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1. Identifikační údaje školy 

1.1 Název ŠVP: 

 

START DO ŽIVOTA 

 

Vytvořený na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 

 

 

1.2 Předkladatel a zřizovatel 

Název školy: Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř 

Adresa ředitelství:  Palackého 142, 551 01 Jaroměř 

tel., fax:   491 813 068 

telefon škola:   491 812 388                  

 e-mail:   gundzova@zsspecaddjaromer.cz 

 www:   zsspecaddjaromer.cz 

IČO:                       486 23 733 

REDIZO:               600 024 164 

 

Jméno ředitelky:   Mgr. Zdenka Gundzová   

telefon:                   491 421 784 

tel.,fax:  491 813 068 

 

Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Martina Kaczmarková 

tel.:      491 812 388/linka 21 

 

Vedoucí vychovatelka:         Bc.Chejnovská Stanislava 

tel., fax:  491 813 068 

 

Sociální pracovnice: Petra Krátká 

tel.: 491 422 227   

 

Koordinátor ŠVP:  Mgr.Kaczmarková Martina 

 

Zřizovatel:             Královéhradecký kraj  

Adresa:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

tel. spojovatelka: 495 817 111  

                               

mailto:gundzova@zsspecaddjaromer.cz
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Součásti školy:     

1. Základní škola speciální a Přípravný stupeň   IZO 102 718 563 

2. Školní jídelna                                              IZO 110 011 627 

3. Dětský domov                                              IZO 110 011 619 

4. Praktická škola                                                      IZO 181 064 197 

                      

1.3 Platnost dokumentu od:           1. 9. 2015 

      Projednán ve školské radě: 31. 8. 2015           

 

Datum:  1. 9. 2015                                      razítko školy:                                podpis ředitelky: 
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2. Charakteristika školy 

 

2.1 Úplnost a velikost školy 

 

Jsme škola státní, plně organizovaná. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj. Máme 10 ročníků 

základní školy speciální a praktickou školu jednoletou. Součástí školy je dětský domov a kuchyň s jídelnou. 

Celodenní stravování zajišťuje školní kuchyně s jídelnou.  

 

Budova školy je umístěna nedaleko hlavní silnice (ve směru z Hradce Králové na Náchod)  téměř na okraji 

města Jaroměře. Je obklopena zčásti činžovním domem, rodinnými domky starší zástavby a zčásti rozlehlou 

školní zahradou a malým parkem s kostelem sv.Jakuba.  

Budova byla postavena v roce 1929, má 4 NP, obvodové zdivo je cihelné, je vytápěná ústředním topením 

z vlastní plynové kotelny.  

 

V suterénu se nacházejí sklepy, sklady prádla a obuvi, prádelna, dílna pro domovníka, keramická dílna pro 

žáky. V 1. NP se nachází školní kuchyň s jídelnou, sociální zázemí, 2 herny a 3 odborné učebny. Dále 

sborovna, návštěvní místnost, ošetřovna, krejčovna a úklidová komora. Ve 2. NP jsou kanceláře, třídy, 4 

herny, sociální zázemí, šatna pro uklízečky s úklidovou komorou. Ve 3. a 4. NP jsou umístěny ložnice, 

pokoj noční služby, izolace, sociální zařízení a úklidové komory.  

 

V letech 1995-1996 proběhla rekonstrukce půdních prostor ve 4.NP, bylo zde pomocí sádrokartonů 

postaveno 5 ložnic pro 12 dětí. Další rekonstrukce půdních prostor a 3. NP proběhla v letech 2005-2006. 

Přistavěly se nové ložnice a zrekonstruovaly se stávající společně se zázemím pro noční vychovatelku. Dále 

byla přestavěna izolace se sociálním zázemím. Původní školní kuchyně a jídelna se nacházela v suterénu, po 

uvolnění prostor po mateřské školce a jejich rekonstrukci, byla kuchyň s jídelnou přestěhována do 1. NP 

v roce 2001. Uvolněný prostor v suterénu byl využit ke skladování prádla, obuvi a pro cvičnou žákovskou 

kuchyňku. V letech 2009 a 2010 proběhla na celém objektu výměna oken. V roce 2011 byla dokončena 

rekonstrukce plynové kotelny a topné soustavy v celé budově.  

 

Dostupnost školy je poměrně dobrá. V blízkosti se nachází autobusové nádraží. 

  

Škola se nachází na poměrně rozsáhlém oploceném pozemku, kde je vybudováno školní hřiště, členité 

zahrady a dětský koutek s průlezkami. Všechny tyto prostory jsou v plné míře využívány žáky i pedagogy 

k výuce a relaxaci. Součástí zahrady je školní pozemek a foliovník, sloužící k výuce pěstitelských prací. 

 

Žáci se zdravotním oslabením a poruchou mobility používají pro přístup do dalších podlaží budovy 

schodolez.    

 

Žáci a zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně. Škola má standardní hygienické zázemí (šatny, WC, 

sprchy). 

 

Žáci jsou ubytováni v prostorách dětského domova zpravidla po dvou až třech. Hygienické zařízení 

dětského domova vyhovuje moderním trendům a plní hygienické normy. Při náhlém onemocnění žáků 

využíváme izolační místnost u ošetřovny, která se vyskytuje v přízemí budovy a izolaci umístěnou ve 3. NP. 

 

 

 

2.2 Vybavení školy 

 

V budově školy je 5 kmenových tříd pro žáky základní školy speciální a 1třída praktické školy jednoleté. 

Třídy jsou vybaveny funkčním zařízením (je – li třeba i speciálními pomůckami), každá třída má k dispozici 

2-3 počítače s připojením na internet. V každé třídě je tabule s dataprojektorem, v jedné třídě je tabule 

dotyková. K výuce je využíván i školní tablet. Žáci využívají dobře vybavené odborné učebny: posilovnu, 
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keramickou dílnu, výtvarnou dílnu, hudebnu, cvičnou kuchyňku, a žákovskou dílnu. K pohybovým 

aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových aktivit slouží menší tělocvična.  

V plné míře je k výuce a k relaxaci využívána školní zahrada s ohništěm, asfaltové hřiště a dětské hřiště s 

prolézačkami. Pro výuku pěstitelských prací dochází žáci na zahradu na školní pozemek. 

Pedagogové mají k dispozici sborovnu s počítačem s připojením na internet, kopírkou a kuchyňkou, malou 

knihovnu. V plné míře mohou využívat i počítačovou učebnu. Materiální vybavení je standardní. 

Součástí vybavení školy jsou i televize, videa, DVD přehrávače, CD přehrávače a dataprojektor. 

