komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu i samostatně
experimentovat a porovnávat výsledky;
- využíváme kladného hodnocení a vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení.
Kompetence k řešení problémů
- předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení, které
souvisí s daným geografickým problémem (zejména ve vztahu k ČR a místu bydliště);
- vedeme žáky dostupnými metodami (dostupné metody pozorování, matematické
prostředky, grafické prostředky…) k ověřování správnosti řešení daného zeměpisného
problému;
- motivujeme žáky k trpělivosti a vytrvalosti – hledat, navrhovat či používat další
metody, informace, které by mohly přispět k řešení daného problému – využít
nabytých geografických poznatků z četby, filmů, médií.
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraného zeměpisného
učiva;
- ve všech formách výuky dbáme na správnou geografickou terminologii;
- umožňujeme žákům samostatně a logicky vyjadřovat své myšlenky a názory na
lidskou společnost, přírodní jevy, aplikovat své poznatky, aktivně naslouchat;
- nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů a obrazových materiálů
souvisejících s regiony kontinentů i regiony České republiky
- posilujeme ovládání komunikace pomocí internetu (zásady bezpečnosti).
Kompetence občanské
- dbáme na dodržování stanovených pravidel ve skupině, třídě, škole, společnosti;
- učíme žáky chránit životní prostředí, být ekologicky uvědomělý (třídit odpad…);
- podporujeme pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních
problémů a pohlížení na ně komplexně;
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učíme žáky neprojevovat známky rasismu a xenofobie;
vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot,
odmítat útlak a hrubé zacházení;
nabízíme žákům dostatek příležitostí k uvažování v evropských a celosvětových
souvislostech;
podporujeme rozvíjení schopnosti empatie.

Kompetence sociální a personální
- navozujeme dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti i jedinečnosti každého
člověka a budou rozvíjet pozitivní sebedůvěru a vědomí vlastních možností ovlivňovat
životní prostředí;
- vedeme žáky k toleranci a základům společenského chování;
- vytváříme dostatek situací k poznání potřeby vzájemného respektu;
- učíme žáky podílet se na utváření příjemné atmosféry ve skupině – zeměpisné soutěže,
hlavolamy.
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení, psaní, práci s PC a učíme
žáky eliminovat případná hygienická rizika;
- zařazujeme skupinové práce, na kterých žáci samostatně pracují a využívají znalosti a
zkušenosti získané v průběhu zeměpisného vzdělávání;
- podporujeme osobní odpovědnost za výsledky společné práce.
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ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Zeměpis
Ročník: 6.

Očekávané výstupy
● Žák
- zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
- prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země,
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává,
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
- porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní
sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a
zdroje dat z dostupných kartografických produktů a
elaborátů, diagramů, statistických a dalších inf. zdrojů
- používá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii
- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy
v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice prostorovými složkami v krajině
- vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata
a myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech
pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a
procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

 Přírodní obraz Země
Úvod do zeměpisu
Vesmír, vznik vesmíru, vývoj poznání vesmíru
Země jako vesmírné těleso
Slunce a sluneční soustava
Obecný fyzický zeměpis
Krajinná sféra a její základní části
Přírodní sféra a její složky

 PT 5.1.
Ekosystémy – pochopení hlubokého ovlivnění
přírody od vzniku civilizace až po dnešek
 PT 5.1.
Ekosystémy – moře – druhová odlišnost, význam
pro biosféru, mořské řasy a kyslík
 F – Vývoj názorů na tvar a polohu Země,
atmosférický tlak; síla, směr větru

 Geografické informace, zdroje dat,
kartografie a topografie
Glóbus a mapa, měřítko,
Určování zeměpisné polohy
Časová pásma na zeměkouli
Mapy
Druhy map
Místní krajina
Zeměpisné atlasy

 PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí- nerovnoměrnost
života na Zemi
- naše obec – aktuální (lokální) ekologický
problém, jeho příčina, důsledky, souvislosti,
možnosti a způsoby řešení
 PT 5.1.
Ekosystémy - lidské sídlo – město – vesnice umělý ekosystém, aplikace na místní podmínky
 PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí změny v krajině - vliv lidských aktivit, jejich
reflexe a perspektivy
 OV – Místo, kde žijeme - náš domov
 M – Statistika – rozbor grafů

ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Zeměpis
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Ročník: 7.
Očekávané výstupy
● Žák
- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako
kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony
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 nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v
nich

Učivo
 Regiony světa
Světadíly a oceány
Přehled oceánů
Afrika
Austrálie
Antarktida
Amerika
Asie
Eurasie

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 PT 4.4.
Multikulturalita - komunikace s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin
 PT 4.5.
Princip sociálního smíru a solidarity –
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
 PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá – místa, události a
artefakty mající vztah k Evropě a světu
 PT 2.4.
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování – demokracie jako
protiváha diktatury a anarchie
 PT 4.3.
Etnický původ – rovnocennost všech etnických
skupin a kultur - odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost
 PT 5.1.
Ekosystémy - pochopení hlubokého ovlivnění
přírody v průběhu vzniku civilizace
 Př – fauna, flóra
 D – význam objevných plaveb
 OV – rovnost a nerovnost lidí, lidská práva

101

Školní vzdělávací program

MŠ a ZŠ při FN Brno, příspěvková organizace

ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Zeměpis
Ročník: 8.

