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Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 

 
Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia 
 

Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia 
 prima sekunda tercie kvarta celkem 

Český jazyk a 
literatura 

4  4 4 4 16 

Anglický jazyk 
 

3 3 3 3 12 

Německý jazyk 
 

3 3 3 3 12 

Matematika 
 

4 5 4 4 17 

Informatika 
 

1 - 1,5 2 4,5 

Dějepis 
 

2 2 2 2 8 

Občanská výchova 
 

- 1 1 1 3 

Zeměpis 
 

2 2 2,5 2 8,5 

Fyzika 
 

2 2 2,5 2 8,5 

Chemie 
 

- 1 2,5 2 5,5 

Biologie 
 

2 2 2,5 2 8,5 

Hudební výchova 
 

1 1 1 1 4 

Finanční 
gramotnost 

- - - 1 1 

Výtvarná výchova 
 

2 2 0,5 1 5,5 

Tělesná výchova 
 

2 2 2 2 8 

Celková hodinová 
dotace 

28 30 32 32 122 

 
  



 
 
Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 

Učební plán – nižší stupeň osmiletého gymnázia –  
vzdělávací oblasti  

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 
Ročník 

∑ 

P S T K 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 

Anglický jazyk  3 3 3 3 12 

Německý jazyk   3 3 3 3 12 

Člověk a společnost 
Občanská výchova   0 1 1 1 3 

Dějepis 2 2 2 2 8 
Matematika a její  

aplikace 
Matematika 4 5 4 4 17 

Člověk a příroda  
Člověk a svět práce 

Člověk a zdraví 
Člověk a společnost 

Fyzika  2 2 2,5 2 8,5 

Chemie 0 1 2,5 2 5,5 

Biologie    2 2 2,5 2 8,5 

Zeměpis 2 2 2,5 2 8,5 

Finanční gramotnost 0 0 0 1 1 
Informační a 
komunikační  
technologie 

Člověk a svět práce 
Umění a kultura 

Informatika  1 0 1,5 2 4,5 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova  2 2 0,5 1 5,5 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 
Člověk a zdraví 

  Tělesná výchova  2 2 2 2 8 

Celková časová dotace   28 30 32 32 122 
 
  



 
 
Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 

Učební plán – nižší stupeň osmiletého gymnázia –  
disponibilní hodiny a rozdělení podle vzdělávacích oblastí 

Předmět Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ∑ 
Disp. 

hodiny 
Český jazyk 
a literatura 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk  
a literatura 

16 1 

Anglický jazyk 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

Cizí jazyk 
12 0 

Německý jazyk1 
Jazyk a jazyková  
komunikace 

Cizí jazyk 
12 12 

Matematika 
Matematika a její 
aplikace 

 
17 2 

Dějepis Člověk a společnost Dějepis 8 0 
Občanská výchova Člověk a společnost Výchova k občanství 3 0 

Zeměpis 
Člověk a společnost 
Člověk a příroda 

Zeměpis 1,5 
7 

1,5 
0 

Biologie 
Člověk a příroda 
Člověk a zdraví 
Člověk a svět práce 

Přírodopis 
Výchova ke zdraví 

4,5 
3 
1 

1 
1 
0 

Fyzika 
Člověk a příroda 
Člověk a svět práce 

Fyzika 7,5 
1 

0 
0,5 

Chemie 
Člověk a příroda 
Člověk a svět práce 

Chemie 5 
0,5 

2 
0 

Informatika 

Informační a 
komunikační 
technologie 
Člověk a svět práce 
Umění a kultura 

 3,5 
 
 

0,5 
0,5 

2,5 
 
 

0 
0 

Finanční 
gramotnost 

Člověk a společnost 
Člověk a svět práce 

 0,5 
0,5 

0,5 
0 

Hudební výchova Umění a kultura Hudební výchova 4 0 
Výtvarná výchova Umění a kultura Výtvarná výchova 5,5 0 

Tělesná výchova 
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 
1 
7 

0 
0 

Celkem   122 24 
 
Poznámky k učebnímu plánu 
1 Další cizí jazyk čerpá celkem 12 hodin z disponibilní dotace. Vzhledem k počtu 
žáků se vyučuje pouze německý jazyk a není nabízena alternativa jiných předmětů. 
Žáci jsou přijímáni na naši školu s tím, že jsou tyto dva cizí jazyky vyučovány po 
celou dobu studia – důraz gymnaziálního vzdělávání na znalost cizích jazyků. 
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Učební osnovy předmětu 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
Charakteristika předmětu 
 
Obsah předmětu 
 
 Vyučovací předmět a vzdělávací obor Český jazyk a literatura  vychází ze 
vzdělávacího obsahu  vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která zaujímá 
stěžejní postavení ve výchovně-vzdělávacím procesu. Vzdělávací obsah předmětu 
český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro větší přehlednost je 
rozdělen do tří vzájemně propojených složek – komunikační a slohové výchovy, 
jazykové výchovy a literární výchovy.  
 Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 
vyspělosti absolventa základního vzdělávání. V komunikační a slohové výchově je 
hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie. 
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. 
Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním 
předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V literární 
výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy a žánry, učí se 
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat 
vlastní názory na přečtené dílo. Cílem této složky výuky je humanizace žákovy 
osobnosti, rozvíjení jeho citů, pochopení mezilidských vztahů, rozvoj estetického 
cítění a podněcování žákova zájmu o četbu.  
 
Časové vymezení předmětu 
 
 Český jazyk a literatura se vyučuje ve všech ročnících nižšího stupně 
gymnázia, a to v následujících hodinových dotacích: prima 4/1, sekunda 4, tercie 4 a 
kvarta 4/1. 
 V primě a kvartě je jedna hodina týdně půlená, třída se tedy dělí na dvě 
skupiny, což umožňuje efektivnější práci (např. práce s texty, jejich interpretace, 
diskuse, intenzivnější procvičování). 

 
Organizace výuky 
 
 V hodinách českého jazyka a literatury se využívá frontální výuky, skupinové 
práce. Fakultativně lze využít projektové vyučování a dílnu čtení. Do výuky jsou 
také zařazovány metody s využitím ICT technologií. K tomu slouží učebna 
s interaktivní tabulí a s počítačem připojeným na internet.   
 Výuka je podle možností doplňována návštěvou filmových a divadelních 
představení.  

 Pro výuku českého jazyka a literatury se používá komplet učebnic 
z nakladatelství Fraus. V literární části mohou být interpretovány texty dle vlastního 
výběru žáků. 

 Žáky nižšího stupně gymnázia podporujeme v účasti na soutěžích 
souvisejících s výukou českého jazyka a literatury. Jedná se především o olympiádu 
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v českém jazyce, které se účastní žáci tercie a kvarty, dále pak o literární či recitační 
soutěže.  
 
Realizovaná průřezová témata 
 
 V rámci předmětu český jazyk a literatura jsou realizovány některé tematické 
okruhy těchto průřezových témat: 

 Osobnostní a sociální výchova 
 Výchova demokratického občana 
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 Multikulturní výchova 
 Mediální výchova 
 Environmentální výchova 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 
 
 V hodinách českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření 
klíčových kompetencí využívány následující postupy: 

 
Kompetence k učení   

 
Učitel: 
 klade důraz na pozitivní motivaci žáka 
 používá vhodné učební pomůcky (jazykové příručky, slovníky, encyklopedie), 
      audiovizuální techniku 
 zadává žákům samostatnou práci tak, aby se naučili běžně pracovat 
      s jazykovými příručkami, zejména s PČP a SSČ 
 předkládá dostatek informačních zdrojů  
 věnuje se dovednosti autokorekce chyb 
 výběrem samostatné četby a následným rozborem textu prohlubuje poznatky  
     o literárních dílech a současně tříbí vyjadřování 
 prostřednictvím všestranných jazykových rozborů upevňuje znalosti 
      z mluvnice a stylistiky 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel: 
 motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat 
      další řešení 
 zařazuje problémové úkoly 
 zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a 
      vlastního úsudku 
 předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím 
      kreativity 
 klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, 
      porovnání jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění 
 cílenými úkoly a rozborem textů učí žáky zpracovávat text tak, aby jim byl 
      oporou při samostatném studiu, aby dokázali samostatně zpracovaný text  
      použít jako východisko pro argumentaci 
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Kompetence komunikativní 
 

Učitel: 
 zadáváním řečových cvičení, referátů a dalších samostatných vystoupení  
      upevňuje v žácích dovednosti verbální i neverbální komunikace, upevňuje  
      poznatky o spisovném projevu, upozorňuje žáky na vhodné využívání  
      jazykových prostředků s ohledem na komunikační záměr  
 zařazuje diskusní kroužky a besedy 
 vhodnými příklady z veřejného života a ze sdělovacích prostředků posiluje  
      vědomí důležitosti kultivovaného jazykového projevu  
 zařazuje skupinovou práci, při níž vede žáky ke spolupráci a vzájemné  
      komunikaci 

 
 

Kompetence sociální a personální 
 
Učitel: 
 zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel týmové práce  
     (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich  
     respektování samotnými žáky 
 vyžaduje na žácích zdvořilé a slušné chování, upozorňuje na provázanost 
      využívání jazykových prostředků a úrovně mezilidských vztahů 
 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 
 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 
 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale i  
      k žákům s poruchami učení 

 
 
Kompetence občanské 

 
Učitel: 
 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka  
 podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, 
      k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic 
 zadáváním vybraných úkolů posiluje v žácích vědomí občanské odpovědnosti, 
      učí je pravidlům kontaktu s občanskými institucemi 

 
 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 
 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku,  
     shromažďováním materiálů 
 důslednou kontrolou domácích úkolů, samostatné práce a čtenářských deníků  
      vytváří v žácích žádoucí pracovní návyky a pocit zodpovědnosti za vykonanou  
      práci 
 posiluje v žácích návyky systematické a pečlivé práce
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 rozlišuje předponu, kořen, příponu 
(koncovku) slova 
 aplikuje pravidla psaní 
vyjmenovaných slov 
 
 rozlišuje jednotlivé slovní druhy 
 tvoří spisovné tvary slov 
 osvojuje si základní latinskou 
terminologii 
 
 rozpozná druhy substantiv 
 rozlišuje pravopis jmen obecných a 
vlastních 
 skloňuje substantiva podle 
příslušných vzorů 
 rozezná nepravidelné skloňování 
 
 používá jazykové příručky, 
vyhledává potřebné informace  
 
 správně tvoří tvary adjektiv 
 ovládá pravopis jmenných tvarů 

 
 
 
 

 
Stavba slova - opakování 
 
Pravopis 

Morfologie 

Druhy slov - opakování 
Mluvnické kategorie 
 
 
Substantiva 
- konkrétní, abstraktní 
- pomnožná, hromadná, látková 
- obecná, vlastní 
- deklinace 
- odchylky od pravidelné deklinace 

 
 
 
Pravidla českého pravopisu (PČP) 
 
Adjektiva 
- druhy, pravopis koncovek 
- stupňování 
- skloňování 
- jmenné tvary 

 
OSV - Komunikace 
(rozvíjí se dovednosti - schopnosti 
beze strachu, jasně a srozumitelně 
formulovat své názory v rámci 
výuky) 
 
Ov – základní pravidla chování, 
šikana 
 
 
Z – geografické názvy, místní 
jména v ČR 
 
D – řecké báje 
 
 
 
Cizí jazyky – základní slovní 
zásoba 
 
Bi, cizí jazyky – jména zvířat   
Všeobecné znalosti – světová NEJ 
Bi - rostliny 
 

 
Všestranné jazykové rozbory, 
diktáty a pravopisná cvičení, 
jazykové hry, samostatná 
práce, skupinová práce. 
 
Po každém probraném 
tematickém celku následuje 
písemná zkouška, kterou píše 
každý žák. 
 
Průběžně se hodnotí 
skupinová práce a samostatná 
práce. 
 