Na estetickém vzhledu školy se podílí pedagogičtí pracovníci i žáci tak, aby působilo kladně na všechny ve 

škole. 

Zaměstnanci i žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí budovy. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor je tvořen 8 kvalifikovanými učitelkami, z nichž ředitelka a zástupkyně ředitelky mají nižší 

rozsah přímé vyučovací povinnosti.  

Všechny učitelky, mimo vedení školy, mají přiděleno třídnictví a vyučují převážnou většinu předmětů ve 

své třídě. Ostatní vyučující hodiny jsou doplněny vedením školy a přesčasy. 

Vyučující se nadále vzdělávají formou seminářů, kurzů a samostudiem. 

Pedagogický sbor při výuce tvoří i asistenti pedagoga, kteří jsou přiděleni ke konkrétní třídě. Dále při výuce 

pomáhají vychovatelky dětského domova jako druhý pedagogický pracovník.  

V době nepřítomnosti učitelky v dopoledních hodinách ji zastupuje při výuce vychovatel dětského domova, 

v odpoledních hodinách se učitelky zastupují vzájemně. 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou schopni odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty i jiné 

výchovné a vzdělávací činnosti 

Každoročně jsou pedagogové a ostatní zaměstnanci školy poučeni o BOZP a PO, všichni jsou proškoleni 

v problematice ochrany při mimořádných situacích a v poskytování 1. pomoci (školení provádí pracovníci 

ČČK). Všichni pedagogové jsou vzděláni v oblasti počítačové gramotnosti. 

 

 

 

 

2.4 Charakteristika vzdělávaných žáků 

 

 

Vzděláváme žáky se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením a žáky s více 

vadami. Vedle primární mentální retardace vzděláváme žáky s DMO, smyslovými vadami, těžkými 

poruchami řeči, kombinovaným postižením.  

Máme také žáky, které vzděláváme na základě individuálního vzdělávacího plánu, kdy rozsah výuky stanoví 

SPC. V rámci výuky a péče o žáky poskytujeme žákům komplexní péči výchovně – vzdělávací.     

   

 

 

 

2.5 Dlouhodobé projekty 

 

Každoročně pořádáme a organizujeme: 

 

 Školní závěrečné vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost 

 Školní výstavu žákovských prací na Velikonoce a Vánoce v Městském muzeu v Jaroměři 

 Výuku na DDH vždy 2x ročně 
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 Canisterapii 

 Třídění odpadů uvnitř školy, projekty, akce ( Environmentální výchova ) 

 Besedy ve škole k prevenci sociálně patologických jevů 

 

 
Školní tradice 

 Vánoční besídka pro bývalé zaměstnance  

 Vánoční besídka pro sponzory 

 První den ve škole 

 Den dětí 

 Ozdravný pobyt v přírodě 

 Třídní časopisy 

 

 

 

Pravidelně se účastníme těchto významnějších akcí: 

 Nejmilejší koncert 

 Krajská dopravní soutěž cyklistů žáků ZŠS 

 Halloweenské posezení 

 Velikonoční diskotéka 

 Společenský ples 

 Hry bez hranic Nová Paka 

 Hudebně-divadelní festival Náchod 

 

 

2.6 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty   

 
 Spolupráci s rodiči se snažíme věnovat zvýšenou pozornost. 

 Rodiče se mohou informovat o dění ve škole kdykoli telefonicky. 

 S dotazy a podněty se mohou rodiče obracet i přímo na vedení školy. 

 Akcemi se snažíme získat důvěru rodičů. Na konci školního roku pořádáme společné vystoupení 

všech žáků školy i zaměstnanců pro rodiče a veřejnost. Výkony svých dětí mohou rodiče vidět na 

výstavkách výtvarných prací. 

 Mimo pravidelné třídní schůzky, které se konají 2x ročně, si mohou rodiče po domluvě  smluvit 

schůzku s pedagogy, konzultovat výukové či výchovné problémy svého dítěte. 

 Po domluvě s pedagogem  mohou rodiče sledovat své dítě při výuce. 

 Zdravotní problémy a potřeby dětí konzultují rodiče se zdravotní sestrou školy. 

 Při řešení výchovně vzdělávacích problémů mohou rodiče spolupracovat se sociální pracovnicí nebo 

školním výchovným poradcem nebo metodikem prevence.  

 Při volbě povolání nabízíme rodičům spolupráci s výchovným poradcem. 

 Potřebné informace naleznou rodiče i na webových stránkách školy. 

 Rodiče mohou se školou komunikovat i prostřednictvím školské rady. 

 

 

 

Spolupráce s dalšími partnery 

 
Všechny aktivity, které jsou díky partnerům pořádané pro děti, rozvíjejí všechny klíčové kompetence dětí, a 

to v největší míře kompetence sociální a personální, komunikativní, občanské a kompetence k učení. 

Spolupracujeme s níže uvedenými subjekty: 

 Školy stejného typu - výměna zkušeností pedagogů formou návštěv 

 Terapeutické subjekty (využívání služeb – canisterapie v dětském domově) 
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 Základní školy ve městě – účast na akcích 

 Zřizovatel (finanční podpora) 

 Školská rada (schvalování základních dokumentů školy) 

 Střední školy a vysoké školy (vedení praktikantů, prohlídky školy) 

 Veřejnost (propagace v tisku, prezentační akce, výstavy, vystoupení) 

 Město Jaroměř (finanční podpora) 

 Hasiči, Policie, ČČK, Městská Policie (besedy, praktické ukázky) 

 Neziskové organizace (účast na akcích)  

 Informační centrum (získávání informací a propagačních materiálů), Technické služby  

(třídění odpadu, odvoz do sběrného dvora), Městské Muzeum ( účast na akcích a výstavách) 

 Výrobní závody (Kimberly-Clark, Hartmann Rico, Tanex Plasty)  

 Sběrný dvůr – třídění odpadu, nakládání s odpady 

 Příležitostné spolupráce s dalšími organizacemi  

 

 

 

 

33..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  ŠŠVVPP  

Praktická škola jednoletá 

 

Školní vzdělávací program Start do života 

 

ŠVP vychází z RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a zohledňuje potřeby žáků 

nejenom z rodinného prostředí, ale především žáků, kteří žijí trvale bez rodičů – v ústavní péči. Zaměřuje se 

především na rozvoj manuálních činností, které umožní absolventům co možná nejvyšší stupeň zařazení do 

pracovního procesu, především v chráněných dílnách. Ve výchovně vzdělávacím procesu využíváme takové 

metody a formy práce, které respektují individuální potřeby jednotlivých žáků, respektují jejich mentální a 

fyzický vývoj a schopnosti v jednotlivých obdobích a zároveň vedou k rozvoji jeho osobnosti ve všech 

složkách. 