Očekávané výstupy
● Žák
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry vybraných
(modelových) států
- 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

Učivo
 Evropa
Politické a hospodářské rozdělení Evropy
Jižní Evropa
Západní Evropa
Severní Evropa
Střední Evropa
Východní Evropa
Jihovýchodní Evropa
 Česká republika
Česká republika na mapě Evropy
Obyvatelstvo
Sídelní poměry
Hospodářství
Transformační společenské, politické a
hospodářské procesy
Hospodářské a politické postavení České republiky
v Evropě a ve světě
Regiony České republiky

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 PT 3.3.
Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské
civilizace, Evropská integrace, instituce EU
 PT 3.2.
Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa
 PT 3.1.
Evropa a svět nás zajímá – naši sousedé
v Evropě
 PT 5.2.
Základní podmínky života - čistota ovzduší u
nás
 PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí význam ochrany přírody a kulturních památek,
právní řešení u nás a v EU
 PT 5.2.
Základní podmínky života - vliv energetických
zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie,
možnosti a způsoby šetření
 PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát - principy
soužití s minoritami
 OV – Životní úroveň obyvatelstva,
Mezinárodní společenství – EU
 M – Procenta; Statistika – diagramy
 Ch – Průmyslové využití elektrolýzy
 D – světové dědictví UNESCO
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ČLOVĚK A PŘÍRODA

Předmět: Zeměpis
Ročník: 9.

Očekávané výstupy
● Žák
- 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 souvisí s funkcí lidského
sídla, pojmenuje obecně základní geografické znaky sídel
- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských aktivit
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních
světových regionech
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové
surovinové a energetické zdroje
- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na
základě podobných a odlišných znaků

Učivo
 Společenské a hospodářské prostředí
Společnost a hospodářství – společenské, sídelní a
hospodářské poměry současného světa
Politický zeměpis světa – hlavní mezinárodní politické,
bezpečnostní a hospodářské organizace a seskupení
Globální problémy světa
 Životní prostředí
Krajina – prostředí, typy krajin
Společensko-hospodářské vlivy na krajinu a životní
prostředí
Světové ekologické problémy
Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj
Přírodní katastrofy

- 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

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 PT 4.5.
Princip sociálního smíru
a solidarity – lidská práva
 PT 4.2.
Lidské vztahy –předsudky a vžité stereotypy
 PT 2.3.
Formy participace občanů v politickém životě volební systémy a demokratické volby
 PT 2.4.
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování - demokracie jako
protiváha diktatury
 PT 5.1.
Ekosystémy – kulturní krajina
 PT 5.2.
Základní podmínky života- funkce ekosystému,
ohrožování a ochrana ve světě a u nás; vliv a
využití energie
 PT 5.3.
Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
změny v krajině, vliv lidských aktivit;
energetické zdroje dopravy a její vlivy na
prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž
 OV – Mezinárodní hospodářská spolupráce
 M – Procenta; Statistické šetření
 Ch – Vzduch jako směs. Voda
 Př – Přizpůsobení organismů životním
podmínkám
 F – Využití jaderné energie
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5.14 Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu
Časové vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci:
- na 2. stupni 1 hodinu týdně.
Organizační a obsahové vymezení
Výuka probíhá skupinovou formou ve třídách, jídelnách nebo individuální formou u
stolku na pokojích či na lůžku hospitalizovaného žáka. Výuka je vždy přizpůsobena
aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu dítěte, tak aby žáci mohli být na různých
úrovních úspěšní a cítili se ve školním prostředí bezpečně. Základní organizační jednotkou je
vyučovací hodina.
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje na 2. stupni a je součástí vzdělávací oblasti Člověk
a zdraví. Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět,
která je vyučována na 1. stupni.
Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní
ochranou jeho zdraví. Učí žáky pochopit hodnotu zdraví, chránit své zdraví a být za ně
odpovědný. Žáci si osvojují dovednosti a způsoby chování, které vedou k posílení či
zachování zdraví.
Vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví je rozdělen do těchto okruhů:
- Vztahy mezi lidmi a formy soužití;
- Změny v životě člověka a jejich reflexe;
- Zdravý způsob života a péče o zdraví;
- Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence;
- Hodnota a podpora zdraví;
- Osobnostní a sociální rozvoj.
Součástí předmětu Výchova ke zdraví je Herní terapie, která se zabývá problematikou
zdravotnického prostředí, hospitalizací a onemocnění dítěte. Zařazení tohoto prvku do výuky
umožňuje žákovi lepší orientaci v dané životní situaci.
Vzdělávací obsah předmětu výchova ke zdraví prolíná i do jiných vzdělávacích předmětů:
tělesné výchovy, českého jazyka, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, chemie
a fyziky. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je předmět propojen se
všemi průřezovými tématy, především však s Osobnostní a sociální výchovou.
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření
klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
- klademe důraz na pozitivní motivaci žáka;
- používáme vhodné pomůcky a materiály;
- využíváme mezioborové vztahy.
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Kompetence k řešení problémů
- motivujeme žáka k samostatnému řešení daného problému a napomáháme mu hledat
další řešení;
- zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního
úsudku k řešení problému;
- vytváříme modelové situace a vedeme žáka k jejich optimálnímu řešení.
Kompetence komunikativní
- zařazujeme besedy k dané problematice;
- nabízíme žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci
s okolním světem;
- zprostředkováváme kontakty na služby odborné pomoci.
Kompetence sociální a personální
- uplatňujeme individuální přístup;
- napomáháme žákovi při zařazení do kolektivu;
- při práci ve skupině klademe důraz na spolupráci, ohleduplnost a úctu;
- vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky;
- posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
Kompetence občanské
- respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka;
- přizpůsobujeme se aktuálnímu zdravotnímu (fyzickému i psychickému) stavu dítěte;
- podporujeme u žáků pozitivní postoje k mezilidským vztahům a podpoře zdraví.
Kompetence pracovní
- rozvíjíme u žáka smysl pro povinnost (seberegulace, sebeorganizace činností a
chování);
- vyžadujeme zodpovědný přístup k zadaným úkolům.
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ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 6.