Systematická práce s PČP     
a  SSČ. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 vyhledává pronomina v textu, 
vysvětlí jejich funkci 
 správně skloňuje podle vzorů, 
používá paradigmata jako pomůcku 
 
 vyhledá numerália v textu a určí 
jejich druh 
 ovládá pravopis a tvoření 
problematických tvarů 
 
 rozlišuje v textu a samostatně tvoří 
slovesné tvary 
 vyhledává a tvoří tvary 
podmiňovacího způsobu 
 rozlišuje trojí slovesný čas 
 
 používá jazykovou příručku, 
vyhledává potřebné informace 
 
 určuje ve větě základní skladební 
dvojici 
 určuje slovní druhy, kterými jsou 
vyjádřeny podmět a přísudek 
 rozlišuje druhy podmětu a přísudku 
 chápe podstatu shody přísudku 
s podmětem 

 
Pronomina 
- druhy 
- deklinace podle ten, náš 
- deklinace můj, tvůj, svůj, týž, tentýž 

 
 
Numerália 

-  druhy, deklinace, pravopis 
 
 
Verba 
- slovesné tvary určité a neurčité; 

jednoduché a složené 
- podmiňovací způsob 
- slovesný čas 

 
 
Slovník spisovné češtiny (SSČ) 

Syntax 

Větné členy (VČ) - základní skladební 
dvojice (podmět a přísudek) 

 
 
 
 
 
 
 
D – významné letopočty českých 
dějin 
 
 
Z, D – Slovensko 
 
Z – sluneční soustava a planety 
 
 
 
 
 
 
D – pravěk, vývoj člověka 
F - bouřka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všestranné jazykové rozbory. 
Práce s odborným textem. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák:  
 chápe závislost rozvíjejících větných 
členů na základních 
 rozlišuje druhy rozvíjejících VČ 
 tvoří vhodné rozvíjející VČ 
 
 používá příručku, vyhledá informace 
 
 vyhledá v textu věty jednoduché a 
správně je člení na část podmětovou a 
přísudkovou 
 graficky znázorní stavbu věty 
 pozná jednotlivé větné členy 
 
 rozliší hlásku a písmeno 
 správně vyslovuje souhláskové 
skupiny 
 definuje spodobu znělosti uprostřed   
i na konci slova 
 používá slovní přízvuk a rozumí 
úloze melodie, důrazu, tempa a pauzy ve 
větě  
 
 rozliší v text spisovné a nespisovné 
výrazy 
 vyhledá v textu slova obecně česká, 
nářeční, slangová a argotická   

 
VČ rozvíjející (přívlastek, předmět, 
příslovečné určení) 
 
 
 
Stručná mluvnice česká 
 
 
Věta jednoduchá 
 
Graf věty jednoduché 
VČ základní a rozvíjející 
 
 
Zvuková stránka jazyka  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvrstvení národního jazyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bi – mořští živočichové, houby 
D, Ov, Z – Praha 
 
 
 
 
OSV - Komunikace 
(schopnost práce s vlastním 
hlasem a uvědomování si řeči 
zvuků a slov ve vyjadřování 
jedince vůči okolí) 
 
 
 
 
MKV - Kulturní diference 
 
Z – územní členění ČR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce se zvukovým 
materiálem.  
Rétorická cvičení. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák:  
 rozliší základní jazykovědné 
disciplíny 
 již známé pojmy přiřadí 
k jednotlivým jazykovědným oborům  

 
Jazykověda a její složky 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák:  
 se kultivovaným způsobem představí 
 na základě zjištěných informací 
představí lidi ve svém okolí 
 vyplní poštovní poukázku, podací 
lístek, telegram 
 napíše jednoduchý inzerát, 
objednávku, zprávu a oznámení 
 vytvoří vzkaz a krátkou textovou 
zprávu  
 napíše dopis osobní 
 si osvojí zásady psaní dopisu 
úředního 
 rozliší základní druhy popisu 
 volí vhodné jazykové prostředky 
popisu 
 volí vhodný postup při zpracování 
popisu 
 správně kompozičně člení text 
 napíše jednoduchý recept a návod ke 
společenské hře 
 vyjádří vlastními slovy hlavní 
myšlenky textu 
 vypracuje výpisky z jednoduchého 
odborného textu formou hesel                 
i krátkými větami 

 
Úvod k výuce slohu 
Mluvený projev 
 
Jednoduché tiskopisy 
 
Jednoduché komunikační žánry 
 
 
 
Dopis 
 
 
Popis 
      druhy popisu 
      popis budovy, místnosti 
 
 
 
        
      popis pracovního postupu 
 
Výtah 
 
Výpisky 

 
VDO - Občanská společnost a 
škola 
(praktickými úkoly se posilují 
dovednosti usnadňující 
komunikaci s úřady a institucemi) 
 
MV - Stavba mediálních sdělení 
(schopnost zapojení jedince do 
mediální komunikace, schopnost 
tvorby pro média) 
 
Z –místo bydliště 
D, F – vynálezy umožňující 
komunikaci 
 
 
Z, D, Vv – architektura kolem nás  
 
D – gastronomie v dějinách 
 
D, Z, Bi – texty pro výtah a 
výpisky  
 
Bi – zoologie, vztah člověka a 
zvířat 

 
Žáci píší pravidelně slohové 
etudy – cvičné nebo 
kontrolní. 
 
Slohové práce – dopis, popis, 
výtah, vypravování. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák:  
 osvojuje si principy časové 
posloupnosti ve vypravování  
 uceleně reprodukuje přečtený text 
 vypracuje osnovu vypravování, a to 
heslovitou, větnou, citátovou nebo 
formou obrázků 
 užívá bohatší slovní zásobu 
 vypravuje podle obrázku 
 dokončí příběh podle předem daného 
začátku nebo konce 

 
Vypravování 

 
 

 
Žáci píší pravidelně slohové 
etudy – cvičné nebo 
kontrolní. 
 
Slohové práce – dopis, popis, 
výtah, vypravování. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, 
 vazby a přesahy 

Hodnocení,  
realizace a poznámky 

Žák: 
 pozná základní literární žánry 
a dokáže je charakterizovat 

 samostatně reprodukuje přečtený 
text, vybírá z textu zajímavé myšlenky, 
komentuje je 

 nachází v textech principy 
kompozičních prostředků – např. 
charakteristika, monolog a dialog, přímá 
řeč 

 charakterizuje specifické jazykové 
prostředky, vysvětlí obrazná vyjádření  

 formuluje ústně i písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo 

 porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém 
i filmovém zpracování 

 identifikuje se s postavami 

 
Literatura a její dělení 
 
 
Lidová slovesnost a její žánry 
Písně, hádanky, pranostiky 
Pohádky 
 
Bajky 
 
Mytologie – báje 
 
 
 
Pověst, historický román 
 
Dobrodružná literatura 
 
Dětský hrdina v literatuře – texty 
o vztahu dětí a dospělých, příběhy 
s dětskými hrdiny, svět školy 
 
 
 

 
Mediální výchova 
 
 
 
OSV – Kreativita 
 
 
 
MKV – Kulturní diference 
VMEGS – Základy evropské 
kultury 
Bi, D – vznik světa a člověka 
 
D – historické osobnosti 
 
 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika, mezilidské vztahy 
 
OSV – Seberegulace 
a Sebeorganizace 
 
 

 
Výrazné čtení, přednes 
 
Společná četba 
 
Čtenářská dílna 
 
Tvůrčí psaní 
 
Diskuse 
 
 
Kreativní úkoly jako reflexe 
četby 
 
Zápisy z četby 
 
 
Poslech 
 
Skupinová práce 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák:  
 určuje věcný význam slov 
 za pomoci SSČ vyhledává slova 
jednoznačná a mnohoznačná 
 vyloží podstatu synonymie a 
homonymie 
 vysvětlí význam rčení a užije je 
v mluvených projevech 
 využívá termínů z ostatních 
vyučovacích předmětů 
 
 vysvětlí procesy ve slovní zásobě 
 třídí slova ve slovní zásobě podle 
příznaků 
 pracuje s jazykovými příručkami 
 rozlišuje slova základová, odvozená; 
slovotvorný základ a prostředek 
 určuje různé způsoby tvoření slov 
 užívá složenin a rozlišuje zkratky a 
zkratková slova 
 vyhledává a samostatně vytváří slova 
odvozená 

 
 
 
 
 

Lexikologie 

Význam slov 
Slova jednoznačná a mnohoznačná 
Slovo a sousloví, rčení 
Synonyma a homonyma 
Slova citově zabarvená 
Odborné názvy 
 
 
 
 
Slovní zásoba a její obohacování 
 
 
 
 
 
Slovotvorba  
Způsoby tvoření slov 

 
OSV - Komunikace 
(posilují se dovednosti - 
schopnosti formulovat své názory 
a dodržovat zásadu lingvistického 
vyjadřování ve výuce) 
 
 
Na příkladových větách a textech 
z učebnice je posilována vazba 
k ostatním předmětům (např. Z, 
Bi, F, D) 

 

 
Všestranné jazykové rozbory, 
diktáty a pravopisná cvičení, 
jazykové hry, samostatná 
práce, skupinová práce. 
 
Po každém probraném 
tematickém celku následuje 
písemná zkouška, kterou píše 
každý žák. 
 
Průběžně se hodnotí ústní 
projev, skupinová práce, 
samostatná práce. 
 
Systematická práce se SSČ. 
 
Slovotvorné rozbory a 
rozbory stavby slova. 



 
 
 
Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost Gymnázium a obchodní akademie 
 osmileté gymnázium Mariánské Lázně 
Český jazyk a literatura – sekunda – Jazyková  výchova 

 

 - 16 -

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 rozlišuje slovní druhy a jejich 
mluvnické kategorie 
 ovládá pravopisná pravidla ohebných 
slov 
 správně užívá tvary jenž, jež 
 převádí slovesa do činného a trpného 
rodu 
 tvoří příslovce s opačným významem 
 využívá příslovečných spřežek 
 zesiluje a zeslabuje význam příslovcí 
 rozlišuje neohebná slova a vyhledává 
je v textu 
 
 rozpozná druhy vět a pojmenuje 
jejich charakteristické znaky  
 vyhledá ve větě základní skladební 
dvojice 
 vyhledá a určuje základní členy 
 vyhledá a správně určí základní 
i rozvíjející větné členy a rozlišuje jejich 
typy 
 
 určuje druh souvětí a počet jeho vět 
 rozlišuje v textu věty hlavní a vedlejší 
 sestaví grafické schéma souvětí 

 

Morfologie 

Opakování učiva 
Deklinace - pronomen jenž 
 
 
Slovesný rod 
 
Příslovce 
Příslovečné spřežky 
Stupňování příslovcí 
Předložky, spojky, částice, citoslovce 

 

Syntax 

Druhy vět podle postoje mluvčího 
Věty dvojčlenné 
Věty jednočlenné, větné ekvivalenty 
Větné členy – opakování 
Přístavek 
 
 
 
Souvětí 
Věta hlavní a vedlejší 
Graf souvětí 
Spojovací výrazy v souvětí 

 
MKV - Multikulturalita 
(na vhodných příkladech jsou žáci 
vedeni k multikulturní výchově, ke 
vzájemné toleranci) 
 
Hv – hudební skladatelé 
 
 
 
Z – Afrika 
 
 
 
 
Na vhodných příkladech a textech 
z učebnice je možné posilovat 
vazbu k ostatním předmětům 
(např. D, Bi, Z, Ch, F) 

 
Testy, pravopisná cvičení. 
 
Systematická práce s PČP a 
SSČ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všestranné jazykové rozbory. 
Práce s odbornými a 
beletristickými texty. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 spojuje souvětí nejobvyklejšími 
spojovacími výrazy 
 dokáže správně používat interpunkci 
v jednoduchých souvětích 
 nahrazuje větné členy vedlejšími 
větami 
 rozpozná a určuje druhy vedlejších 
vět 
 
 správně tvoří spisovné tvary a 
vědomě jich užívá 
 zvládá základy pravopisu lexikálního, 
slovotvorného, morfologického a 
syntaktického ve větě jednoduché 
 a v souvětí 

 
Spojovací výrazy v souvětí 
Interpunkce v souvětí 
 
 
 
Druhy vedlejších vět 
 

Pravopis 

Procvičování pravopisu –i/-y 
Vyjmenovaná slova 
Koncovky podstatných jmen 
Koncovky přídavných jmen 
Shoda přísudku s podmětem 
Souhrnná cvičení  
Psaní velkých písmen 
Shrnutí, opakování 

 
 
 
 
 
 
D, Vv – renesance 
 
 
OSV - Kooperace a kompetice 
(skupinová práce a soutěže 
v hodinách) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravopisná cvičení, korektury 
defektních cvičení. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 reflektuje vlastní zážitky 
 formuluje otázky k prožitkům 
ostatních 
 rozlišuje popis statický a dynamický 
 zpracuje osnovu popisu 
 užívá vhodných jazykových 
prostředků popisu 
 vytvoří popis na základě obrazového 
materiálu 
 rozlišuje charakteristiku vnější a 
vnitřní 
 popíše vzhled člověka 
 vystihne povahu člověka, využívá 
přirovnání, rčení 
 osvojuje si zpracování osnovy 
charakteristiky 
 na základě vlastní četby 
charakterizuje svého literárního hrdinu 
 zpracuje výtah z odborného textu 
v heslech i souvislých větách, užívá 
vhodných jazykových prostředků 
 reprodukuje text na základě vlastního 
výtahu 

 
 
 

 
Mluvený projev  
(reflexe prázdnin) 
 
Popis 
 popis výrobku 
 popis uměleckého díla 
 
 
 
 
Charakteristika 
 
 
 
 
 
 
 charakteristika literární postavy 
 
 
Výtah 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vv – malířství, sochařství 
 
 
 
 
OSV - Poznávání lidí 
(praktickými úkoly jsou žáci 
vedeni ke vzájemnému poznávání 
ve skupině  a k rozvoji pozornosti 
vůči odlišnostem) 
 
 
 
 
 
 
 
Prostřednictvím vhodných textů 
lze posilovat vazby se všemi 
předměty (např. D, Z, Bi, Ch) 

 
Řečová cvičení. 
 