 

3.1 Zaměření školy 

 

Základním cílem pedagogického působení na naší škole je osvojení si základů vědomostí, dovedností a 

návyků odpovídajícím schopnostem žáků, které jim umožní co možná nejširší orientaci v okolním světě a 

zapojení do společenského života. U těžce postižených žáků usilujeme o zvyšování kvality jejich života a o 

co nejvyšší míru jejich samostatnosti.  

 

Praktická škola jednoletá poskytuje střední vzdělání žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména 

s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami a s diagnózou autismus, kteří 

získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické. Ve velké 

míře doplňujeme a rozšiřujeme žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní 

docházky. Cílem je v rámci individuálních schopností nabídnout možnost k uplatnění se přiměřeným 

výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. 

 

  

Zaměřujeme se především na rozvíjení těchto oblastí:  

  

Rozvoj pracovních dovedností a sebeobslužných návyků - v rámci celého výchovně vzdělávacího 

procesu nacvičujeme, procvičujeme a upevňujeme u žáků prvky sebeobsluhy. V praktické škole jednoleté 

navazujeme na pracovní dovednosti získané na základní škole speciální a dále je rozvíjíme a prohlubujeme 

tak, aby absolventi mohli po ukončení školy pracovat v chráněných dílnách.   

Rozvoj estetického vnímání - žáci v rámci výuky navštěvují divadelní a kulturní představení, výstavy, 

zúčastňují se různých soutěží; podílí se na výzdobě tříd a prostor školy; v rámci výuky odborných předmětů 

se u nich rozvíjí estetické vnímání a cítění formou praktických činností.  
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Výchova ke zdraví - v rámci výchovně vzdělávacího procesu žáci rozvíjejí a upevňují svou fyzickou 

zdatnost a psychickou odolnost, chodí na vycházky, cvičí v přírodě. V rámci tělesné výchovy se věnují 

různým sportovním aktivitám. Snažíme se o zapojení všech žáků do těchto činností – jak mobilních, tak 

imobilních. V rámci výuky dbáme na zdravý způsob života – vedeme žáky ke zdravé výživě, v rámci 

předmětu Práce v domácnosti a Rodinná výchova si žáci upevňují znalosti a dovednosti z oblasti zdravého 

způsobu života a zdravé výživy  

 Výchova k ochraně životního prostředí - na poznávacích vycházkách žáci sledují proměny přírody v 

jednotlivých ročních obdobích, pečují o rostliny jak ve třídě, tak na školní zahradě či ve foliovníku, třídí 

odpad. Učí se, jak se chovat v přírodě a jak o přírodu pečovat.   

 Rozvoj komunikačních dovedností - cílem snažení pedagogů je nejenom snaha o oboustrannou 

smysluplnou komunikaci se žáky, ale také o nácvik řešení běžných životních situací, vyjádření pocitů a 

potřeb žáků.    

 Rozvoj sociálních dovedností - spočívá především v nácviku chování v běžných situacích a nácviku 

adekvátních reakcí na vzniklé situace. 
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie – PRŠ 1 

Žák by měl: 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, metody a 

postupy 

Kompetence k učení 

 Využívat vhodné metody a techniky 

při učení a praktických činnostech 

 Být motivován k rozšiřování a 

prohlubování svých vědomostí a 

dovedností 

 Reagovat na hodnocení ze strany 

druhých, přijímat radu i oprávněnou 

kritiku 

 Uplatňovat základní zkušenosti a 

postupy v pracovních činnostech 

 

 

 Vedeme žáky ke schopnosti učit se, 

k pochopení významu a potřeby vzdělání 

 V rámci individuálních schopností 

zlepšujeme komunikační dovednosti 

žáků, schopnost spolupráce, týmové 

práce a poznávání vlastních možností 

 Poskytujeme žákům dostatečné množství 

informací, informačních zdrojů a 

učebních podnětů 

 Snažíme se o propojení informací se 

skutečným životem 

 Vedeme žáky k samostatnosti, 

organizování vlastní činnosti, tvořivosti, 

pečlivosti, vlastnímu úsudku, iniciativě a 

zodpovědnosti 

 Hodnotíme žáky formou kladného 

hodnocení a zpětné vazby, posuzujeme 

výsledky žáků podle individuálního 

pokroku a zlepšení 

 Vytváříme motivující prostředí, 

podporujeme tvořivost 

 Pracujeme s přiměřeným učivem a zdroji 

informací 

 Učíme žáky adekvátně reagovat na 

hodnocení druhých 

 Přistupujeme ke všem žákům vždy 

individuálně 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Rozpoznat problémy a hledat 

nejvhodnější způsob řešení 

 Řešit běžné životní situace a 

překážky, překonávat je přiměřeně 

ke svým možnostem, případně za 

pomoci druhé osoby 

 

 

 Předkládáme žákům poznatky v podobě, 

která je podněcuje k tvořivému myšlení 

 Rozvíjíme schopnost logického 

uvažování 

 Vytváříme dostatek příležitostí pro 

získávání nových poznatků a zkušeností 

 Vedeme žáky k uplatňování základních 

myšlenkových operací – zobecňování, 

abstrakce, třídění, analýza, syntéza 

 Zařazujeme praktické činnosti a cvičení 

do vyučovacího procesu 

 Využíváme nové formy vyučování 

 Směřujeme žáky k objevování 

vzájemných vztahů a příčinných 

souvislostí jevů a dějů 

 Uplatňujeme mezipředmětové vztahy 

 Přistupujeme k žákům při všech 

aktivitách podle jejich individuálních 

schopností a mentální úrovně 
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Kompetence komunikativní 

 Dokázat se, v rámci svých možností, 

srozumitelně vyjadřovat ústní , 

písemnou nebo jinou alternativní 

formou 

 Naslouchat druhým, rozumět 

obsahu sdělení a adekvátně na ně 

reagovat 

 Využívat pro komunikaci běžné 

informační a komunikační 

prostředky 

 Využívat získané komunikativní 

dovednosti k vytváření pozitivních 

vztahů a ke spolupráci s ostatními 

lidmi 

 

 

 Zlepšujeme kvalitu mluvního projevu 

žáků pomocí všech prostředků a 

speciálně pedagogických metod 

 Zaměřujeme se na správnou výslovnost, 

srozumitelnost, rozšiřování pasivní i 

aktivní slovní zásoby 

 Rozvíjíme a využíváme různé formy 

komunikačních technik (ústní, písemné, 

výtvarné prostředky) 

 Využíváme alternativní a augmentativní 

formy komunikace 

 Poskytujeme všem žákům dostatek 

možností a zdrojů pro samostatné 

vyhledávání informací (Internet, 

encyklopedie, odborné publikace a 

časopisy) 

 Dáváme všem žákům dostatečný prostor 

pro vyjádření vlastního názoru vhodnou 

formou 

 Vedeme žáky k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné 

řešení problému apod. 