Očekávané výstupy
● Žák
- respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými
vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských
vztahů v komunitě

- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje
osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci
a agresi
- 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

- usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní
podporu zdraví
- vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným,
duševním, sociálním zdravím a vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví

Učivo
● Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Vztahy ve dvojici
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity

● Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání
Nebezpečí pramenící z neznalosti věcí, prostředí a situace
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

● Zdravý způsob života a péče o zdraví
Zásady zdravého stravování.
Zdravý životní styl
Základy první pomoci
Tělesná a duševní hygiena, denní režim

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 1.2.2.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; pohled
na svět očima druhého, respektování, podpora,
pomoc; vztahy a naše skupina/třída
● PT 4.2.
Lidské vztahy – předsudky a vžité stereotypy,
uplatňování principu slušného chování, tolerance;
příčiny a důsledky diskriminace
● PT 4.3.
Etnický původ – projevy ras. nesnášenlivost
● PT 1.2.3.
Komunikace –asertivní komunikace;
komunikační obrana proti agresi a manipulaci
● PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti z hlediska typů problémů a sociálních rolí,
mezilidské vztahy
● PT 2.2.
Občan, občanská společnost a stát - přijímání
odpovědnosti za své činy
● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí – náš životní styl,
prostředí a zdraví
● PT 3.2.
Objevujeme Evropu a svět – život Evropanů a
styl života v evropských rodinách
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dovednosti pro dobré naladění
mysli a dobrý vztah k sobě samému, dobrá
organizace času

Předmět: Výchova ke zdraví
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Ročník: 7.
Očekávané výstupy

Učivo

- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

● Osobnostní a sociální rozvoj
Mezilidské vztahy
Komunikace a kooperace

- respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně
reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

● Změny v životě člověka a jejich reflexe
Dětství, puberta, dospívání

● PT 4.2.
Lidské vztahy – udržovat tolerantní vztahy
s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní,
sociální, náboženské a zájmové odlišnosti,
význam kvality mezilidských vztahů
● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj
informací o sobě, moje tělo, moje psychika; moje
vztahy k druhým lidem
● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace – organizace
vlastního času, plánování učení, cvičení
sebekontroly, sebeovládání, vůle, stanovování
osobnostních cílů a kroků k jejich dosažení
 D – vztah k opačnému pohlaví z pohledu dějin
 Př – Lidské tělo, období dospívání

- se svěří se zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc

● Hodnota a podpora zdraví
Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
Základy první pomoci

● PT 3.2.
Objevujeme Evropu a svět – Evropa a svět, život
Evropanů a styl života v evropských rodinách

● Žák
- vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví

● Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

 F , Ch – bezpečnost práce při pokusech
- 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

● Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Autodestruktivní závislosti
Stres a jeho vztah ke zdraví

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

● PT 5.2.
Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda
● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí – náš životní styl,
prostředí a zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 8.
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Očekávané výstupy

Učivo

● Žák
- 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

● Hodnota a podpora zdraví
Podpora zdraví a její formy
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
Základy první pomoci

- 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

● Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Bezpečné chování a komunikace
Stres a jeho vztah ke zdraví

- dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování
s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností
uplatňuje zdravé stravovací návyky

● Zdravý způsob života a péče o zdraví
Výživa a zdraví
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví
Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami

- respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím,
etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe
význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování

● Změny v životě člověka a jejich reflexe
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu

● Osobnostní a sociální rozvoj
Seberegulace a sebeorganizace činností a chování
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednostidovednost řešení problémů a rozhodování
● PT 1.3.2.
Hodnoty, postoje, praktická etika – vytváření
povědomí o kvalitách typu odpovědnost
● PT 1.1.3.
Seberegulace a sebeorganizace - cvičení
sebekontroly, sebeovládání, vůle, stanovování
osobnostních cílů a kroků k jejich dosažení
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dobrý vztah k sobě samému,
předcházení stresům a zvládání stresových
situací, dobrá organizace času, hledání pomoci
při obtížích
● PT 6.1.
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení pěstování kritického přístupu k reklamě
 Ch - tuky, bílkoviny, enzymy, vitamíny
● PT 4.1.
Kulturní diference – člověk jako nedílná jednota
tělesné i duševní stránky
● PT 4.2.
Lidské vztahy - základní morální normy, význam
kvality mezilidských vztahů
● PT 5.4.
Vztah člověka k prostředí – možnosti a způsoby
ochrany zdraví, životní styl
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ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.