Slohové etudy – cvičné nebo 
kontrolní. 
 
Slohové práce – 
charakteristika, životopis, 
líčení. 
 
 
 
 
 
Skupinová práce. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 zformuluje žádost, užívá vhodných 
jazykových prostředků 
 rozlišuje obvyklé formy žádosti 
 odstraňuje nedostatky v žádosti 
 sestaví životopis svůj, rodinného 
příslušníka nebo známé osobnosti 
 popíše jednoduchý obrázek krajiny 
 používá jazykové prostředky, které 
vyvolávají citovou působivost textu 
 vyjadřuje svůj vztah k přírodě 
 samostatně vypravuje na základě 
vlastního prožitku či na základě ukázky 
z knihy, scény ze hry nebo filmu 

 
Žádost 
 
 
 
Životopis 
 
 
Líčení 
 
 
 
Vypravování 

 
VDO - Občanská společnost a 
škola 
(je posilována schopnost 
komunikovat s úřady a uplatnit se 
ve společnosti) 
 
 
OSV - Kreativita 
(rozvoj fantazie) 
Vv – krajinářství, architektura 
 
 
Hv – české opery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostatné vystoupení před 
třídou. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, 
 vazby a přesahy 

Hodnocení,  
realizace a poznámky 

Žák: 
 orientuje se v základních literárních 
pojmech 

 rozlišuje základní literární druhy 
a žánry, porovná je i jejich funkci 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla tvoří vlastní 
literární text podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí základů 
literární teorie  

 formuluje ústně i písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo 

 porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém 
i filmovém zpracování 

 
Základní literární pojmy – literární 
druhy a formy, formální a jazykové 
prostředky 
 
 
Vybrané literární žánry 
 
Lyrické a lyricko-epické žánry – 
báseň, píseň, balada 
Vybraná obrazná pojmenování 
a jazykové prostředky lyriky 
 
 
Vybrané epické žánry 
Povídka, román, epos 
Fantasy  
Sci-fi 
Komiks 
Literatura faktu, cestopis 
Humoristická literatura 
 
Vybrané žánry starověké 
a středověké literatury 
 

 
 
 
 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
OSV – Kreativita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – kybernetika, věda 
 
MKV – Multikulturalita 
 
OSV – Seberegulace a 
Sebeorganizace 
 

Výrazné čtení, přednes 
 
Společná četba 
 
Čtenářská dílna 
 
Tvůrčí psaní 
 
Diskuse 
 
 
Kreativní úkoly jako reflexe 
četby 
 
Zápisy z četby 
 
 
Poslech 
 
Skupinová práce 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 vyloží způsoby obohacování slovní 
zásoby češtiny 
 vyjmenuje jednotlivé způsoby tvoření 
slov v češtině 
 objasní motivovanost při slovotvorbě 
 rozpozná přenesené pojmenování, 
zvl. ve frazémech 
 používá terminologii slovotvorby 
 
 rozezná cizí slova, vhodně je 
používá, vyloží běžné termíny 
 správně vyslovuje přejatá slova 
 cíleně používá PČP, SSČ, SCS 
 
 skloňuje obecná jména přejatá a cizí 
vlastní jména 
 rozpozná nesklonná cizí jména 
 užívá cizí vlastní jména v textech 
 rozliší slovesa podle vidu, vytvoří 
vidové dvojice 

 
 

 

 
 
Obohacování slovní zásoby 
Nauka o tvoření slov 
     Odvozování 
     Skládání 
     Zkracování 
     Přenášení slovního významu 
 
  
 
Slova přejatá 
 
 
 
 
Tvarosloví 
Skloňování přejatých jmen a cizích 
vlastních jmen 
Užití cizích vlastních jmen v textu 
Slovesný vid 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MKV - Multikulturalita 
(na vhodných větách a příkladech 
jsou žáci vedeni k multikulturní 
výchově, ke vzájemné toleranci) 
 
Bi - mikroorganismus 
Ov – vánoční zvyky 
 
Ov – drogy, šikana 
 
 
 
 
 
D – Národní muzeum 
M – Pythagorova věta, 
geometrické útvary 
 
Ostatní předměty – významné 
osobnosti a objevitelé 

  
Všestranné jazykové rozbory, 
diktáty a pravopisná cvičení, 
jazykové hry, samostatná 
práce, skupinová práce. 
 
Po každém probraném 
tematickém celku následuje 
písemná zkouška, kterou píše 
každý žák. 
 
Průběžně se hodnotí ústní 
projev, skupinová práce, 
samostatná práce. 
 
Systematická práce se SSČ a 
SCS. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák:  
 vyloží a používá složitější pravopisná 
pravidla vyplývající z tvarosloví 
 rozlišuje složitější případy psaní 
předpon s-, z- a přeložek s, z 
 zdůvodní složitější psaní skupin 
bě/bje, pě, mě/mně 
 cíleně pracuje s PČP a SSČ 

 

 spolehlivě rozezná větu jednoduchou 
a souvětí 
 určuje druhy vedlejších vět 
 vyjmenuje a objasní různé 
významové poměry mezi hlavními 
větami 
 vyloží významové poměry mezi 
větnými členy a vedlejšími větami 
 rozliší souvětí souřadné a podřadné 
 tvořivě pracuje s textem, smysluplně 
využívá znalostí ze syntaxe 
 užívá vhodné spojovací výrazy 
 v písemném projevu správně 
uplatňuje pravidla pravopisu lexikálního, 
slovotvorného, morfologického i 
syntaktického ve větě jednoduché i 
v souvětí 
 orientuje se ve složitějším souvětí 

 

 
Pravopis 
Psaní i/y v koncovkách 
Psaní předpon s-, z-, vz- a předložek 
s/se, z/ze 
Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
 
 
 

Skladba 
Věta jednoduchá a souvětí 
Druhy vedlejších vět 
Významové poměry mezi souřadně  
spojenými hlavními větami 
 
Významové poměry mezi větnými členy 
a vedlejšími větami 
Souvětí souřadné a podřadné 
Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce 
v souvětí 
Jazykové rozbory, složitější souvětí 
 
 
 
 
 
 
 

 
MKV - Lidské vztahy 
(na vhodných větách a příkladech 
jsou žáci vedeni k multikulturní 
výchově, ke vzájemné toleranci, 
k žádoucím občanským postojům) 
 
D – řecké báje 
Ov – sociální skupiny 
  
 
 
 
Ov – mimořádné události a 
ochrana člověka; lidská práva; 
zásady společenského chování 
D – Marie Terezie, Josef II.; 
antika; kulturní památky 
Z – hlavní města 
Hv – druhy hudby 
Ch – těkavé kapaliny, vypařování, 
koroze kovů 
F – protony, elektrony 
Bi – krevní tlak, krevní skupiny, 
dárcovství krve 
 

 
Pravopisná cvičení, diktáty, 
testy. 
Práce s defektními texty. 
Práce s tiskem. 
 
 
 
Všestranné rozbory. 
Práce s odbornými texty – 
porozumění textu. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák:  
 rozezná jednotlivé slovanské jazyky, 
včetně druhů slovanského písma 
 vyloží historii vývoje českého jazyka 
 rozliší jednotlivé vrstvy českého 
jazyka a dbá na jazykovou kulturu 
 odliší spisovný a nespisovný projev 
 vhodně užívá spisovnou češtinu 
vzhledem ke komunikačním záměrům 

 
 
 

 
Obecné výklady o českém jazyce 
Slovanské jazyky 
Útvary českého jazyka a jazyková 
kultura 
 

 
 MKV - Etnický původ 
(na vývoji českého jazyka se 
ukazuje postupné rozdělení 
slovanských národů, ale i jejich 
blízkost) 
 
Posilování vlastenecké výchovy 
prostřednictvím vědomí kontinuity 
českého jazyka 
 
OSV - Kooperace a kompetice 
(skupinová práce a soutěže 
v hodinách) 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 pracuje s odborným textem 
 vypracuje souvislý výtah 
 využívá základů studijního čtení, 
formuluje hlavní myšlenky textu 
 pojmenuje důležité charakterové 
vlastnosti 
 používá prostředky přímé i nepřímé 
charakteristiky 
 vyloží zásady výstavby odborného 
stylu 
 napíše kratší útvar v odborném stylu 
 formuluje myšlenky a názory 
v logickém sledu 
 vytvoří výstižný a souvislý projev 
 
 rozliší subjektivní a objektivní  
sdělení 
 vhodně popíše své pocity, své 
estetické vnímání světa 
 využívá poznatky o jazyce a stylu 
k tvořivému psaní 

 
 
 

 
 

 
Výtah 
 
 
 
 
Charakteristika literární postavy 
 
 
 
Výklad – sestavení jednoduchého 
odborného textu 
 
 
 
 
 
Líčení 
 
 
 
 
 
 

 
Ch – chemické prvky, kovy 
Z – globální problémy lidstva  
EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
F, Ch, Bi, M – slavné osobnosti: 
objevitelé a vynálezci 
 
 
 
 
 
Vv – malířství 
Z – podnebí, počasí 
 
OSV - Kreativita 
(tvořivé psaní, uplatnění fantazie) 
 
 
 
 

 
 
Žáci píší pravidelně slohové 
etudy, z nichž některé jsou 
hodnocené. 
 
 Slohové práce – výtah, 
charakteristika, líčení, úvaha. 
 
  
Řečová cvičení – krátký  
výklad. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 objasní rozdíl mezi úvahou a 
výkladem 
 uplatňuje úvahový postup 
 vyjadřuje vlastní postoj ke 
sdělovanému obsahu 
 
 

 

 
Úvaha 
 
 
 
Souhrnné poučení o slohu 

 
F – Newtonovy zákony 
D – egyptské moudrosti 
 
MV - Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
(ověřování a vyhledávání 
informací, kritický přístup 
k reklamě) 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, 
 vazby a přesahy 

Hodnocení,  
realizace a poznámky 

Žák: 
 rozlišuje základní literární druhy 
a žánry a dokáže je charakterizovat  

 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové 
literatuře, rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu autora 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla s využitím pojmů literární 
teorie a vlastními slovy interpretuje smysl 
díla 

 tvůrčím způsobem pracuje 
s uměleckých textem 

  tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností  

 formuluje ústně i písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo, sdílí své čtenářské zážitky 

 pracuje s různými zdroji informací 

 porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém 
i filmovém zpracování 

 

 
Literární historie – práce s vybranými 
texty světové a české literatury napříč 
literárními dějinami   
Renesance 
 
Baroko 
 
Klasicismus 
 
Romantismus 
 
Realismus, naturalismus 
 
Literatura pro mládež 

 
Vv, Ov, D – průběžně 
 
 
 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
 
 
 
 
MKV – Multikulturalita 
 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika, mezilidské vztahy 
 
 
OSV – Seberegulace a 
Sebeorganizace 
 
OSV – Kreativita 
 

Výrazné čtení, přednes 
 
Společná četba 
 
Čtenářská dílna 
 
Tvůrčí psaní 
 
Diskuse 
 
 
Kreativní úkoly jako reflexe 
četby 
 
Zápisy z četby 
 
 
Poslech 
 
Skupinová práce 
 
 
Práce s informacemi 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 prakticky používá novou terminologii 
 správně vyslovuje cizí vlastní jména 
a běžná slova z aktuálních kontaktových 
jazyků (angličtina, němčina, slovenština, 
ruština…) 
 vyloží podstatu synonymie, 
antonymie, homonymie a 
mnohoznačnosti 
 používá SCS 
 vysvětlí pojem odborný název 
 správně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova i slova přejatá psaná 
původním pravopisem a vybraná slova 
obecně kulturní 
 uvádí synonymní české ekvivalenty 
k cizím slovům a obráceně 

 
 rozloží slovo na morfémy: odliší 
předponu, kořen, příponu, koncovku 
 vyloží podstatu tvoření slov v češtině 
 popíše, jak je slovo utvořeno 
 

 
 

 
 
 

 
Slovní zásoba a význam slova 
Slovo a sousloví, věcné významy slov 
Rozvoj slovní zásoby, jádro slovní 
zásoby 
Synonyma, homonyma, antonyma 
Odborné názvy, slova domácí, 
mezinárodní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauka o tvoření slov 
Stavba slova 
Odvozování, skládání, zkracování 

 
 
Na příkladových větách a textech 
z učebnice je posilována vazba 
k ostatním předmětům (např. Z, 
Bi, F, D) 
 
 
EV - Vztah člověka k prostředí 
(hledání souvislostí – přírodní 
zdroje, odpadové hospodářství 
v naší obci) 
 
 
 
 
 

  
Všestranné jazykové rozbory, 
diktáty a pravopisná cvičení, 
jazykové hry, samostatná 
práce, skupinová práce. 
 