 Učíme žáky rozlišovat kvalitu a 

serióznost zdrojů informací 

 

Kompetence sociální a personální 

 Vědět o svých základních právech a 

povinnostech a respektovat práva a 

povinnosti ostatních 

 Orientovat se v základních 

mravních hodnotách a uplatňovat 

základní pravidla společenského 

chování 

 Jednat zodpovědně vůči vlastní i 

druhé osobě 

 Dokázat se přiměřeně chovat 

v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život podle pokynů 

kompetentních osob a uplatňovat 

osvojené dovednosti a postupy 

 

 

 

 Seznamujeme žáky s jejich právy a 

povinnostmi - máme stanovena jasná 

pravidla pro soužití ve škole  

 Vytváříme bezpečné prostředí a 

atmosféru porozumění, tolerance, klidu, 

přátelství a pochopení 

 Podporujeme spolupráci ve výuce, 

kooperativní učení 

 Preferujeme spolupráci a společné 

prožívání při týmové práci, pochopení 

role ve skupině, poznávání sebe a vztahů 

s ostatními 

 Stimulujeme žáky k pozitivnímu 

myšlení, jednání a prožívání 

 Umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu 

 Zlepšujeme schopnost orientovat se ve 

vlastním citovém životě a ve vztazích 

 Vedeme žáky k otevřenému a 

kultivovanému projevování citů, 

ohleduplnému a citlivému vztahu 

k ostatním lidem, přírodě a etickým 

hodnotám 

 

Kompetence občanské 

 Znát základní práva a povinnosti 

občanů, respektovat společenské 

normy a pravidla soužití 

 

 Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) 

zaměřené k osvojení si vhodných 

způsobů chování a jednání na veřejnosti 
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 Uvědomovat si význam zdravého 

životního stylu, chránit své zdraví i 

zdraví druhých lidí 

 Podílet se na ochraně životního 

prostředí a jednat v souladu se 

strategií udržitelného rozvoje 

 Rozpoznat nevhodné a rizikové 

chování 

 Vštěpujeme žákům normy chování 

k ostatním lidem, schopnost přijmout je 

za své a uplatňovat je v praktickém 

životě 

 Vedeme žáky k pochopení principů a 

fungování demokracie v osobním životě, 

ve škole a ve společnosti 

 Rozvíjíme u žáků toleranci k jiným 

kulturám a etniku 

 Vychováváme žáky k ohleduplnosti vůči 

starým, nemocným a handicapovaným 

lidem 

 Vedeme žáky k pochopení základních 

potřeb pro zdravý vývoj člověka 

 Vytváříme a upevňujeme dovednosti a 

poznatky v oblasti prevence a péče o 

zdraví 

 Podporujeme zdravý životní styl, 

stravovací a pitný režim 

 Vedeme žáky k ochraně přírody, třídění 

odpadu a k péči o životní prostředí 

 Motivujeme žáky ke zdravému 

životnímu stylu bez závislostí, 

nacvičujeme umění odmítnout nabízené 

 Důsledně sledujeme a řešíme projevy 

šikany, násilí, záškoláctví a dalšího 

patologického chování a posilujeme 

prevenci těchto jevů 

Kompetence pracovní 

 Mít osvojeny základní pracovní 

dovednosti, návyky a postupy pro 

každodenní běžné pracovní činnosti 

 Chápat význam práce a možnost 

vlastního zapojení do pracovního 

procesu 

 Plnit stanovené povinnosti, být 

schopen spolupráce, respektovat 

práci svou i druhých 

 Znát možnosti využívání 

poradenských a 

zprostředkovatelských služeb 

 Znát a dodržovat zásady 

bezpečnosti a hygieny práce i 

ochrany zdraví při práci 

 

 

 Vedeme žáky k osvojení základních 

pracovních dovedností a návyků 

 Poskytujeme žákům prostor k poznání a 

posouzení svých možností, schopností, 

zájmů a jejich využití při rozhodování se 

o vlastní životní a profesní orientaci 

 Rozvíjíme schopnost samostatné i 

kolektivní práce 

 Nabízíme žákům možnost volby 

pracovních úkolů a postupů 

 Při všech pracovních činnostech vedeme 

žáky k dodržování zásad bezpečnosti 

práce, k hospodárnému využívání 

materiálů a správnému používání 

nástrojů a pracovních prostředků 
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Odborné kompetence a výchovné vzdělávací strategie  

Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 

Žák by měl: Výchovné a vzdělávací strategie, metody a 

postupy 

 Dodržovat právní předpisy z oblasti 

BOZP, hygienické předpisy a 

předpisy požární ochrany 

 Používat osobní ochranné pracovní 

prostředky podle prováděných 

činností 

 Spolupodílet se na vytváření 

bezpečného pracovního prostředí 

 Seznamujeme všechny žáky 

s pravidly bezpečnosti práce, 

přiměřeným způsobem vysvětlujeme 

právní předpisy z oblasti BOZP, 

řešíme modelové situace 

 Dohlížíme na důsledné dodržování 

zásad bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci 

 Klademe důraz na správný vzorec 

chování a jeho dodržování 

 Důsledně dbáme na dodržování 

hygienických předpisů, provádíme 

praktický nácvik 

 Dbáme na používání osobních 

ochranných prostředků žáky a učiteli 

 Připravujeme pro žáky bezpečné 

pracovní prostředí a zapojujeme je do 

tvorby, do spolupráce při vyhledávání 

nedostatků 

Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a 

služeb 

 

Žák by měl:  

 Dodržovat stanovené normy a 

předpisy 

 Pracovat podle instrukcí nebo 

návodu, případně za pomoci druhé 

osoby; pracovat v souladu 

s technologickými předpisy a 

uplatňovat pracovní návyky 

 Zvolit vhodné materiály, vybrat a 

použít správné pracovní nástroje, 

pomůcky a technické vybavení podle 

vykonávané pracovní činnosti 

 Spolupracovat při dosahování 

stanovených úkolů 

 Seznamujeme žáky se stanovenými 

normami   a předpisy, trváme na 

jejich důsledném dodržování 

 Seznamujeme žáky s pracovními 

pomůckami a nářadím, s jejich názvy 

a funkcí  

 Volíme činnosti pro žáky s ohledem 

na jejich individuální schopnosti, 

úroveň rozvoje motoriky a dosaženou 

zručnost 

 Volíme postupy od jednoduchého ke 

složitějšímu, v práci pokračujeme a 

náročnost zvyšujeme po zvládnutí 

předchozího kroku 

 Vždy používáme jasné a srozumitelné 

pokyny 

 Postupně a průběžně vedeme žáky 

k osvojení základních pracovních 

návyků, práci podle návodu nebo 

s pomocí další osoby 

 Dodržujeme pracovní stereotypy při 

práci s různým materiálem, vedeme 

žáky k volbě vhodného materiálu a 

pracovních nástrojů 

 Vedeme žáky k dokončení zadaného 

úkolu, sebekontrole a hodnocení své 
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činnosti nebo výrobku 