Očekávané výstupy
● Žák
- samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu,
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím

- uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování,
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými a
jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt, uplatňuje
osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci
- uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí, v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc

Učivo
● Osobnostní a sociální rozvoj
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí

● Zdravý způsob života a péče o zdraví
Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před
úrazy
Ochrana před přenosnými chorobami

● Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Manipulativní reklama a informace
Ochrana člověka za mimořádných událostí
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
● PT 1.1.2.
Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj
informace o sobě, moje tělo, moje psychika; moje
vztahy k druhým lidem
● PT 1.1.4.
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému,
předcházení stresům a zvládání stresových
situací, dobrá organizace času
● PT 1.3.1.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti z hlediska typů problémů a sociálních rolí
● PT 2.1.
Občanská společnost a škola – škola jako model
demokratického společenství
● PT 1.2.3.
Komunikace – asertivní komunikace, dovednosti
komunikační obrany proti agresi a manipulaci
● PT 6.4
Vnímání autora mediálních sdělení – výrazové
prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či
zastření názoru i pro záměrnou manipulaci
Z – regiony světa - prohibice, drogy, trestní
právo
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6 Školní družina

6.1 Charakteristika
Zaměstnání v družině zajišťuje plnou duševní aktivitu dítěte, rozvíjí zájmovou činnost a
navazuje na školní práci. Vychovatelky se ve školní družině snaží dětem vytvořit prostředí
podobné domovu, zaměstnat je a nepřipustit, aby se zabývaly svojí nemocí. Vždy
s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte vychovatelky nabízí dětem činnosti
 odpočinkové
 rekreační
 zájmové
 přípravu na vyučování
 popř. jiné činnosti
Odpočinkové a rekreační činnosti
probíhají po obědě v době poledního klidu, u dětí po operaci nebo jiném zákroku
kdykoli. Jejich náplní jsou rozhovory, herní terapie, četba, poslech hudby nebo pohádek,
stolní a karetní hry, skládání puzzle, hry s hračkami, relaxace na lůžku, na některých
odděleních pobyt venku atd.
Zájmové činnosti
navazují na činnosti odpočinkové a rekreační. Vychovatelky nabízí žákům činnosti
z těch oblastí, které nemohou být z časových důvodů a zdravotního stavu žáka vyučovány a
naplněny ve výuce. Jde o výtvarné, hudební a pohybové činnosti, pracovní, literární a
dramatickou výchovu a práci s počítačem. Zájmové činnosti jsou také součástí školní práce u
krátkodobě hospitalizovaných dětí.
Příprava na vyučování
probíhá formou didaktických her, kvízů, soutěží, využíváním výukových programů na
PC.
Jiné činnosti
jsou například koncerty, divadelní představení, besedy, autogramiády, tematické
besídky, vernisáže a jiné akce organizované pro hospitalizované děti v areálu nemocnice.

6.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Činnost školní družiny navazuje na školní výuku, a proto by rovněž měla ústit
v získávání klíčových kompetencí. Navazujeme na klíčové kompetence žáků v RVP pro
základní vzdělávání a rozšiřujeme je o kompetenci k trávení volného času. Ve školní družině
podněcujeme žáky ke vzdělávání pouze na základě zájmu a zdravotního stavu, a proto
uvedené kompetence spíše jen posilujeme a rozvíjíme.
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Kompetence k učení
-

Klademe důraz na porozumění textu při čtení pohádek a dětských časopisů během
odpočinkové činnosti.
Využíváme počítače při řešení úloh zadaných pí. učitelkou.
Snažíme se o rozvoj prostorové orientace pomocí stavebnic.
Podporujeme rozvoj logického myšlení formou didaktických her.
Sledujeme rozvíjení myšlenkových operací při skládání puzzle a hlavolamů.
Podporujeme tvořivost ve výchově vzdělávacích činnostech, zejména v pracovní a
výtvarné výchově.
Rozvíjíme samostatnost a tvořivost žáků volbou vhodných didaktických her.
Procvičujeme u dětí paměť formou her.
Rozvíjíme u žáků soustředění a trpělivost při zhotovování výrobků.

Kompetence k řešení problémů
-

Nabízíme dětem didaktické hry, hlavolamy a hádanky, při kterých řeší problémy.
Vedeme děti k hledání kompromisních řešení při společenských hrách.
Připravujeme děti pomocí herní terapie k nadcházejícím zákrokům.

Kompetence sociální a personální
-

Pěstujeme u žáků kladný vztah k lidem nemocným, postiženým, nemohoucím a
odkázaným na pomoc druhých.
Vedeme děti k citlivosti a ohleduplnosti, k rozpoznávání vhodného a nevhodného
chování při spolupráci různých věkových skupin.
Umožňujeme dětem při společenských hrách přijímat kompromisy a respektovat
dohodnutá pravidla.

Kompetence občanské
-

V environmentální výchově vedeme děti k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí.
Dbáme na respektování tradic ve všech výchovách.
Vedeme debaty na téma rasismus, šikana a různé násilí prostřednictvím preventivních
programů městské policie.
Pěstujeme v dětech správné návyky společenského chování a vystupování
v každodenním životě - ve všech výchovných činnostech.