Po každém probraném 
tematickém celku následuje 
písemná zkouška, kterou píše 
každý žák. 
 
Průběžně se hodnotí ústní 
projev, skupinová práce, 
samostatná práce. 
 
Systematická práce se SSČ a 
SCS. 
 
 
Slovotvorné rozbory a 
rozbory stavby slova. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 bezpečně rozezná slovní druhy, 
rozliší složitější případy z hlediska 
sémantického, morfologického               
i syntaktického 
 rozliší druhy podstatných jmen a 
určuje mluvnické kategorie 
 rozliší druhy přídavných jmen, 
stupňuje přídavná jména 
 rozliší jednotlivé druhy zájmen, 
vytvoří jejich náležité tvary 
 rozliší druhy číslovek, náležitě 
skloňuje číslovky 
 tvoří různé tvary slovesa být, 
rozpozná přechodníky, přiřazuje slovesa 
ke třídám a vzorům 
 rozliší druhy příslovcí, stupňuje 
příslovce 
 rozpozná vlastní a nevlastní 
předložky 
 rozlišuje souřadicí a podřadicí spojky 
 
 
 

 

 
Tvarosloví 
Slovní druhy – slova ohebná a neohebná 
Podstatná jména 
Přídavná jména 
Zájmena, číslovky 
Slovesa 
Příslovce 
Předložky, spojky 

 
 
Cizí jazyky – pojmenování 
příbuzenských vztahů 
 
Na vhodných příkladech a textech 
z učebnice je posilován celkový 
rozvoj osobnosti a žádoucí 
občanské postoje. 
 
Prostřednictvím vhodných cvičení 
lze posilovat vazby se všemi 
předměty. 
 
 
 
 
 

 
Testy, jazykové hry, 
všestranné jazykové rozbory. 
 
Systematická práce s PČP a 
SSČ. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 rozeznává věty podle postoje 
mluvčího, věty podle členitosti 
 bezpečně rozliší větu jednoduchou a 
souvětí 
 postihne logickou strukturu věty 
 správně používá mluvnický a slovní 
zápor 
 objasní složitější vztahy ve větě 
 rozliší přívlastek volný a těsný  
 vyloží složitější souvětí, na základě 
znalosti syntaxe tvořivě pracuje s větou, 
rozezná jednotlivé druhy vět vedlejších 
 vyhledá v textu a náležitě zapisuje 
přímou řeč 
 objasní motivované odchylky od 
pravidelné větné stavby, správně a 
přesně se vyjadřuje 
  

 
 
 

 
Skladba 
Věty podle postoje mluvčího 
Věty podle členitosti 
Věta jednoduchá a souvětí 
Mluvnický zápor 
Skladební dvojice – shoda, řízenost, 
přimykání 
Sponová slovesa 
Přívlastek volný a těsný 
Doplněk 
Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá 
Souvětí souřadné, podřadné 
Významové poměry mezi souřadně 
spojenými vedlejšími větami a větnými 
členy 
Složité souvětí 
Řeč přímá a nepřímá 
Samostatný větný člen, oslovení, 
vsuvka, věta neúplná 
Pořádek slov v české větě 
 
Pravopis 
Pravopis lexikální, tvaroslovný, 
skladební 
Vlastní jména 
 

 
Na vhodných příkladech a textech 
z učebnice je posilována vazba 
k ostatním předmětům (např. D, 
Bi, Z, Ch, F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Všestranné jazykové rozbory, 
testy, jazykové hry, diktáty. 
 
Práce s tiskem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravopisná cvičení, testy, 
korektury defektních cvičení. 



 
 
 
Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost Gymnázium a obchodní akademie 
osmileté gymnázium Mariánské Lázně 
Český jazyk a literatura – kvarta – Jazyková výchova 

 

- 34 -

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 rozezná samohlásky, souhlásky, 
dvojhlásky  
 rozlišuje slabiky otevřené a zavřené 
 náležitě v praxi uplatňuje hlavní 
zásady spisovné výslovnosti 
 
 
 rozlišuje řeč a jazyk 
 vyjmenuje základní jazykovědné 
disciplíny a objasní, čím se zabývají 
 používá jazykovědnou terminologii 
 ve svých projevech mluvených 
i psaných prakticky využívá svých 
poznatků  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zvuková stránka jazyka 
Hlásky a hláskové skupiny  
Větný přízvuk, větná melodie 
 
 
 
 
Obecné výklady o jazyce 
Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk 
Jazykověda a její disciplíny 
Jazyková kultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na vhodných příkladech a textech 
z učebnice je posilována vazba 
k ostatním předmětům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jazykové hry, jazykolamy. 
Poslech textů. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 používá výkladový postup  
 pracuje s osnovou 
 vytvoří komplikovanější útvary 
odborného stylu 
 využívá prostředky odborného stylu 
ve výstavbě delšího textu 
 
 vytvoří kultivovaný odborný popis 
 vystihne důležité rysy uměleckého 
popisu 
 kultivovaně a otevřeně formuluje své 
pocity, dojmy a postoje 
 tvoří vlastní text podle svých 
schopností i na základě znalostí 
z literární teorie  
 
 náležitě používá výrazy označující 
charakterové vlastnosti 
 napíše výstižnou charakteristiku 
 vytvoří vypravování, v němž využívá 
prostředky zvyšující napětí 
 formuluje ústně i písemně dojmy 
z četby, filmu nebo divadla 
 

 
Výklad 
 
 
 
 
 
Popis 
Popis pracovního postupu 
Popis uměleckého díla 
Subjektivně zabarvený popis 
 
 
 
 
 
 
Charakteristika 
Vypravování  
Scéna z knihy, filmu 
 
 

 
Slohová témata jsou vybírána tak, 
aby posilovala osobnostní              
i odborný profil žáka.  
 
Z, Bi, D – témata pro výklad 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - Kreativita 
(tvořivé psaní, originalita, 
nekonvenční vyjadřování) 

 
Řečová cvičení. 
 
Slohové etudy. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby a 

přesahy 
Hodnocení, realizace 

 a poznámky 
Žák: 
 užívá prostředky úvahy 
 vytvoří kultivovaný osobitý 
text 
 sestaví a přednese krátký 
proslov 
 vystoupí v diskusi 
 dodržuje pravidla diskuse 
 
 napíše fejeton na aktuální téma 

 
 charakterizuje funkční styly a 
jejich znaky 

 
 
 
 
 

 
Úvaha 
 
Proslov 
 
 
Diskuse 
 
 
Fejeton 
 
 
Funkční styly 
 
 
 
 
 

 
V úvaze se využívají témata vedoucí 
k vědomí evropských globálních 
souvislostí, k výchově k toleranci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Vnímání autora mediálních 
sdělení 
MV - Tvorba mediálního sdělení 
(samostatné vytváření mediálních 
sdělení) 
 

 
Slohové etudy. 
 
Veřejné vystoupení před třídou. 
 
 
 
 
 
 
Rozbor děl známých fejetonistů. 
 
Práce s texty, práce s publicistikou, 
sestavování novin. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby a 

přesahy 

Hodnocení, realizace 
a poznámky 

Žák: 
 rozezná základní literární druhy 
a žánry, uvádí základní umělecké 
směry a jejich významné 
představitele v české a světové 
literatuře 

 rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora 

 uceleně reprodukuje přečtený 
text, přiměřeně svým znalostem 
interpretuje smysl textu, rozvíjí 
emocionální a estetické vnímání 
a hodnocení jeho významů 

 v komunikaci s textem popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla, 
rozpozná a interpretuje významy 
obrazných pojmenování a 
zvukové stránky jazyka ve 
veršové výstavbě a přiměřeně 
svým znalostem užívá při 
hodnocení literárněteoretickou 
terminologii 

  tvoří vlastní literární text podle 
svých schopností a na základě 
osvojených znalostí základů 

 
Literatura 20. století 
Umělecké směry 
 
Šoa (holocaust) 
 
 
Reakce na válku 
 
 
 
 
 
Totalitní systémy 
 
 
Detektivka 
 
 

 
OSV – Kreativita 
OSV – Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
MKV – Kulturní diference 
Vv, Ov – průběžně 
VMEGS – Jsme Evropané 
D – zlomové události 20. století, 
průběžně 
MKV – Etnický původ 
Z – cizí země, etnické skupiny 
MKV – Princip sociálního smíru a 
solidarity 
MKV – Lidské vztahy 
VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu rozhodování 
Hv – písničkáři, průběžně 
OSV – Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
MV – Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
 

 
Výrazné čtení, přednes 
 
Skupinová práce 
  
Dílny čtení 
 
Práce s informacemi 
 
Příležitostně ukázky (audio, video) 
 
Tvořivé psaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost Gymnázium a obchodní akademie 
osmileté gymnázium Mariánské Lázně 
Český jazyk a literatura – kvarta – Literární výchova 

 

- 38 -

literární teorie 

 formuluje ústně i písemně 
dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké 
dílo 

 vyhledává informace z různých 
zdrojů a samostatně je zpracovává 

 na základě textů se pokusí 
postihnout pestrost literatury 
20. století  

 

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace 

a poznámky 
Žák: 
 vyhledává informace z různých 
zdrojů a samostatně je zpracovává 

 na základě textů se pokusí 
postihnout pestrost literatury 
20. století  
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Učební osnovy předmětu 

INFORMATIKA 
 

Charakteristika předmětu informatika na nižším stupni osmiletého gymnázia 
 
Obsah a časové vymezení předmětu, organizace výuky 
 

Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie. Vyučovací 
předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační 
technologie a integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, 
Využití digitálních technologií. Je určen všem žákům primy, tercie a kvarty 
osmiletého gymnázia v rozsahu 1 hodina týdně v primě, 1,5 hodiny v tercii a 2 
hodiny v kvartě. Výuka probíhá v moderní multimediální učebně a v počítačových 
učebnách. Žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby každý pracoval samostatně na svém 
počítači. 
Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, 
získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se 
s moderními informačními technologiemi a orientovat se ve světě informací. 
Informatika podporuje u žáků kreativitu při práci s informacemi a jejich využití v 
dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou v informační společnosti 
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou efektivního rozvíjení 
profesní a zájmové činnosti. 
Předmět Informatika je v základním vzdělávání založen na aktivních činnostech žáků 
s informacemi, zejména rychlém vyhledávání a následném zpracování informací do 
požadované podoby. Umožňuje realizovat samostatnosti spolupráci žáků a pracovat 
efektivně. 
Dovednosti získané v rámci informatiky lze aplikovat ve všech oblastech základního 
vzdělávání. Tím překračuje rámec jediného předmětu a stává se součástí všech 
odborných vzdělávacích disciplín. 