 Nacvičujeme vzájemnou pomoc a 

spolupráci při různých pracovních 

činnostech 

 Podporujeme každé úsilí žáků, 

oceňujeme výkon, povzbuzujeme 

žáka i v případě nezdaru 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií 

trvale udržitelného rozvoje 

 

Žák by měl:  

 Znám význam, účel a užitečnost 

vykonávané práce, její finanční i 

společenské ohodnocení 

 Posuzovat v pracovním procesu 

prováděné činnosti z pohledu jejich 

vlivu na životní prostředí 

 Nakládat s materiály, energiemi, 

odpady, vodou a jinými látkami 

s ohledem na životní prostředí 

 Vysvětlujeme žákům význam, účel a 

užitečnost vykonávané práce 

 Seznamujeme žáky s finančním a 

společenským ohodnocením jejich 

práce  

 Učíme žáky správně nakládat 

s materiály, energiemi a odpady 

s ohledem na životní prostředí 

 Podněcujeme žáky k péči a ochraně 

životního prostředí, seznamujeme je 

s vlivem odpadů na životní prostředí 

 Vysvětlujeme žákům význam, účel a 

užitečnost vykonávané práce 

 Vytváříme stereotypy ekologického 

chování, procvičujeme je v 

modelových situacích    

 Aplikujeme naučené sociální 

dovednosti v běžném životě (třídění 

odpadu, nakládání s chemickými 

prostředky, osobní ochranné 

prostředky) 

 Nacvičujeme přivolání pomoci v 

případě nebezpečí 

 

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků s kombinovaným postižením 

 

Naše škola je určena pro výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením. U nemalé části těchto žáků je 

k mentálnímu postižení přidružen i další handicap, ve většině případů smyslový, tělesný, vada řeči, porucha 

autistického spektra. Výuka těchto žáků probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, který je 

zpracován na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení příslušného poradenského zařízení. 

Individuálním potřebám žáka jsou také přizpůsobeny formy a metody výuky, materiální a prostorové 

vybavení školy. Učební pomůcky a materiály jsou pedagogem připravovány přímo pro individuální potřeby 

konkrétního žáka. 

 

Žákům s tělesným postižením je zajištěn bezbariérový přístup do školy (přístupová rampa a speciální 

vchod). Pro pohyb po schodech používáme schodolez obsluhovaný asistentem pedagoga. Ve třídě mají žáci 

možnost užívat speciálně upravený nábytek (pracovní stůl). Dále je škola vybavena různými typy 

polohovacích matrací, relaxačním kuličkovým bazénem, masážními pomůckami apod.  

 

3.4 Začlenění průřezových témat 

 

Průřezová témata jsou realizována formou integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do 

vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. 
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V tabulkách je uvedeno, ve kterém vyučovacím předmětu je dané průřezové téma uplatňováno jako stěžejní.  

Témata jsou v rámci výuky předmětu realizována různými aktivizujícími metodami a formami práce, 

vyskytují se i v jiných předmětech. 

 

Obsah průřezových témat realizujeme formou: 

 Kolektivní, skupinové a individuální práce 

 Diskuze, besedy 

 Pozorování, pokusy, vycházky, exkurze, ozdravný pobyt v přírodě 

 Didaktické, motivační, hudebně pohybové hry 

 Využití audiovizuální techniky, interaktivní tabule, tabletu 

 

Průřezová témata: 

1. Člověk a životní prostředí 

2. Člověk a svět práce 

 

Bližší popis zařazených průřezových témat: 

Člověk a životní prostředí 

 Vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí 

 Umožňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím 

 Vede jedince k účasti, ochraně a utváření prostředí, ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské 

civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků 

 Učí žáky pozorovat a citlivě vnímat důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si dovedností a 

návyků odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě 

 V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení 

myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky jedince 

 Zdůrazňuje pochopení základních přírodních zákonitostí a souvislostí 

 

Tematické celky průřezového tématu: 

 

Ekosystémy 

Vzájemné vztahy organismů a prostředí; struktura a funkce ekosystémů; základní podmínky života; ochrana 

přírody; les (v našem prostředí, význam lesa); pole (význam, způsob hospodaření, jejich okolí); změny 

okolní krajiny vlivem člověka; vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím,, důležitost pro 

krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru); lidské sídlo (město – vesnice, odlišnost 

jejich funkce); kulturní krajina. 

 

Vztah člověka k prostředí 

Vztahy člověka k prostředí, k nejbližšímu okolí (aplikace na místní podmínky); vliv prostředí na lidské 

zdraví; principy udržitelnosti rozvoje; aktuální ekologické problémy; naše obec (přírodní zdroje, jejich 

původ a způsoby využívání, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí 

v obci, řešení odpadového hospodářství, vliv jednání lidí na prostředí); lokální ekologický problém (příklad 

problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení); prostředí a zdraví (rozmanitost 

vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví). 

 

Naším dlouhodobým cílem je prosazování ekologické výchovy v edukačním procesu a vzdělávat 

pedagogické pracovníky v oblasti environmentální výchovy.  

Žáky vedeme k nabytí vědomostí, schopností a k vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, 

s přihlédnutím k mentálním schopnostem a dovednostem.  

Vychováváme žáky k ochraně zdraví, životního prostředí, přírodních a kulturních hodnot. Vedeme je ke 

zdravému životnímu stylu. 

Ve výuce se snažíme poukazovat na problematiku ekologie prostřednictvím různých ekologických 

publikací, přírodopisných programů na videokazetách, DVD, počítačových výukových programů a 

internetu. 
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Organizujeme praktické činnosti v oblasti ekologie – třídění odpadu ve třídách, péče o zeleň ve škole i 

v okolí. 

Škola se aktivně účastní akcí pořádaných městem Jaroměř, pomáháme při úklidu města při akci ,,Za město 

krásnější“. Aktivně a úspěšně se zapojujeme do třídění odpadu a také do sběru odpadových surovin, snažíme 

se o šetření vodou a energiemi. Při pracovní výchově ve velké míře využíváme k činnostem odpadový 

materiál. 