Kompetence komunikativní
-

Vedeme děti k rozvoji slovní zásoby pomocí slovních her, poslechem audiokazet a
četbou dětské literatury.
Poskytujeme žákům dostatek informací o drogách, jejich škodlivosti a nebezpečnosti.
Vytváříme prostor pro komunikaci žáků o svých zdravotních problémech.
Rozvíjíme komunikaci při výchovně vzdělávacím procesu mezi různými věkovými
skupinami.
Pomáháme dětem při začleňování v novém kolektivu.
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Kompetence pracovní
-

Vštěpujeme žákům základy pracovních dovedností ve všech výchovách.
Dbáme na bezpečnost práce při pracovní výuce.
Snažíme se pomocí výtvarné a pracovní činnosti o rozvoj jemné i hrubé motoriky.
Vedeme děti k soustředění při práci.
Vštěpujeme dětem základní hygienické návyky.
Rozvíjíme estetické cítění při prezentaci prací našich žáků.
Snažíme se o zvyšování zájmu k výtvarné výchově zapojováním se do soutěží, výstav,
vernisáží.

Kompetence k trávení volného času
-

Rozvíjíme zájmy dětí v organizovaných i individuálních činnostech.
Snažíme se o co nejaktivnější trávení volného času jako kompenzaci stresových
situací.
Vedeme děti k tomu, aby uměly odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného
času.
Pomáháme dětem při výběru zajímavé činnosti podle svých dispozic.

6.3 Rámcový plán
Literární a dramatická výchova
Výstupy
Žák
- si rozvíjí cit, estetické vnímání, schopnost
vyjadřování, správnou výslovnost
- seznámí se s autory a ilustrátory dětské literatury
- orientuje se v dětské literatuře a dětských časopisech
- upravuje známé pohádky podle vlastních představ
- rozvíjí představivost, vyjadřování, dramatizaci
- si rozvíjí estetické vnímání, slovní zásobu
- si rozvíjí neverbální komunikační schopnost,
neverbálně vyjadřuje své pocity (smutek, radost,
nálady)
- chápe rozdíl mezi realitou a fikcí

Činnosti
● Četba, poslech, vyprávění
- práce s dětskými časopisy
- dětské knihy – oblíbené žánry, spisovatelé
- audioknihy
- využití žákovské knihovny
● Hry, soutěže, kvízy a prvky dramaterapie na téma:
- přísloví a pořekadla
- hádanky a pranostiky
- čtení beze slov (písmenek)
● Tvořivé psaní a výtvarné techniky
- „Já, ilustrátor“
- „Já, spisovatel“
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Výtvarné činnosti
Výstupy

Činnosti

Žák
- si osvojuje základy techniky malby, rozvíjí tvořivost
- si rozvíjí fantazii a obrazotvornost
- se učí schopnosti abstraktního myšlení
- se seznamuje se strukturou různých materiálů
- zhotovuje vlastní šablony, rozvíjí svou představivost;
positiv a negativ

● Rozvíjení smyslové citlivosti
- malba barvami
- rozfoukávání tuše, domalovávání tvarů, hledání
obrazů
- frotáž, vyhledávání zajímavých povrchů a jejich
umělecké zpracování a využití
● Uplatňování subjektivity
- hra s linií, přítlak a odlehčení
- kresba tuší , tužkou, rudkou, křídou
- pocitová malba, kresba (libovolná technika) při
poslechu hudby
- otisky přírodnin, domalování a zvýraznění detailů
- práce s barvou, využití studených a teplých tónů,
- výtvarné ztvárnění vlastního prožitku, zážitku

- si rozvíjí jemnou motoriku a cit pro detail
- výtvarně vyjadřuje subjektivní prožitky, reaguje na
hudbu
- kompozičně zpracovává otiskované prvky,
kombinuje různé techniky
- se snaží napodobit známé autory, vyhledává typické
znaky jednotlivých autorů a poznává jejich díla
- uplatňuje a vyjadřuje vlastní představy, dané situace
a vzpomínky

● Ověřování komunikačních účinků
- kolektivní výtvarné zpracování – volné téma na
velký arch papíru
- koláž – výběr vhodných obrazců, stříhání nebo trhání
do určitého tvaru, kompoziční dovednost

- spolupracuje ve skupině (připravuje se tak na
profesní život)
- tvoří vyváženou kompozici, cvičí motoriku

Hudební činnosti
Výstupy

Činnosti
● Poslechové činnosti
- hudba k různým příležitostem (ukolébavka, koleda,
slavnostní, k tanci, lidové písně)
- česká státní hymna
- hudební hádanky
- současné hudební styly
- hudba oblíbených interpretů; rozhovory o hudební
scéně u nás i v zahraničí
- hudba různých etnik a kultur
- ukázky z různých děl významných představitelů
vážné hudby
- relaxační hudba

Žák
- se učí chápat hudbu jako součást životního stylu
mládeže
- přijímá hudbu jako prostředek komunikace mezi
lidmi– rozvoj mezilidských vztahů, sociální rozvoj
- se seznamuje s tradicemi jiných kultur, učí se
respektovat odlišnosti kultur
- se seznamuje s významnými interprety; učí se
rozlišit vážnou a moderní hudbu
- si pomocí hudby odbourává stres z nemocničního
prostředí, snadněji se adaptuje v cizím prostředí