Realizovaná průřezová témata 
 
 Osobnostní a sociální výchova 
 Mediální výchova 
 Environmentální výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Kompetence k učení 
 
Učitel: 
 vede studenty k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování 

informací 
 hodnotí proces zpracování informací a vhodnost volby způsobu a prostředí, 

porovnává výsledky práce žáků navzájem a konfrontuje je s obecně platnými 
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zásadami, formuluje závěry formou vlastních prezentací a tím vede žáky k 
samostatné práci i spolupráci  

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel: 

 podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů  
 provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti  

 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel: 

 využíváním počítače a dalších periferních zařízení zvyšuje organizaci a 
efektivitu práce 

 předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci  
 vyžaduje od žáků střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření  
 podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků 

včetně komunikace živé  
 

Kompetence sociální a personální 
 
Učitel: 

 nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným 
každodenním aktivitám  

 předvádí žákům způsoby práce s informacemi, jejich zdroji (ověřování 
správnosti) a upozorňuje na obecně platné zásady práce s daty 

 
Kompetence občanské 
 
Učitel: 

 na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje žákům 
základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu  

 učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve 
společnosti, oceňovat ta dobrá a užitečná a motivuje žáky k aktivnímu 
zapojení vlastní tvorbou  

 
Kompetence pracovní 
 
Učitel: 

 podporuje práci s technickými pomůckami – osobní počítač, kalkulátor, 
scanner, tiskárny, digitální fotoaparát atp. – a tak je jeho práce efektivnější a 
organizace činností racionálnější 

 vyžaduje výsledky zpracované do tabulek, grafů, přehledů a prezentací, 
využívá funkce informatiky jako prostředku nejen ke zpracování informací, 
ale i k modelování přírodních a sociálních jevů a procesů
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 ovládá a obsluhuje počítač na 
uživatelské úrovni včetně tiskárny, 
kopírky a různých typů paměťových 
médií 
 dodržuje bezpečnost a hygienu práce 
s počítačem; používá správnou 
terminologii 
 je seznámen s problematikou  
kyberšikany (šikanování jiné osoby 
s využitím internetu, mobilů, atd.) 
 pracuje v prostředí Windows; běžně 
používá PC 
 pracuje s informacemi v souladu se 
zákonem o duševním vlastnictví 
 pracuje s textovým editorem na 
základní úrovni 
 využívá veškerých svých dovedností 
a možností dostupného vybavení 
 věnuje pozornost přípravě materiálu 
pro tvorbu prezentace 
 zpracovává projekt na zvolené téma 

Windows, plocha, práce s okny, správa 
dat – složky a soubory 
Práce s externími zařízeními 
Textové editory – zápis, úprava a tisk 
textu 
Zdroje a výběr informací 
Zpracování dat 
Počítačová prezentace 
 

Využití počítače v hodinách všech 
předmětů – tvorba referátů, 
prezentací, hledání informací 
OSV – Rozvoj schopností 
poznávání; Seberegulace a 
sebeorganizace; Kreativita; 
Komunikace; Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti; 
Hodnoty, postoje, praktická 
etika - využití počítače v hodinách 
EV – Vztah člověka k prostředí 
(globální problémy Země, 
lidské aktivity – diskuse) 
MV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
(využití médií pro získávání 
informací; využití digitálních 
technologií) 
 

Zkoušení je operativně 
během školního roku 
realizováno s použitím PC, a 
to ústně, skupinově, formou 
referátů a prezentací. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 charakterizuje základní pojmy a 

principy počítačové grafiky  
 pracuje s grafickými formáty, 

specifikuje grafické formáty a jejich 
vlastnosti, zvolí grafický formát 
vyhovující danému užití 

 získává, snímá, upravuje a publikuje 
rastrové obrázky 

 skládá vektorové kresby (základní 
objekty – obdélník, elipsa, čára, text, 
rastr, obrys a výplň objektu), zarovnává 
objekty 

 uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s textem 
a obrazem 

 základní pojmy a principy 
počítačové grafiky (rastrová x 
vektorová grafika, 3D grafika, 
barevné modely, rozlišení, barevná 
hloubka) 

 práce s formáty grafických souborů  
 vytvoření a úpravy vektorové a 

rastrové grafiky pomocí grafického 
softwaru (ArtRage, Zoner, 
GIMP…), on-line a mobilních 
grafických nástrojů (Canva, 
PicCollage…) 

 zásady správné úpravy grafických 
dokumentů dle estetických pravidel 
(kompozice, kontrast…) 

 základy 3D grafiky (bytový design, 
3D modelování) 

 

Využití počítače v hodinách všech 
předmětů – tvorba referátů, 
prezentací, hledání informací 
OSV – Rozvoj schopností 
poznávání; Seberegulace a 
sebeorganizace; Kreativita 
(skupinová práce) 
 
Vv – kompozice, barevná 
kompozice, vrstvy  

Zkoušení je realizováno 
operativně během školního 
roku s použitím PC a 
programu soutěží a 
dlouhodobých prací. 
Žáci se během školního roku 
průběžně seznamují se 
základy fotografování.  
 
Výuka bitmapové grafiky 
tematicky koresponduje 
s učivem výtvarné výchovy. 
Úkoly jsou zadávány 
v programu ArtRage, zároveň 
jsou realizovány během 
výtvarné výchovy pomocí 
klasických výtvarných 
technik.  
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 ovládá práci s textovými a 
tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 
 uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s textem a 
obrazem 
 vyhledává a hodnotí informace, 
ověřuje jejich věrohodnost a pracuje 
s různými informačními zdroji 
 vyhledává potřebné informace na 
internetu; dodržuje pravidla zacházení s 
výpočetní technikou; osvojí si základy 
elektronické komunikace 
 pracuje s informacemi v souladu se 
zákony o duševním vlastnictví 
 zpracuje a prezentuje na uživatelské 
úrovni informace v textové, grafické a 
multimediální formě  
 využívá základní algoritmické 
přístupy a dodržuje pravidla formálního 
jazyka pro řešení problémů 

 
 
 
 

 

Základy práce s textovými 
procesory – formátování písma, 
odstavce, formální úprava stránky, 
práce s objekty… (MS Word, Google 
Dokumenty)  
 
Základy práce s tabulkovými 
editory – tvorba a úprava tabulek, 
formátování tabulky, práce s daty, 
grafy (MS Excel, Google Tabulky) 
  

Internet a komunikace – orientace a 
navigace na internetu, vyhledávání a 
zpracování informací, bezpečnost na 
internetu 

E-mail  

Základy programování – vstup a 
výstup dat, proměnná, cykly, 
podmíněný příkaz (Scratch, 
Robomise…) 
 

Propojení se všemi předměty, 
využití IT ve všech předmětech 
OSV – Rozvoj schopností 
poznávání; Seberegulace a 
sebeorganizace; Kreativita 
 
MV – Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti; 
Kooperace a kompetice 
 
EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Zkoušení je operativně 
během školního roku 
realizováno s použitím PC. 
 
Během celého roku jsou 
zadávány projektové úkoly.  
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Učební osnovy předmětu 

FYZIKA 

Charakteristika předmětu  

Obsah předmětu 

Vzdělávací obsah předmětu Fyzika pro nižší stupeň osmiletého gymnázia 
vychází primárně ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda – obor Fyzika a doplňkově 
z oblasti Člověk a svět práce – okruh Práce s laboratorní technikou a Práce 
s technickými materiály RVP ZV.  

Časové vymezení předmětu 

Fyzika se vyučuje ve všech ročnících nižšího stupně gymnázia v rozsahu 
2 hodiny týdně. V tercii je výuka doplněna praktickými cvičeními v laboratoři 
v rozsahu 16 hodin za školní rok realizovaných v 8 výukových blocích (2 vyučovací 
hodiny).  

Organizace výuky 
 
 V hodinách fyziky se využívají tradiční metody výuky doplněné sledováním 
animací a videozáznamů některých dějů a pokusů, které není možné běžně realizovat 
v prostorách školy.  
 Učební osnovy jsou zpracovány podle učebnic HRAVÁ FYZIKA pro 6. až 9. 
ročník ZŠ a víceletá gymnázia z nakladatelství Taktik. K procvičení probrané látky je 
možno využít pracovní sešity HRAVÁ FYZIKA, které na učebnice navazují. Do 
výuky je též zařazena práce s Tabulkami pro základní školu z nakladatelství 
Prometheus. 

Žáci nižšího stupně gymnázia jsou motivováni k účasti ve fyzikálních 
soutěžích. Pro studenty sekundy se je určena Archimediáda, žáci tercie a kvarty se 
účastní Fyzikální olympiády (kategorie E a F) 

Realizovaná průřezová témata 

 Osobnostní a sociální výchova 
 Environmentální výchova 
 Mediální výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Fyzika umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, 
a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací 
v praktickém životě. Při studiu fyziky si žáci osvojují také důležité dovednosti, 
především schopnost soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat 
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a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, 
analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí zkoumat 
příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? 
Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat 
a řešit praktické problémy.  

Kompetence k učení 

Učitel 
 pracuje s žáky tak, aby si osvojili důležité poznatky z vybraných tematických 

okruhů a na jejich základě poznávali význam a přínos fyziky pro život 
a činnosti člověka, pro rozvoj moderních technologií a ochranu životního 
prostředí 

 zadáváním samostatné práce rozvíjí v žácích schopnost vyhledávat a získávat 
informace z různých informačních zdrojů, samostatně pozorovat, 
experimentovat a měřit, získané výsledky porovnávat, zpracovávat 
a vyhodnocovat 

 formou diskuse žáky nutí informace kriticky hodnotit a ověřovat z různých 
hledisek, ze získaných výsledků vyvozovat závěry 

 odkazy k fyzikálnímu zázemí každodenní technické reality v žákovi posiluje 
vědomí fyzikálního myšlení coby konstituujícího proudu evropské civilizace 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
 trvalým navozováním fyzikálních problémů buduje v žákovi pozitivní přístup 

k problémovým situacím obecně a vede jej ke strukturaci problému  
 cení intuitivní přístupy, podporuje je odkazy k podobné povaze některých 

objevů a zásadně nechává žákům pootevřený prostor pro nápad  
 vede žáka k hrdosti na vlastní i nepřesné a přibližné řešení a nutí jej k úsilí 

nedokonalý model trvale nahrazovat modelem kvalitnějším  
 smiřuje žáka s jeho chybným řešením a posiluje v něm vědomí, že chyby jsou 

nutným a cenným zdrojem poučení  
 probouzí v žákovi úctu k vlastním schopnostem poznání a pokoru před 

skutečnostmi, které nejsou ve vědeckém myšlenkovém schématu vysvětleny  
 pravidelnými odkazy k obecnosti, kráse a univerzalitě fyzikálních zákonů 

podporuje v žákovi touhu k hledání takových řešení osobních situací, která jsou 
velkorysá, elegantní a vnášejí do problémových situací harmonii a mír  

Kompetence komunikativní 

Učitel 
 formou diskuse vede žáky ke schopnosti jasně a logicky formulovat svůj názor 

či hypotézu, vhodně argumentovat, vyslechnout názory ostatních, vést dialog 
 ústním prověřováním nabytých vědomostí zjišťuje, zda se žáci vyjadřují 

pomocí zavedených odborných pojmů 
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 pomáhá žákovi osvojovat si návyk vyjadřovat se korektně, věcně, střízlivě 
a uvážlivě zacházet s číselnými údaji  

 ceněním (i chybných) kritických poznámek, vyzdvižením oprávněnosti 
námitek žáků v konkrétních situacích, vracením těch, kdo se zmýlili, ihned zpět 
do debaty učí žáka nediskvalifikovat předem chybující a obecně vnímat 
všechny účastníky diskuse ne jako protivníky ohrožující jeho pravdu, nýbrž 
jako partnery, kteří jej obohacují a s nimiž se nenásilně a v příznivé atmosféře 
dobírá pohledu obecnějšího a úplnějšího  

Kompetence sociální a personální 

Učitel 
 zhodnocením výsledků práce skupiny vede žáky k tomu, aby si uvědomili 

užitečnost přijetí pravidel práce ve skupině a řízení se jimi, aby si vážili 
výsledků práce skupiny i své vlastní 

 oceněním schopnosti žáka alespoň elementárně se orientovat v dosud 
neznámém (totiž fyzikálním) myšlenkovém prostředí v něm posiluje hrdost na 
výsledky vlastního duševního úsilí  

 rozborem chyb v řešení posiluje v žákovi vědomí, že omyl je přirozený  

Kompetence občanské 

Učitel 
 formou dialogu s žáky je vede k pochopení potřeby zodpovědného využití 

vědeckých poznatků ve prospěch jedince a společnosti v souladu s úctou 
k životu a péčí o ochranu životního prostředí 

 vede žáky k pochopení základních environmentálních a ekologických 
problémů s ohledem na trvale udržitelný rozvoj společnosti 

 podává představu o využití nabytých znalostí a dovedností v různých oborech 
lidské činnosti 