Téma Člověk a životní prostředí se promítá především do těchto vyučovacích předmětů: Člověk a 

společnost, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Informatika. 

 

Člověk a svět práce 

 Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje vzdělání o důležitou 

složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti 

 Základním cílem je příprava absolventa, který si osvojil návyky a pracovní postupy a chápe význam 

práce v životě člověka 

 Doplňuje znalosti a dovednosti získané v praktické složce vzdělávání 

 Směřuje k motivaci pro zapojení do pracovního života, k rozvíjení dovednosti verbální prezentace při 

jednáních s potencionálními zaměstnavateli, k dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 

Tematické celky průřezového tématu: 

 

Práce a zaměstnanost 

Hlavní oblasti světa práce; charakteristické znaky práce a jejich aplikace na možnosti pracovního uplatnění 

(pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci); 

trh práce a jeho ukazatele; požadavky zaměstnavatelů; problémy nezaměstnanosti; získávání informací při 

hledání zaměstnání – práce s informacemi, nácvik konkrétních situací. 

Pracovně právní legislativa – zákoník práce, pracovní poměr, práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele, mzda a její složky, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti hledání 

zaměstnání, úřady práce, rekvalifikace. 

 

 

Sebeprezentace 

Písemná i verbální, sestavování žádostí o zaměstnání, životopis, inzerát, odpověď na inzerát, přijímací 

pohovor – nácvik konkrétních modelových situací. 
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4. UČEBNÍ PLÁN pro PRŠ 1 

 

  

Vzděl. oblasti Vzděl. okruhy 

  

Týdenní časová 

dotace 

Disponibilní časová 

dotace 

Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK                3  

Matematika MATEMATIKA                2  

Informační a komunikační 

technologie 
INFORMATIKA                1+1                 1 

Člověk a společnost 
ČLOVĚK A 

SPOLEČNOST 
                1 

 

Umění a kultura 

HUDEBNÍ A 

DRAMATICKÁ 

VÝCHOVA 

                 1                    

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

                 1  

Člověk a zdraví 

VÝCHOVA KE 

ZDRAVÍ 

                 1  

TĚLESNÁ 

VÝCHOVA 

                 2+2 2 

Odborné činnosti 

RODINNÁ 

VÝCHOVA 

                 3  

PRÁCE V 

DOMÁCNOSTI 
                 3+1                 1 

PRAKTICKÉ 

ČINNOSTI 

                 6  

KERAMIKA                     +2                  2 

Průřezová témata 

ČLOVĚK A 

ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Integrováno do 

výuky 

 

ČLOVĚK A SVĚT 

PRÁCE 

Integrováno do 

výuky 

 

Celková povinná časová 

dotace   
                 30                    6 

z toho 

disponibilní časová dotace 
                    6                    6 
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Používané zkratky  předmětů: 

 

Český jazyk – ČJ 

 

Matematika – Ma 

 

Informatika – INF 

 

Člověk a společnost – ČSP 

 

Hudební a dramatická výchova – HDV 

 

Výtvarná výchova – VV 

 

Výchova ke zdraví – VZD 

 

Tělesná výchova – TV 

 

Rodinná výchova – RDV 

 

Práce v domácnosti – PD 

 

Praktické činnosti – PČ 

 

Keramika - KER 
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Poznámky: 

 Průřezová témata a jejich tematické okruhy jsou obsaženy ve výstupech konkrétních 

předmětů 

 

 Vyučovací předmět Český jazyk byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyková 

komunikace.  

 

 Vyučovací předmět Informatika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie. Výuka byla navýšena o 1 disponibilní časovou dotaci. 
 

 Vyučovací předmět Tělesná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a 

zdraví. Výuka byla navýšena o 2 disponibilní časové dotace. 

 

 Vyučovací předmět Výchova ke zdraví byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a 

zdraví. 

 

 Vyučovací předmět Hudební a dramatická výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti 

Umění a kultura. 

 

 Vyučovací předmět Výtvarná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a 

kultura. 

 

 Ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti byly vytvořeny předměty Rodinná výchova, 

Práce v domácnosti, Praktické činnosti a Keramika. Výuka byla navýšena o 1 

disponibilní dotaci v předmětu Práce v domácnosti a 2 disponibilní dotace v předmětu 

Keramika. 
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5. Učební osnovy 
 

 

5.1 Jazyková komunikace 

 

5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 

 
Vzdělávací oblast Jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Rozvíjí a prohlubuje u žáků, dle jejich individuálních schopností, jejich doposud 

nabyté schopnosti v používání mluvené i písemné podoby jazyka, vnímání, porozumění a 

reprodukce různých sdělení.  

 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace se realizuje vzdělávacím okruhem Jazyková 

komunikace a začleňuje tematické celky: 

Jazyková výchova – žáci využívají jazykových vědomostí a dovedností v běžných 

komunikačních situacích denního života. Osvojují si dovednosti prakticky využívat znalosti 

při psaní jednoduchých zápisů. 

Komunikativní a slohová výchova – Žáci se učí srozumitelnému vyjadřování a formulování 

vlastních požadavků. Získávají poznatky obsahově související s profesní přípravou a 

praktickými činnostmi. 

Literární výchova – Žáci si rozvíjejí základní literární poznatky. 

 

Vzdělávací oblast Jazyková komunikace je realizována v rámci předmětu Český jazyk a má 

dotaci 3 hodiny týdně. 

 

Ve vzdělávacím oboru jazyková komunikace se žáci učí rozvíjet komunikační dovednosti jak 

verbální tak alternativní a augmentativní formou, užívat jazyk a jiné formy komunikace jako 

prostředky k dorozumívání, k rozvíjení čtenářské gramotnosti, k přijímání a sdělování 

informací. Výuka probíhá klasickou metodou čtení nebo metodou globálního čtení u žáků, 

kteří touto výukou prošli v základním vzdělávání. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět 

jim a reprodukovat. Vzdělávací oblast jazyková komunikace se také věnuje rozvoji 

písemného projevu – zvyšuje kvalitu písma, rychlost psaní a zdokonaluje úpravu psaného 

textu. Současně se podílí na rozvoji sociálních dovedností žáků.   