- se učí vyjádřit emocionální zážitek z hudby pohybem
- si rozvíjí rytmiku, koordinuje pohyb s hudebním
doprovodem

● Hudebně pohybové činnosti
- rytmické cvičení – doprovod hudby
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Pracovní činnosti
Výstupy
Žák:
- si rozvíjí tvořivost, motoriku a fantazii
- si osvojuje nové techniky, seznamuje se s možností
jejich využití
- si rozvíjí fantazii – tvoří vlastní návrhy
- rozvíjí jemnou motoriku, učí se pracovat s hmotou
- se učí pečlivosti při práci
- cvičí manuální zručnost
- trénuje precizní skládání papíru
- se učí trpělivosti při práci
- se snaží precizně a přesně lepit
- se seznamuje s návodem a předlohami stavebnice,
sestavení kompozice
- vytváří vlastní kompozice
- se snaží zvládat elementární dovednost a činnost při
práci se stavebnicemi
- převádí nápady do reality

Činnosti
● Práce s drobným materiálem
- výrobky z korálků
- drátkování
- modelování
- práce s vlnou

● Práce s papírem
- výroba přání
- skládání origami
- kašírování
- koláže
● Konstrukční činnosti
- práce se stavebnicemi
- práce s kovovým, dřevěným a plastovým materiálem
- využití různých druhů stavebnic, sestavování
náročnějších modelů dle vlastního návrhu

Environmentální výchova
Výstupy
Žák
- se učí mít vnímavý a citlivý přístup k přírodě a
přírodnímu a kulturnímu dědictví
- vnímá život jako nejvyšší hodnotu
- si osvojuje odpovědnost k ochraně přírody a
přírodních zdrojů
- si osvojuje spolupráci v péči o životní prostředí
- si utváří představu o zdravém životním stylu a jeho
důležitosti
- komunikuje o problémech životního prostředí

Činnosti
● Besedy, rozhovory, hry, soutěže a úkoly na téma:
- třídění odpadů na jejich další recyklace
- význam rostlin pro život - poznávání, ochrana a péče
- význam lesa a vodních zdrojů, jejich ochrana
- Den země
- ochrana životního prostředí
- co by se mohlo zlepšit v našem okolí ve městě
(obci), státě, ve světě
- svět zvířat – poznávání, ochrana a péče
- globální problémy světa
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Výchova ke zdraví
Výstupy

Činnosti

Žák
- navazuje kontakt s vychovatelkou, zapojí se do
kolektivu dětí v nemocnici; pomocí her, rozhovorů,
podvědomě odbourává pocit strachu z neznámého
prostředí, z bolesti, samoty
- vyjadřuje vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků
- v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky
- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení
zdraví
- svěří se se svým zdravotním problémem a v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc
- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt,
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci.

● Herní terapie
- seznámení dětí s jejich pobytem v nemocnici, na
odděleních, jak probíhá vyšetření, příprava na zákrok
(operaci)
● Hry, kvízy, soutěže, výtvarné techniky a besedy na
dané téma:
- lidské tělo – jak ho známe i neznáme
- hygiena a její význam
- zásady bezpečnosti při volnočasových aktivitách
- základy první pomoci
- seznámení s čísly tísňového volání
- lékárnička v domácnosti
- zásady zdravé výživy
- zdravý životní styl
- národní kuchyně – kuchyně u nás a ve světě
- léčivé byliny, nebezpečné a jedovaté rostliny
- závislosti, návykové látky a jejich prevence

Dopravní výchova
Výstupy
Žák
- si prohlubuje znalosti, pravidla a předpisy
- si trénuje rychlost ve znalosti a v úsudku
- si osvojuje a uplatňuje znalost dopravních předpisů a
povinného vybavení
- se seznamuje s možnými situacemi vzniklými
v provozu a učí se úsudku a předcházení
nebezpečným situacím
- se učí a osvojuje si bezpečné chování na ulici a ve
veřejných dopravních prostředcích

Činnosti
● Besedy, rozhovory, hry, soutěže a úkoly na téma:
- BESIP:
- dopravní značení
- dopravní situace ve městě (obci)
- „Buďte vidět – přežijete“ - reflexní oděv a
předměty
- dopravní prostředky
- dětské dopravní prostředky
- „Já, cyklista“
- „Já, chodec“
- cestujeme veřejnou hromadnou dopravou
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Tělesná výchova
Tělesná výchova probíhá na lůžku formou krátkých TV chvilek, do kterých jsou zařazeny
protahovací, korektivní a jiné speciální cviky. Na oddělení Kliniky dětské psychiatrie jsou
využívány i venkovní aktivity a některé prvky tělesné výchovy, které jsou zařazeny do výuky.