Kompetence pracovní 

Učitel 
 názornou ukázkou a stálou kontrolou vede žáky k bezpečnému a účinnému 

používání materiálů, nástrojů a vybavení při laboratorních pracích, dbá na 
dodržování vymezených pravidel 

 důsledným hodnocením přípravy, průběhu a zpracování laboratorních prací 
vede žáky k získávání návyků systematické a pečlivé práce a schopnosti nabyté 
dovednosti užívat v dalších činnostech  

 zařazuje do výuky referáty a tím ukazuje žákům přínos fyziky pro člověka 
a pomáhá jim získávat představu o uplatnění fyzikálních procesů a zákonitostí 
v různých oborech lidské činnosti 

 důsledným vyžadováním plnění úkolů a dodržování pracovních povinností 
vytváří v žákovi pocit zodpovědnosti  

 oceněním samostatné i skupinové práce pěstuje v žákovi pozitivní vztah 
k čestnému a úspěšnému podnikání 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 rozliší pojmy látka, těleso, atom, 

molekula, prvek, sloučenina 
 umí vyjmenovat základní vlastnosti 

pevných látek, kapalin a plynů 
 uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice látky 
neustále a neuspořádaně pohybují 
a vzájemně na sebe působí 

 rozlišuje pojem hmotnost a tíha 
 umí popsat gravitační pole a jak je 

ovlivňuje hmotnost a vzdálenost těles 
 umí popsat jednoduchý model atomu, 

chápe rozdíl mezi atomem a iontem 
 uvede některé typické vodiče a 

izolanty, umí pojmenovat v čem se 
odlišují 

 rozlišuje části magnetu, chápe rozdíl 
mezi trvalým a dočasným magnetem 

 umí použít magnetickou střelku 
k určení světových stran 

 zná základní jednotky fyzikálních 
veličin: délka, objem, hmotnost, 
hustota, čas, teplota  

 vybere vhodné měřidlo k určení 
hodnoty fyzikální veličiny 
 

Látky a tělesa  
– částicová stavba a vlastnosti látek 
– skupenství látek 
– vzájemné působení těles 

Síla 
– síla, účinky síly 
– gravitační síla, měření síly 
– silové působení částic 

Elektromagnetické děje 
– vznik iontů, elektrování těles 
– elektrické pole, elektrický náboj 
– magnet, magnetická síla 
– zmagnetování látky 
– magnetické pole Země 

Fyzikální veličiny 
– mezinárodní soustava jednotek SI 
– délka, objem, hmotnost 
– čas, teplota 
 

ČJ – komunikační a slohová 
výchova 
Z – určování světových stran 
M – jednoduché rovnice, převody 
jednotek, objem tělesa 
Ch – periodická soustava prvků 
Bi – praktické poznávání přírody 

OSV  
– Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění) 
– Seberegulace a sebeorganizace  
(plánování učení a studia) 
– Komunikace  
(komunikace v různých situacích, 
otevřená a pozitivní komunikace) 
– Kooperace a kompetice 
(dovednost odstoupit od vlastního 
nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku 
jejich myšlenky) 
– Řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
(zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětu) 

Během celého školního roku 
se zařazuje písemné zkoušení 
ve formě kratších prací. 
Operativně se hodnotí ústní 
projev, samostatná práce 
v hodině a domácí příprava. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, hmotností a objemem 
 předpoví, jak se změní délka či 

objem tělesa při změně jeho teploty 
 zná základní jednotky fyzikálních 

veličin: elektrický proud a napětí 
 zná schematické značky základních 

součástek elektrického obvodu 
 umí zakreslit schéma jednoduchého 

elektrického obvodu 
 umí správně zařadit ampérmetr 

a voltmetr do elektrického obvodu 
 umí popsat rozdíl mezi el. článkem 

a baterií 
 vyjmenuje některé běžné domácí 

spotřebiče, které využívají el. proud 
 uvede příklad praktického využití 

elektromagnetu 
 umí popsat části elektrického zvonku 

a vysvětlit, jak funguje 
 zná rozdíl mezi pojistkou a jističem 
 umí bezpečně zacházet s domácími 

spotřebiči, zná základní pravidla 
bezpečného zacházení s el. proudem 

 umí přivolat pomoc v případě úrazu 
el. proudem 

Fyzikální veličiny 
– hustota  
– tepelná roztažnost těles  

Elektromagnetické děje 
– elektrický proud a napětí  
– měření el. proudu a napětí  
– el. článek, baterie  
– rozvodná síť  
– využití el. proudu  
– magnetické pole el. proudu  
– elektrický obvod, schéma  
– sériové a paralelní zapojení  
– voltmetr a ampérmetr  
– pojistka, jistič  
– bezpečnost a první pomoc  
 
 

EV  
– Základní podmínky života 
(voda, přírodní zdroje) 
– Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl) 
– Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
(průmysl a životní prostředí) 

MV  
– Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
(rozlišování zábavních prvků ve 
sdělení od informativních 
a společensky významných) 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 

Žák:  
 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 

 umí zaznamenat údaje o pohybu tělesa 
do grafu 

 určí v konkrétní jednoduché situaci 
druhy sil působících na těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici 

 využívá Newtonovy zákony pro 
objasňování či předvídání změn 
pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích 

 aplikuje poznatky o otáčivých účincích 
síly při řešení praktických problémů 

 využívá s porozuměním vztah mezi 
tlakovou silou, tlakem a obsahem 
plochy, na niž síla působí  

 aplikuje poznatky o smykovém tření 
při řešení praktických problémů 

Opakování 
– fyzikální veličiny a jejich měření  
– tepelná roztažnost těles  
– elektrický obvod  

Pohyb těles 
– popis pohybu tělesa  
– trajektorie, dráha  
– pohyb přímočarý a křivočarý  
– pohyb posuvný a otáčivý  
– pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný  
– rychlost tělesa, průměrná rychlost  
– graf časového průběhu pohybu  

Síla 
– grafické znázornění, působiště síly  
– skládání sil  
– tíhová síla, těžiště tělesa  
– pohybová síla, Newtonovy zákony  
– otáčivé účinky síly  
– páka, rovnováha sil na páce  
– kladka, kladkostroj  
– tlaková síla, tlak  
– tření  
 

ČJ – komunikační a slohová 
výchova 
M – početním operace se zlomky, 
těžnice trojúhelníku, úhly, osová 
souměrnost, úlohy o pohybu, 
orientovaná úsečka 
TV – rovnováha, těžiště, pohyb 
D – objevy a vynálezy 
VV – skládání barev 

OSV  
– Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění) 
– Seberegulace a sebeorganizace  
(plánování učení a studia) 
– Komunikace  
(komunikace v různých situacích, 
otevřená a pozitivní komunikace) 
– Kooperace a kompetice 
(dovednost odstoupit od vlastního 
nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku 
jejich myšlenky) 
– Řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
(zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětu) 

Během celého školního roku 
se zařazuje písemné 
zkoušení ve formě kratších 
prací.  
Operativně se hodnotí ústní 
projev, samostatná práce 
v hodině a domácí příprava. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 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 

 využívá zákona o přímočarém šíření 
světla ve stejnorodém optickém 
prostředí a zákona odrazu světla při 
řešení problémů a úloh 

 rozhodne ze znalosti rychlosti světla 
ve dvou různých prostředích, zda se 
světlo bude lámat ke kolmici či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti 
při analýze průchodu světla čočkami 

 rozliší spojku od rozptylky a zná 
jejich využití 

 uvede příklady praktického využití 
zrcadel a čoček v běžném životě, 
popřípadě hledá vysvětlení různých 
optických jevů v přírodě 
 

Mechanické vlastnosti tekutin 
– Pascalův zákon  
– hydraulická zařízení  
– hydrostatický tlak, spojené nádoby  
– vztlaková síla, Archimédův zákon  
– chování těles v klidných tekutinách  
– atmosférický tlak  
– atmosféra Země  
– vztlaková síla v atmosféře  
 

Světlo 
– světlo, šíření světla  
– stín, zatmění Slunce a Měsíce  
– odraz světla  
– zobrazení rovinným zrcadlem  
– zobrazení kulovým zrcadlem  
– lom světla  
– čočky  
– optické přístroje  
– rozklad světla  
– oko, optické klamy  
 
 

EV  
– Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl) 
– Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
(průmysl a životní prostředí) 

MV  
– Vnímání autora mediálních 
sdělení  
(identifikování postojů a názorů 
autora v mediovaném sdělení, 
výrazové prostředky a jejich 
uplatnění pro vyjádření či zastření 
názoru a postoje i pro záměrnou 
manipulaci) 

Člověk a svět práce 
– vlastnosti materiálu  
– nástroje a nářadí  
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 

Žák: 
 určí v jednoduchých případech práci 

vykonanou silou a z ní určí změnu 
energie tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a časem 

 využívá poznatky o vzájemných 
přeměnách různých forem energie a 
jejich přenosu při řešení konkrétních 
problémů a úloh 

 určí v jednoduchých případech teplo 
přijaté či odevzdané tělesem 

 využívá s porozuměním Ohmův 
zákon pro část obvodu při řešení 
praktických problémů 

 analyzuje správně schéma reálného  
obvodu 

Opakování 
– pohyb tělesa  
– síla, těžiště, otáčivé účinky síly  
– Newtonovy zákony 
– Pascalův a Archimédův zákon 
–světlo, odraz a lom světla 

Energie 
– mechanická práce  
– výkon, účinnost  
– polohová a pohybová energie  
– přeměna energie  
– teplo, teplota, tepelná výměna  
– měrná tepelná kapacita  
– teplo přijaté/odevzdané  
– vnitřní energie  
– změny skupenství  
– měrné skupenské teplo  

Elektromagnetické děje 
– elektrický proud a napětí  
– elektrický odpor 
– Ohmův zákon 
– elektrická práce 
– výkon, příkon a účinnost el. proudu 
– spotřeba elektrické energie 
 
 

ČJ – komunikační a slohová 
výchova 
M – úpravy a řešení rovnic, 
procenta 
Z – klimatické podmínky 
Bi – atmosféra, počasí, využití 
ultrazvuku v medicíně 
Ch – chemické reakce, energie 
HV – tón, zvuk, ladění 

OSV  
– Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění) 
– Seberegulace a sebeorganizace  
(plánování učení a studia) 
– Komunikace  
(komunikace v různých situacích, 
otevřená a pozitivní komunikace) 
– Kooperace a kompetice 
(dovednost odstoupit od vlastního 
nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku 
jejich myšlenky) 
– Řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
(zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětu) 

Během celého školního roku 
se zařazuje písemné zkoušení 
ve formě kratších prací.  
Operativně se hodnotí ústní 
projev, samostatná práce 
v hodině a domácí příprava. 
 