Výuka probíhá v kmenové učebně třídy, na exkurzích, poznávacích vycházkách, prolíná v 

podstatě všemi předměty. 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu jazyková komunikace budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:  

 

Kompetence k učení   

 rozvíjet řečové schopnosti, myšlení, emocionální a estetické vnímání  

 rozvíjet správné techniky čtení a psaní, prohlubovat a zdokonalovat čtenářské 

dovednosti  

 utvářet vztah k četbě  

Kompetence k řešení problémů  

 řešit problémy, dokončovat úkoly, učit se vyslovovat jednoduché závěry 

 rozvíjet tvořivost a vlastní nápady  

 pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení, poznat význam kontroly  
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 překonávat nezdar a překážky 

 vzájemně si radit a pomáhat  

Kompetence komunikativní  

 upevňovat srozumitelné vyjadřování   

 dorozumívat se v běžných komunikačních situacích, sdělovat své nároky  

 získávat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti  

 kultivovat svůj projev  

Kompetence sociální a personální  

 rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku 

 při řešení zadaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat  

Kompetence občanské  

 zapojovat se do kulturního dění školy  

 dodržovat základní pravidla slušného chování 

 chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi  

 upevňovat tolerantní jednání a chování  

 nacvičovat chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých  

Kompetence pracovní  

 snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě  

 utvářet si pracovní návyky  

 zvládat jednoduché samostatné i týmové činnosti  

 dodržovat vymezená pravidla  

 bezpečně používat pomůcky a vybavení školy  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk 

 

VÝSLEDKY 

VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

Žák by měl: 

 rozlišit věty, slova, 

slabiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dokázat jednoduchou 

formou písemně 

komunikovat 

 

 

 

 

 zdokonalovat úpravu 

psaného textu 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Rozlišuje věty, slova a slabiky 

v textu 

-Umí sestavit větu s velkým 

písmenem na začátku a 

znaménkem na konci 

-Seznámí se s druhy vět – dle 

svých schopností pozná podle 

interpunkce na konci věty větu 

oznamovací, tázací a zvolací 

-Slabikuje slova, dělí slova na 

slabiky, skládá slova ze slabik 

    

-Píše slova, jména, věty, opisuje 

krátký text s porozuměním i bez 

porozumění obsahu  

-Nacvičuje psaní dopisu, adresy,  

různých žádostí, stížností 

srozumitelných pro žáka apod. 

 

-Píše nacvičená písmena, tvarově 

a výškově ustálená  

-Docvičuje psaní písmen, která 

prozatím nezvládá  

-Zdokonaluje úpravu písemného 

projevu   

 

-Vyhledávání dle zadání slov ve větě, 

slabiky ve slově  

-Nauka o slově-třídění slov, stavba 

slova 

-Skládání vět – pořadí slov ve větě, 

velká písmena na začátku, interpunkční 

znaménka a jejich význam  

-Vyhledávání druhů vět v textu dle 

zadání, určování druhů vět, tvoření vět.   

-Vyhledávání slov v textu, dělení slov 

na slabiky a skládání slov ze slabik    

 

-Přepisování nebo opisování slova, 

jména, věty, krátkého text – psacím 

nebo hůlkovým písmem  

-Psaní dopisu, žádosti o práci, psaní 

adresy, sepsání stížnosti, psaní adresy – 

bydliště, různé instituce, školy     

 

-Psaní písmen psací abecedy, hůlkové 

abecedy  

-Nácvik písmen abecedy    

-Psaní s důrazem na čitelnost 

písemného projevu   

 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Matematika  

Informatika  

Hudební a Dramatická výchova  

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – 

témata, která lze využít k rozvoji 

řeči  

Člověk a svět práce - 

Sebeprezentace 
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 uplatňovat 

v písemném projevu 

znalosti základů 

pravopisu českého 

jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 snažit se o správnou 

výslovnost 

 

 orientovat se 

v krátkém textu 

 

 

 

 orientovat se 

v Pravidlech českého 

pravopisu, ve 

slovnících a 

encyklopediích 

-Seznámí se se zásadami psaní 

velkých písmen, učí se je používat    

-Seznámí se s mluvnickými 

kategoriemi podstatné jméno a 

sloveso, učí se je rozeznávat 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nacvičuje správnou výslovnost 

 

 

-Orientuje se v krátkém textu, 

snaží se o interpretaci obsahu 

přečteného na základě 

pokládaných otázek   

 

Seznámí se s Pravidly českého 

pravopisu, s různými 

encyklopediemi, slovníky a 

návody 

-Velké písmeno na začátku věty, ve 

vlastním jménu, v názvu obcí a měst 

-Podstatné jméno jako základní 

mluvnická kategorie – osoba, zvíře, věc 

– vyhledávání slov v textu, vymýšlení 

podst.jmen, PC programy   

-Sloveso jako základní mluvnická 

kategorie – činnost ve spojitosti s 

podst.jménem – tvoření jednoduchých 

větných spojení – podst.jméno + 

sloveso 

-Opis a přepis vět a krátkých textů   

 

-Základní logopedická cvičení dle 

případných nedostatků výslovnosti.  

  

-Obrázkové čtení  

-Čtení krátkého textu – odpovědi na 

položené otázky, skládání děje pomocí 

obrázků  

  

-Pravidla českého pravopisu – význam 

existence pravidel, základní orientace – 

seznámení  

-Práce s encyklopediemi a pracovními 

návody a návody na obsluhu –  

vyhledávání dle pokynů, dle zájmu, dle 

probíraných okruhů v jiných 

předmětech – sestavování pracovních 

postupů, praktický nácvik činností 

podle pracovního návodu nebo návodu 

na obsluhu spotřebičů apod.    
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KOMUNIKAČNÍ A 

SLOHOVÁ VÝCHOVA 

   

Žák by měl: 

 přijmout ústní sdělení 

přiměřené složitosti 

 

 

 

 

 sestavit odpovědi na 

otázky ústně i 

písemně 

 

 

 komunikovat 

v běžných situacích 

 

 

 zapamatovat si krátký 

text 

 

 

 

 

 

 

 vyprávět podle 

předem dané osnovy 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností:   
-Chápe, přijímá a adekvátně 

reaguje na ústní sdělení      

 

 

 

 

-Odpovídá na otázky písemně i 

ústně nebo jenom ústně či jinými 

komunikačními prostředky    

 

 

-Požádá o pomoc, o informaci; 

umí podat informaci, odpovědět 

na otázku   

 

-Reprodukuje kratší texty – ústně 

či jemu vlastními komunikačními 

prostředky 

   

 

 

 

  

-Vypráví vlastní zážitky – výlety, 

společenské a sportovní akce 

apod.  