Výstupy
Žák
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost
se zdravím a využívá nabízené příležitosti
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech
- se podílí na realizaci pravidelného pohybového
režimu, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli
pro zlepšení úrovně své zdatnosti
- upozorní samostatně na činnosti, které jsou
v rozporu s jeho oslabením
- uplatňuje bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu
- předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost; aktivně se vyhýbá činnostem, které
jsou kontraindikací zdravotního oslabení

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci
- jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a
soutěží , respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví a zdravotně oslabené spolužáky

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením; v souladu
s individuálními předpoklady zvládá tyto dovednosti
a využívá případné kompenzační pomůcky

Činnosti
● Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků,
délka, intenzita pohybu z hlediska zdrav. oslabení,
rekreační a výkonnostní sport
- otužování
- příprava organismu před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, posilovací a protahovací cvičení
- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí
- bezpečnost při manipulaci se sportovními a
kompenzačními pomůckami
- znalost nevhodných cvičení a činnosti vzhledem ke
zdravotnímu oslabení
- prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační
- pozitivní životní cíle a hodnoty - podpora zdraví
● Činnosti podporující pohybové učení
- komunikace v TV – názvosloví, smluvené povely,
signály
- zásady jednání a chování – fair play, olympijské
ideály a symboly
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností – her, soutěží
- historie a současnost sportu – významné soutěže a
sportovci, olympijská charta
● Činnosti a informace podporující korekce
zdravotních oslabení
- zdravotně zaměřené činnosti při oslabení podpůrně
pohybového systému – správné držení těla, správné
zvedání zátěže, relaxační cvičení
- prevence a korekce zdravotního oslabení
- základní pojmy osvojovaných činností, vědomá
kontrola cvičení
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Práce s počítačem
Výstupy
Žák
- využívá základní standardní funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie
- si osvojuje respektování pravidel bezpečné práce
s hardwarem a softwarem
- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
- se učí schopnosti kritického přístupu k reklamě
- rozlišuje, hledá rozdíly mezi informativním,
zábavným a reklamním sdělením
- komunikuje pomocí internetu
- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a
databázích
- používá informace z různých informačních zdrojů,
ověřuje věrohodnost informací
- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt;
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
- rozumí zásadám bezpečnému pohybu na internetu a
sociálních sítích

- pracuje s textovým, tabulkovým a grafickým
editorem
- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla
pro práci s textem a obrazem
- pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
- používá informace z různých informačních zdrojů a
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

Činnosti
● Základy práce s počítačem
- práce s klávesnicí a myší
- základní pojmy oboru
- multimediální využití počítače
- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních
rizik
● Vyhledávání informací a komunikace
- práce s vyhledávačem, vyhledávání webových
stránek
- vytvoření vlastní emailové schránky
- stahování
- základní způsoby komunikace na sociálních sítích
- vyhledávání webových stránek pro děti a mládež
- zásady bezpečné práce s internetem a na sociálních
sítích ve smyslu „Seznam se bezpečně“

● Zpracování a využití informací
-práce s textovými a tabulkovými editory
- práce s jednoduchými grafickými editory
- ukládání dokumentů do osobních složek
- vytvoření vlastní prezentace

Činnosti obsažené v „Rámcovém plánu“ nejsou pro žáky povinné. Vychovatelky je
žákům nabízí a ti si z nich vybírají. Motivace k činnostem je spojena zpravidla s těmito
tématy:
 péče o zdraví
 lidové zvyky a tradice
 významné dny a výročí
 roční období
 Brno – moje bydliště
 prázdniny a cestování
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7 Hodnocení žáků a autoevaluace školy
7.1 Pravidla pro hodnocení žáků
Velká část žáků naší školy patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve
smyslu §16 školského zákona. Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se
přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Pro získávání podkladů pro hodnocení žáka
volíme vhodné a přiměřené způsoby. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností
volíme takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá
postižení nebo znevýhodnění negativní vliv. Žáka nevystavujeme úkolům, v nichž vzhledem k
zdravotnímu postižení nebo znevýhodnění nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony
odpovídající jeho předpokladům.
Jestliže je žák na naší škole déle než 10 vyučovacích dnů, zasíláme na kmenovou
školu Záznam o výuce žáka, kde je provedeno hodnocení žáka slovně nebo klasifikací, popř.
je uveden důvod, proč nemůže být žák hodnocen. V případě, že hospitalizace probíhá déle než
3 měsíce před koncem pololetí, odesíláme kmenové škole návrh klasifikace.








Hodnocení by mělo být pro žáka zpětnou vazbou, tj. informací o správnosti postupu,
průběhu či výsledku. Okamžitou zpětnou vazbu považujeme za jeden ze stěžejních
faktorů efektivního učení. Při poskytování zpětné vazby (popisem nebo
konstatováním) je kladen důraz na vhodnou formulaci - přednost se dává pozitivnímu
vyjadřování.
Hodnocení by mělo být pro žáky motivující, je zde důležité uplatňovat přiměřenou
náročnost a pedagogický takt.
Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka.
Používané způsoby a metody posuzování výsledků práce žáků musí být v souladu
s filosofií ŠVP, zejména s partnerským vztahem k dětem.
Nedílnou součástí procesu hodnocení je sebehodnocení žáka.
V případě zhoršení prospěchu je nutno informovat ošetřujícího lékaře (na
psychiatrickém oddělení i psychologa) a konzultovat s ním daný problém.