Součástí klasifikace je 
hodnocení laboratorní práce 
na základě vypracovaného 
záznamu o průběhu a 
výsledcích zadaného úkolu. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 

a kvalitativně analyzuje příhodnost 
daného prostředí pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní 
prostředí 

 využívá poznatků z fyziky při 
pozorování počasí, měří základní 
meteorologické veličiny 

 odhadne vliv konkrétní jednoduché 
lidské činnosti na životní prostředí 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti 
a hygieny práce 

 organizuje a plánuje svoji pracovní 
činnost, práci následně zdokumentuje  

 změří vhodně zvolenými měřidly 
některé důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa 

 změří velikost působící síly 
 sestaví podle schématu el. obvod 
 změří elektrický proud a napětí 
 zapojí správně polovodičovou diodu 
 ověřuje získané vědomosti 

v konkrétních praktických úkolech 

Zvukové děje 
– šíření zvuku  
– tón, výška, kmitočet  
– ucho, hladina intenzity zvuku  
– odraz zvuku, ozvěna, dozvuk  
– infrazvuk, ultrazvuk  

Meteorologie 
– atmosféra Země  
– meteorologické jevy  
– ochrana ovzduší  

Laboratorní práce 
– měření fyzikálních veličin  
– elektrický obvod, sestavení a měření  
– určení hustoty tělesa  
– zjištění těžiště tělesa  
– určení ohniskové vzdálenosti lupy  
– měření vztlakové síly 
– ověření otáčivých účinků síly v praxi 
– pohyb a přenos energie  
 

EV  
– Základní podmínky života 
(ovzduší) 
– Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl) 
– Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
(průmysl a životní prostředí) 

MV  
– Tvorba mediálního sdělení 
(uplatnění a výběr výrazových 
prostředků a jejich kombinací pro 
tvorbu věcně správných 
a komunikačně (společensky a 
situačně) vhodných sdělení) 

Člověk a svět práce 
– jednoduché pracovní operace 
a postupy  
– organizace práce 
– technika a životní prostředí 
– základní laboratorní postupy 
a metody 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 

Žák: 
 využívá prakticky poznatky 

o působení magnetického pole na 
magnet a cívku s proudem a o vlivu 
změny magnetického pole v okolí 
cívky na vznik indukovaného napětí 
v ní 

 rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého  

 rozliší vodič, izolant a polovodič na 
základě analýzy jejich vlastností 

 rozliší princip vedení elektrického 
proudu v plynech a kapalinách 
a uvede příklady praktického využití 

 uvede příklady praktických zařízení 
využívajících polovodičové 
elektronické součástky 

 orientuje se v návodech k obsluze 
elektrických domácích spotřebičů 

 dodržuje zásady bezpečného 
zacházení s el. proudem 
  

Opakování 
– mechanická práce, výkon, účinnost  
– energie tělesa  
– tepelná výměna, změny skupenství 
– zvuk 
– Ohmův zákon, elektr. práce a výkon 

Elektromagnetické děje 
– magnetické pole cívky s proudem 
– elektromagnet 
– elektromotor 
– elektromagnetická indukce  
– střídavý proud 
– generátor střídavého napětí 
– transformátor 
– vedení el. proudu v kapalinách 
– vedení el. proudu v plynech 
– vedení el. proudu v polovodičích 
– polovodiče typu N a P 
– polovodičová dioda  
– další polovodičové součástky 
– bezpečné zacházení s el. proudem 
 

ČJ – komunikační a slohová 
výchova 
M – úpravy a řešení rovnic, 
procenta, slovní úlohy 
Z – vodní díla, životní prostředí 
Bi – léčebné ozařování, 
medicínské zobrazovací metody 
Ch – elektrolyt, ionizace plynů 
IT – hodnota a relevance 
informací a informačních zdrojů, 
prezentace informací 

OSV  
– Kreativita 
(originalita, schopnost vidět věci 
jinak, schopnost dotahovat nápady 
do reality) 
– Komunikace  
(prezentace a obhajoba vlastního 
názoru, věcná diskuse o problému 
bez komunikačních faulů)  

MV  
– Tvorba mediálního sdělení 
(uplatnění a výběr výrazových 
prostředků a jejich kombinací pro 
tvorbu věcně správných sdělení) 

Během celého školního roku 
se zařazuje písemné zkoušení 
ve formě kratších prací. 
Operativně se hodnotí ústní 
projev, samostatná práce 
v hodině a domácí příprava. 
Součástí klasifikace 
ve druhém pololetí je 
zpracování a předvedení 
prezentace na vybrané 
fyzikální téma. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 využívá poznatků o atomech 

k pochopení principu radioaktivity 
a jaderného štěpení 

 zhodnotí výhody a nevýhody 
využívání různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

 objasní (kvalitativně) pomocí 
poznatků o gravitačních silách pohyb 
planet kolem Slunce a měsíců kolem 
planet 

 odliší hvězdu od planety na základě 
jejich vlastností 

 používá s porozuměním základní 
pojmy, orientuje se ve značkách 
a základních jednotkách fyz. veličin 

 používá poznatky z fyziky ve všech 
oblastech života 

 využívá různé empirické metody 
poznávání přírodních dějů a chápe 
rozdíl mezi domněnkou a důkazem 

Energie 
– elektromagnetické vlny a záření  
– zdroje záření  
– radioaktivní záření 
– ochrana před zářením 
– atomové jádro, štěpné reakce 
– jaderný reaktor, atomová elektrárna 
– vodní a tepelné elektrárny 
– obnovitelné zdroje el. energie 
– uchovávání el. energie 

Vesmír 
– Země jako vesmírné těleso 
– sluneční soustava 
– pohyb Země a Měsíce 
– planety a hvězdy 
– vzdálenosti ve vesmíru 
– mapa oblohy 
– světelný smog 

Systematizace poznatků z fyziky 
– fyzikální veličiny a jejich měření 
– síla a její účinky 
– mechanické vlastnosti látek 
– zvukové jevy 
– světelné jevy 
– elektromagnetické děje 
– energie 

EV  
– Ekosystémy 
(trvale udržitelný rozvoj) 
– Vztah člověka k prostředí 
(energie a přírodní zdroje) 

Člověk a svět práce 
– technika a životní prostředí 
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Učební osnovy předmětu 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika předmětu  
 
Obsah předmětu 
  

Vyučovací předmět je vytvořen na základě vzdělávacího obsahu Umění a 
kultura z RVP ZP, je povinně zařazen do všech ročníků základního vzdělání (prima - 
kvarta). Část hodinové dotace je určena na exkurze, návštěvy výstav, besedy a 
výtvarnou tvorbu v přírodě či jiném exteriéru. Žáci se tak seznamují s výtvarnými 
díly a jejich autory současnosti i minulosti v průběhu dějin umění. 

Při projektové tvorbě jsou žáci vedeni k hledání širších souvislostí a 
samostatnému řešení zadaného úkolu. 
 
Organizace výuky 
 

Výuka probíhá ve specializované učebně VV. Vyučovací předmět výtvarná 
výchova se soustřeďuje na tvůrčí činnost, jejímž prostřednictvím jsou zpracovávány 
vizuálně obrazné znakové systémy, které lidstvo doprovázejí od počátku vzniku 
lidské existence, a tím přispívá k pochopení vývoje dějin umění jako celku i jejich 
jednotlivých etap. Při těchto činnostech se uplatňuje a rozvíjí vlastní vnímání, cítění, 
prožívání, myšlení, představivost, intuice a kreativita. K dispozici má současná 
výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky tradiční i neustále nově vznikající a 
používané v současném výtvarném umění a v nových médiích. Obsah učiva výtvarné 
výchovy souvisí prakticky s náplní všech ostatních předmětů. Obsah učiva je členěn 
do tří obsahových celků, v nichž je žák veden k uplatnění osobně jedinečných pocitů 
a prožitků. Formování estetického názoru je velmi důležité, neboť hraje roli při 
formování hodnotového žebříčku člověka.  

Rozvíjení smyslové citlivosti je realizováno prostřednictvím činností, které 
umožňují žákům rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání 
reality a na základě těchto zkušeností vybírat a uplatňovat vhodné prostředky pro 
jejich vyjádření. 

Při uplatňování subjektivity si žák uvědomuje a uplatňuje vlastní zkušenosti 
z tvorby a  při vnímání  interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 

K ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazných vyjádření dochází při 
vlastním utváření obsahu v procesu komunikace. 
 
 
Časové vymezení předmětu  
 
prima:  2 hodiny týdně 
sekunda: 2 hodiny týdně 
tercie:  2 hodiny 1krát za měsíc 
kvarta:  2 hodiny 1krát za 14 dní 
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Realizovaná průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  

 rozvíjí schopnost poznání svého smyslového vnímání, pozornost a 
soustředění, kreativitu - originalitu, schopnost vidět věci jinak 
 žák je veden k chápání mezilidských vztahů dobrých i špatných, učí se těm 
dobrým, učí se respektovat druhé a pomáhat jim 
 rozvíjí schopnost umění jako prostředku komunikace  
 prostřednictvím řešení problémů a nutnosti rozhodovat předmět rozvíjí 
morální postoj žáka 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 rozvíjí se při srovnávání projevů kultury v evropském a globálním kontextu, 
nalézání společných znaků a odlišností a hodnocení v širších souvislostech 

 
Multikulturní výchova  

 žákům napomáhá uvědomit si vlastní identitu, učí žáky žít ve skupině 
s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat 
práva druhých, tolerovat odlišné zájmy či schopnosti. Multikulturalita je 
příležitostí k obohacení, ne konfliktu. 

 
Environmentální výchova  

 se zaměřuje na vnímavý a citlivý přístup k přírodě, na uvědomování si 
základních podmínek života, vzájemné provázanosti jednotlivých ekosystémů a 
působení člověka na životní prostředí, negativního vlivu odpadového 
hospodářství 

 
Mediální výchova  

 přispívá ke kritické schopnosti interpretace vztahu mediálního sdělení a 
reality, k uvědomování si možnosti svobodného vyjádření vlastních postupů, ale i 
přizpůsobení se potřebám týmu 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Cílem výtvarné výchovy je:  
 pochopit umění jako specifický způsob poznání a komunikace, užití 
výtvarného jazyka jako dynamického prostředku k vyjádření osobních prožitků, 
jevů tohoto světa a jejich vzájemný vztah, 
 utvoření pocitového vztahu k mnohačetným kulturním hodnotám současným 
i minulým na základě porozumění, tolerance i kritiky, 
 rozvíjení osobního tvůrčího potenciálu jedince a jeho kultivace 

 
Kompetence k učení  
Učitel: 

 rozvíjí u žáků schopnost vcítění, porozumění a prožívání, tvořivost a citlivost 
a podporuje poznání, že základem učení není jen získávání poznatků 
racionálním způsobem 
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 zadává žákům získávání a zpracování informací z různých informačních 
zdrojů (knihy, tiskoviny, encyklopedie, internet), umožňuje jim přímý 
kontakt s uměleckými artefakty ve výstavních síních a tím  vede žáky            
k utváření databáze informací a k uvědomování si různého vlivu těchto 
informací 

     
Kompetence k řešení problémů 
Učitel:  

 podporuje samostatně, ale i ve skupině různý charakter činností ve výtvarné 
výchově   

 motivuje žáky k tomu, aby se snažili najít pro své myšlenky, pocity, vjemy a 
představy různé varianty řešení a z nich vybírali ty nejvíce schopné výpovědi 
a nalézali vhodnou formu prezentace 

 
Kompetence komunikativní 
Učitel: 

 problémy řeší hlavně formou dialogu a diskuse, kde žáci používají i odborné 
terminologie a snaží se vyslovit svůj názor a hodnocení děl svých i ostatních 

 při návštěvě výstav dbá na to, aby žáci dodržovali pravidla společenské 
etikety a poznávali umění jako jiný způsob dorozumívání a uplatňování 
neverbální komunikace 

     
Kompetence sociální a personální 
Učitel: 

 vede žáky ke spolupráci s ostatními a k tomu, aby se učili respektovat jeden 
druhého, ale tím zároveň obohacovat i sama sebe 

 učí žáky uvědomovat si svou roli ve skupině a odpovědnost 
 poskytuje žákům možnost osobitě a svobodně se vyjadřovat a tím  podporuje 

kompetenci žít zdravě ve smyslu duševní hygieny 
 
Kompetence občanské 
Učitel: 

 zajišťuje interakci s uměleckou produkcí a konfrontaci uměleckého díla a 
subjektivních vjemů studentů 

 zadává žákům různorodé náměty, které žáci tvořivě zpracovávají při vlastní 
výtvarné činnosti, a tím umožňuje zamýšlení se nad globálními problémy 
lidstva a zároveň uvědomování si odlišnosti zpracování různých témat 
v různých kulturách nejrozmanitějšími prostředky. Tak jsou žáci vedeni 
k toleranci a nezbytnosti chránit je, rovněž jako ochraňovat životní prostředí, 
přírodu a kulturní památky  

     
Kompetence pracovní  
Učitel: 

 vede žáky k realizaci výtvarného záměru různými technikami, a tak žáci 
získávají nezbytné pracovní dovednosti a návyky 

 vede žáky k bezpečnému používání nástrojů a materiálů tak, aby chránili své 
zdraví i zdraví ostatních 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 

Žák: 
 pro vyjádření vlastních představ 
vybírá vhodné prostředky, kombinuje je, 
porovnává jejich uplatnění u ostatních 
žáků i uměleckých děl 
 pojmenovává různé prvky vizuálně 
obrazného vyjádření 
 
 vytvoří a rozvrhne linii a vyjádří 
objem v ploše 
 používá jednoduché druhy stínování 
 rozlišuje pojmy linie a plocha, 
pracuje s nimi 
 řadí, seskupuje, kombinuje prvky        
v ploše a v prostoru 
 variuje různé vlastnosti prvků a 
jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 
 rozlišuje pojmy základní nauky           
o barvách 
 uplatňuje výrazové možnosti barev     
k osobitému vlastnímu vyjádření 
 hodnotí, zdůvodňuje vlastní 
výpověď 
 porovnává, interpretuje a toleruje 
tvorbu ostatních 
 