Způsoby a kritéria hodnocení žáků
Protože hodnocení je vždy zcela individuální, využívá se jak klasifikace, tak slovního
hodnocení, a to na prvním i na druhém stupni.
1. Hodnocení prospěchu klasifikací
Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a
práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. Hodnocení musí probíhat průběžně
v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství
různých podkladů. Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
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Stupně klasifikace odráží zvládnutí klíčových kompetencí
 Stupeň 1 (výborný)
Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, ovládá požadované poznatky,
fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje
samostatnost a tvořivost, je schopen kritického myšlení a uvážlivých rozhodnutí,
která umí obhájit. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné
texty, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a
účinnou komunikaci s okolním světem. Využívá znalosti a zkušenosti získané
v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na
budoucnost.
 Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je využívá v procesu učení, v celku ovládá požadované poznatky,
fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, projevuje se u něho
samostatnost a tvořivost, je schopen kritického myšlení a většinou uvážlivých
rozhodnutí, která zvládne obhájit. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Má nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Je schopen studovat vhodné texty, využívá
informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem. Je schopen využívat znalosti a zkušenosti získané
v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na
budoucnost. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.
 Stupeň 3 (dobrý)
Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je využívá
v procesu učení, v celku ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a definice.
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků,
faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Myslí logicky správně, je
schopen kritického myšlení a rozhodování. Při vykonávání požadovaných
intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější
nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle
podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti.
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V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je
méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle
návodu učitele.
 Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má s vyhledáváním a tříděním informací závažné mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se
vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má
vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho
činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při
samostatném studiu má velké těžkosti.
 Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák nezvládá vyhledávat a třídit informace. Požadované poznatky si neosvojil
uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost
vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty
učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické
nedostatky, svá rozhodnutí neumí obhájit. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
2. Slovní hodnocení
Slovní hodnocení obsahuje posouzení vědomostí a dovedností žáka se zaměřením na
konkrétní výsledky. Jsou jmenovány důvody neúspěchů a navrženy cesty vedoucí ke zlepšení,
zdůrazněny pak pokroky, úspěchy. Dítě je hodnoceno z hlediska svých schopností.
Slovní hodnocení popisuje zejména:
 Rozvoj
 Konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností
 Žákovy pokroky v hodnoceném období
 Vztah žáka k jednotlivým předmětům a činnostem
 Aktivitu žáka při výuce
 Komunikační schopnosti žáka
Slovní hodnocení musí splňovat zejména tato kritéria:
 Věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy)
 Srozumitelnost
 Úplnost (tj. nepomine žádnou podstatnou informaci z oblastí)
 Pozitivní formulace (hodnocení by mělo motivovat žáky kladně)
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3. Sebehodnocení žáků
Sebehodnocení je jedna z metod, díky níž si žák konfrontuje svůj pohled na sebe sama,
své výkony, s pohledy vyučujících. Žák se zaměřuje především na posuzování vlastního
individuálního pokroku vůči svému dřívějšímu výkonu, sleduje vlastní činnosti, ověřuje si,
jak daleko má k dosažení cíle.
Sebehodnocení žáků může probíhat ústně i písemně. Při písemném sebehodnocení je možné
použít známku i vyjádření slovy. V obou případech je třeba reakce učitele.
Hodnocení se provádí například během vyučovací hodiny nebo po probrání určitého učiva.
Žáci:
 definují učební činnost, které je zajímají, baví a naopak
 hodnotí míru zvládnutí učiva, snaží se nalézt příčinu neúspěchu
 vyjadřují, čeho dosáhli
 hodnotí svoje dovednosti, schopnosti, postoje, poznatky
 hodnotí míru zapojení do vyučování, vlastní aktivitu, podíl na společné práci,
kvalitu prožitků

7.2 Autoevaluace školy
Vlastní hodnocení školy vychází z příslušné vyhlášky MŠMT.

1. Oblasti a cíle evaluace
Cíle

Oblasti
Podmínky ke vzdělávání

ověřit materiálové vybavení školy
prověřit ekonomické podmínky školy

Průběh vzdělávání

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a
dalšími institucemi, vliv vzájemných
vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob
ve vzdělávání

analyzovat učební plán a jeho vhodnost vzhledem
k oslabení žáků
analyzovat kvalitu odvedené práce jednotlivými
učiteli, metody výuky
posoudit vhodnosti rozvrhu vzhledem k oslabení
žáků
analyzovat spolupráci se zdravotnickým
personálem na odděleních i na úrovni vedení
nemocnice
vyhodnotit činnost školské rady
analyzovat spolupráci s kmenovými školami
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posoudit vhodnost pravidel pro hodnocení žáků
vyhodnotit názory žáků
vyhodnotit výsledky žáků v soutěžích

Řízení školy

analyzovat účinnost řídícího systému
analyzovat profesní a odborný rozvoj učitelů
analyzovat systém odměňování učitelů
analyzovat personální situaci ve škole

Výsledky práce školy

posoudit výsledky práce školy za uplynulé
evaluační období
vyhodnotit dopady vnějších vlivů na výsledky
práce školy
plnění investičních záměrů

2. Nástroje evaluace školy







hospitace vedení školy
hospitace kolegů
dotazníky
SWOT analýza
rozbor plnění investičního a odpisového plánu
analytické pohovory na konci školního roku

3. Časové rozvržení evaluačních činností






hospitace vedení školy – dle plánu
vzájemné hospitace – dle plánů
dotazníky, SWOT– 1x ročně
rozbor plnění investičního a odpisového plánu – 1x ročně
analytické pohovory na konci školního roku
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