Rovina vlastní tvorby, vnímání a 
interpretace 
Typy vizuálně obrazného vyjádření: 
plošné - kresba, malba, grafické 
techniky, kombinované techniky,                 
             experimenty s materiály, nová  
             média 
prostorové - kašírování, konstruování,   
                    experimenty s materiály 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření: 
linie - výrazové možnosti, tvar, objem    
v ploše 
uspořádání celku v ploše a v prostoru 
seskupování, řazení prvků, jejich 
variace, rytmus 
Nauka o barvách - barvy základní, 
podvojné, doplňkové, odstín 
malířské techniky - barvy vodové, 
temperové, kvašové, pastel 
Záznamy emocí, prožitků, představ, 
vjemů 
Vnímání zrakem a ostatními smysly 
Reflexe ostatních uměleckých druhů a 
podnětů z okolí (hudebních a 
dramatických) 
Diskuse, debaty nad tvorbou vlastní 
i ostatních, hledání sdělení autora, 
vytváření osobního postoje 

Literatura, hudba, film, divadlo 
VU: ukázky uměleckých děl, 
odborné publikace, časopisy, 
encyklopedie, internet 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Kreativita; Sebepoznání 
a sebepojetí 
(Osobnostní rozvoj 
Rozvíjení schopnosti seberealizace 
prostřednictvím výtvarného díla a 
porozumění sama sobě) 
 
 
 
OSV – Mezilidské vztahy; 
Komunikace 
 
EV – Vztah člověka k prostředí 
 
 

Hodnocení - především snaha 
žáka o vlastní vyjádření a 
schopnost je obhájit 
 
Časové rozvržení nelze 
přesně stanovit, učivo je 
voleno variabilně, uplatňuje 
se práce individuální, párová, 
skupinová, některá témata se 
řeší formou výtvarné řady 
nebo projektu 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 

Žák: 
 navrhuje možnosti řešení vztahu 
člověk a příroda, chování člověka 
v přírodě 
 využívá při vlastní tvorbě své 
představy, prožitky a vjemy 
 užívá dramatické prostředky 

    uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci   
    své představy, prožitky a vjemy 

 
 

Povinné techniky prima: 
kresba tužkou,pastelkami, fixem, 
kolorovaná kresba 
malba vodovými barvami, temperami, 
proškrabávaná tempera 
vosková rezerváž, sbírková činnost, 
monotyp, muchláž, landart 
Povinná témata prima: 
Zajímám se o své okolí 
Pravěk 
Egypt 
Světové památky - cestování 
Landart 
Povinné techniky sekunda: 
kresba tužkou – stínování, rudkou tuží 
malba vodovými barvami – zapouštění 
malba strukturovaná, malba špachtlí, 
malba valéry, otisky, tisk z papírořezu 
asambláž, prostorové hry, fotografie 
Povinná témata sekunda: 
Pohanské ornamenty 
Středověk (hra)  
Gotické stavební prvky (papírořez) 
Křížové výpravy – (opakování prvků) 
Dálný východ (úprava hlavy) 
Zámořské objevy 
 

 
 
 
MKV – Lidské vztahy; 
Multikulturalita 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 

Žák: 
  pro vyjádření vlastních představ 
vybírá vhodné prostředky, kombinuje je, 
pojmenovává, porovnává jejich uplatnění 
u ostatních žáků i uměleckých děl 
 uplatňuje vlastní zkušenosti pro 
získání osobitých výsledků 

 
 
 
 
 vysvětlí pojmy linie a textura, 
používá je na ploše i v prostoru, stínuje 
 rozeznává základní kompoziční 
principy a používá je  
 rozmístí prvky na ploše s ohledem na 
co nejvýstižnější působení, vybírá 
vhodné písmo, užívá některé moderní 
metody uplatňované v současném 
výtvarném umění (počítačová grafika, 
digitální fotografie, motivy zmenšuje, 
zvětšuje) 

 
 

 
 
 

Rovina vlastní tvorby, vnímání a 
interpretace 
Typy vizuálně obrazného vyjádření: 
plošné - kresba, malba, grafické 
techniky, kombinované techniky, 
experimenty s materiály, nová média 
prostorové - konstruování, 
experimentování s materiály, použití 
odpadních materiálů, kašírování 
 
 
 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření 
linie a textury a jejich kombinace 
stínování 
Použití netradičních nástrojů (hřeben, 
prsty, kartáček...) 
Základní kompoziční principy 
(souměrnost, nesouměrnost, centrální, 
zlatý řez) 
Užití písma 
Uspořádání prvků na ploše, v prostoru, 
čase 
Kontrast, podobnost, rytmus 
Statické a dynamické proměny 
 

Literatura, divadlo, film, hudba 
VU: ukázky uměleckých děl, 
odborné publikace, časopisy, 
encyklopedie, internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Práce v realizačním týmu  
MKV – Etnický původ; Kulturní 
diference 
VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
 
 
 
 
 

Hodnocení - především snaha 
žáka o vlastní vyjádření a 
schopnost je obhájit. 
 
Časové rozvržení nelze 
přesně stanovit, učivo je 
voleno variabilně, uplatňuje 
se práce individuální, párová, 
skupinová, některá témata se 
řeší formou výtvarné řady 
nebo projektu 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 

Žák: 
 rozliší působení různých barev 
 vycítí smyslové účinky barev a 
variuje je v rovině sociálně utvářeného 
symbolického obsahu 
 vysvětlí pojmy abstrakce, realita 
 užívá pro vyjádření zamýšleného 
námětu prvky výtvarné v kombinaci 
s prvky jiných uměleckých druhů 
 uplatňuje při vlastní tvorbě a její 
interpretaci své představy, prožitky a 
vjemy a variuje je do jiných druhů umění 
 hodnotí, zdůvodňuje vlastní 
výpovědi, porovnává 
 interpretuje, toleruje tvorbu ostatních 
 seznamuje se s různými uměleckými 
směry a pojmenovává je, učí se je 
vnímat, srovnávat 
 hledá kritický postoj 
 hledá vztah ke kulturním hodnotám 

 
 sleduje, dokumentuje a prezentuje 
proměny vlastního výtvarného vývoje 
 hledá vhodnou formu pro 
reprezentaci, využívá některé prostředky 
současného umění 
 

 
Nauka o barvách, účinek kontrastu 
smyslové účinky barev, vyjádření 
emocí, nálad, fantazie, reality i osobních 
zkušeností 
 
Reflexe a vztahy vnímání zrakem 
i ostatními smysly 
Reflexe ostatních uměleckých druhů a 
podnětů z okolí (hudebních a 
dramatických, literárních, 
multimediálních) 
Vytváření osobního postoje, diskuse, 
debaty nad tvorbou vlastní i jiných žáků 
 
 
Vybrané kapitoly z dějin umění od 
klasicismu do současnosti ve vztahu 
k vlastní tvorbě 
Podstata tradičních pojmů (realistické 
zobrazení, abstraktní) 
Práce s uměleckým dílem - interpretace, 
vlastní tvůrčí přepracování, využití 
návštěvy výstav galerií, muzeí 
výchova ke kulturněhistorickému 
dědictví 
Hledání sama sebe 

 
EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
 
 
OSV – Kreativita; Mezilidské 
vztahy; Komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS – Jsme Evropané 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Tvorba mediálního sdělení 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
  pro vyjádření vlastních představ 
vybírá vhodné prostředky, kombinuje je, 
pojmenovává, porovnává jejich uplatnění 
u ostatních žáků i uměleckých děl 
 uplatňuje vlastní zkušenosti pro 
získání osobitých výsledků 

 
 
 
 
 vysvětlí pojmy linie a textura, 
používá je na ploše i v prostoru, stínuje 
 rozeznává základní kompoziční 
principy a používá je  
 rozmístí prvky na ploše s ohledem na 
co nejvýstižnější působení, vybírá 
vhodné písmo, užívá některé moderní 
metody uplatňované v současném 
výtvarném umění (počítačová grafika, 
digitální fotografie, motivy zmenšuje, 
zvětšuje) 

 
 

 

Rovina vlastní tvorby, vnímání a 
interpretace 
Typy vizuálně obrazného vyjádření: 
plošné - kresba, malba, grafické 
techniky, kombinované techniky, 
experimenty s materiály, nová média 
prostorové - konstruování, 
experimentování s materiály, použití 
odpadních materiálů, kašírování 
 
 
 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření 
linie a textury a jejich kombinace 
stínování 
Použití netradičních nástrojů (hřeben, 
prsty, kartáček...) 
Základní kompoziční principy 
(souměrnost, nesouměrnost, centrální, 
zlatý řez) 
Užití písma 
Uspořádání prvků na ploše, v prostoru, 
čase 
Kontrast, podobnost, rytmus 
Statické a dynamické proměny 
 
 
 

Literatura, divadlo, film, hudba 
VU: ukázky uměleckých děl, 
odborné publikace, časopisy, 
encyklopedie, internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Práce v realizačním týmu  
MKV – Etnický původ; Kulturní 
diference 
VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
 
 
 
 
 

Hodnocení - především snaha 
žáka o vlastní vyjádření a 
schopnost je obhájit. 
 
Časové rozvržení nelze 
přesně stanovit, učivo je 
voleno variabilně, uplatňuje 
se práce individuální, párová, 
skupinová, některá témata se 
řeší formou výtvarné řady 
nebo projektu 
 
Výuka bitmapové grafiky 
tematicky koresponduje 
s učivem výtvarné výchovy. 
Úkoly jsou zadávány 
v programu ArtRage, zároveň 
jsou realizovány během 
výtvarné výchovy pomocí 
klasických výtvarných 
technik. 
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Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo 
Průřezová témata, vazby  

a přesahy 
Hodnocení, realizace  

a poznámky 
Žák: 
 rozliší působení různých barev 
 vycítí smyslové účinky barev a 
variuje je v rovině sociálně utvářeného 
symbolického obsahu 
 vysvětlí pojmy abstrakce, realita 
 užívá pro vyjádření zamýšleného 
námětu prvky výtvarné v kombinaci 
s prvky jiných uměleckých druhů 
 uplatňuje při vlastní tvorbě a její 
interpretaci své představy, prožitky a 
vjemy a variuje je do jiných druhů umění 
 hodnotí, zdůvodňuje vlastní 
výpovědi, porovnává 
 interpretuje, toleruje tvorbu ostatních 
 seznamuje se s různými uměleckými 
směry a pojmenovává je, učí se je 
vnímat, srovnávat 
 hledá kritický postoj 
 hledá vztah ke kulturním hodnotám 

 
 sleduje, dokumentuje a prezentuje 
proměny vlastního výtvarného vývoje 
 hledá vhodnou formu pro 
reprezentaci, využívá některé prostředky 
současného umění 

 
Nauka o barvách, účinek kontrastu 
smyslové účinky barev, vyjádření 
emocí, nálad, fantazie, reality i osobních 
zkušeností 
 
Reflexe a vztahy vnímání zrakem 
i ostatními smysly 
Reflexe ostatních uměleckých druhů a 
podnětů z okolí (hudebních a 
dramatických, literárních, 
multimediálních) 
Vytváření osobního postoje, diskuse, 
debaty nad tvorbou vlastní i jiných žáků 
 
 
Vybrané kapitoly z dějin umění od 
klasicismu do současnosti ve vztahu 
k vlastní tvorbě 
Podstata tradičních pojmů (realistické 
zobrazení, abstraktní) 
Práce s uměleckým dílem - interpretace, 
vlastní tvůrčí přepracování, využití 
návštěvy výstav galerií, muzeí 
výchova ke kulturněhistorickému 
dědictví 
Hledání sama sebe 

 
EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
 
 
OSV – Kreativita; Mezilidské 
vztahy; Komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS – Jsme Evropané 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Tvorba mediálního sdělení 

 

 



ZEMĚPIS – cvičení 

V tercii je výuka doplněna praktickými laboratorními či badatelskými hodinami 

měsíčně v rozsahu 16 hodin za školní rok realizovaných v cca. 8 výukových blocích (2 

vyučovací hodiny).  

Cvičení 

- práce s mapou 

- práce s GPS 

- práce v terénu 

- vycházky do okolí se zeměpisnou tematikou 

- enviromentální aktivity aj. 

Žák 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce 

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost, práci následně zdokumentuje  

 ověřuje získané vědomosti v konkrétních praktických úkolech 

 

 