- Vypraví slyšené, shlédnuté 

 

 

 

-Plnění ústních pokynů spojených s 

přípravou na vyučování, spojených s 

průběhem výuky 

-Plnění úkolů zadaných formou 

obrázků, piktogramů 

 

-Čtení krátkých textů, odpovědi na 

položené otázky různou formou  

-Vyhledávání obrázků spojených s 

obsahem textu – skládání děje    

 

-Nácvik komunikace v modelových 

situacích  

 

   

-Čtení a poslech krátkých, 

jednoduchých textů doplněných 

obrázky  

-Odpovědi na kladené otázky 

související s textem  

-Výtvarný projev – o čem jsme 

četli  

 

-Vlastní vyprávění dle osnovy 

-Vyprávění podle obrázků podle 

obrázků 

-Vyprávění formou odpovědí na otázky  

-Poslech krátkého textu a jeho 

převyprávění  

Mezipředmětové vztahy: 

Prolíná všemi předměty  

 

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce - 

Sebeprezentace 
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 umět uvítat, rozloučit 

se, představit se 

 

 

 

 popsat jednoduché 

předměty a činnosti 

vztahující se 

k pracovním 

činnostem 

 

 

 

 

 

-Zvládá uvítání, rozloučení 

představení; seznámení  

      

 

 

-Popíše některé předměty a 

činnosti z jeho reálného života  

   

 

- Vyprávění shlédnutého – pohádka, 

krátký příběh apod. (v televizi, na 

PC…) 

  

-Nácvik uvítání, rozloučení, představení 

a seznámení v modelových situacích 

-Procvičování v reálných situacích ve 

škole – příchod a odchod ze třídy, 

příchod návštěvy apod. 

    

-Popis jednoduchých předmětů a 

činností z života žáků slovně nebo 

pomocí obrázků   

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA    

Žák by měl: 

 číst s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zvládnout techniku 

tichého čtení 

 

 

Žák dle svých schopností:  
-Čte krátké literární útvary s 

porozuměním nebo částečným 

porozuměním textu    

-Čte a chápe jednoduché pracovní 

návody a pracovní postupy; umí je 

aplikovat v praxi 

    

 

 

 

 

-Zvládá techniku tichého čtení  

   

 

 

 

-Čtení s porozuměním –pohádky, 

povídky, příběhy, verše, říkanky  

- Poslech s porozuměním – pohádky, 

povídky, příběhy, verše, říkanky, 

jednoduché písničky 

-Vyprávění obsahu čteného samostatně, 

pomocí obrázků nebo s pomocí 

návodných otázek 

-Práce podle jednoduchých pracovních 

návodů a postupů 

   

-Procvičování tichého čtení   

-Čte a následně reprodukuje obsah 

přečteného   

 

Mezipředmětové vztahy: 
Hudební a Dramatická výchova 

Člověk a společnost – čtení 

krátkých příběhů, vyprávění, 

vyhledávání informací v 

encyklopediích  

Pracovní činnosti – pracovní 

návody a pracovní postupy a 

jejich aplikace  

 

Průřezová témata:  
Člověk a životní prostředí – 

Ekosystémy, Vztah člověka 

k prostředí - vyhledávání na 

internetu; vyhledávání pro žáka 

zajímavých informací a obrázků; 
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 vyprávět jednoduchý 

příběh podle 

návodných otázek 

nebo obrázků 

 

 dramatizovat 

jednoduchý příběh 

 

 umět ústně 

formulovat dojmy 

z četby 

 

 umět si vyhledat 

literaturu/četbu 

vyhovující 

individuálním 

zájmům, schopnostem 

a možnostem 

-Vypráví jednoduchý příběh podle 

návodných otázek nebo za pomoci 

obrázků    

 

 

-Podílí se na dramatizaci 

jednoduchého příběhu  

  

-Ústně formuluje vlastní dojmy z 

četby 

 

 

-Seznámí se s různými literárními 

útvary a četbou pro děti a mládež, 

encyklopediemi, časopisy, denním 

tiskem, katalogy, 

-Vyprávění obsahu pomocí obrázků 

nebo s pomocí návodných otázek; 

výtvarný projev  

-Popis obrázků, předmětů   

 

 

-Dramatizace jednoduchého příběhu  

-Dramatizace - nácvik „role“   

 

-Čtení krátkého textu a následné 

hodnocení obsahu přečteného 

-Poslech četby, diskuse o slyšeném 

 

-Prohlížení a čtení: knihy, encyklopedie, 

denního tisku, časopisy pro děti a 

mládež, katalogy,… 

-Vyhledávání těchto periodik a katalogů 

na internetu 

-Vyhledávání pro žáka zajímavých 

informací a obrázků 

-Vyprávění o vyhledaném; nalepování 

obrázků a zpráv,…   

vyprávění o vyhledaném; 

nalepování obrázků a zpráv,…    

Člověk a svět práce – Práce a 

zaměstnanost, Sebeprezentace 
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 5.2 MATEMATIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika 

 

Vyučovací předmět Matematika má žáky vybavit vědomostmi a znalostmi potřebnými 

v praktickém životě. Rozvíjí jejich matematické dovednosti a geometrickou představivost, 

kromě funkce všeobecně vzdělávací plní i funkci přípravnou pro odbornou oblast vzdělávání. 

Kromě vytváření matematických představ, vědomostí, dovedností a návyků je kladen důraz 

na rozvíjení schopnosti jejich aplikace v praktických životních situacích. 

 

Vzdělávací oblast Matematika obsahuje stejnojmenný okruh, který je rozdělen do dvou 

matematických celků: 

Čísla a početní operace – žáci si prohlubují aritmetické operace propojené s reálnými 

situacemi, učí se třídit a seskupovat data podle určitých kritérií, jejich vzájemných souvislostí 

a závislostí. Učí se používat prostředky výpočetní techniky – kalkulátory. 

Geometrie – žáci pojmenovávají a znázorňují geometrické útvary, hledají podrobnosti a 

odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás. 

 

Ve výuce matematiky preferujeme individuální způsob práce. Při některých činnostech a 

plnění úkolů spolupracují žáci ve dvojicích nebo ve skupině. Každý žák pracuje v oboru 

přirozených čísel podle dosažených znalostí a vědomostí při základním vzdělávání. 

 

Vyučovací předmět matematika má dotaci 2 hodiny týdně. 

  

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu jazyková komunikace budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní: 

 

Kompetence k učení 

 přesně se vyjadřovat a užívat matematických symbolů  

 osvojovat si a chápat matematické postupy, provádět zápisy při řešení úloh 

 zpracovávat získané poznatky 

 rozvíjet paměť i logické myšlení s ohledem na mentální úroveň žáka  

 pracovat s učebním materiálem a pomůckami 

 učit se využívat matematických znalostí a dovedností v běžném životě 

Kompetence k řešení problémů 

 rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti 

 hledat správné řešení, odhadovat chybu a pracovat s ní 

 poznávat, že úkol může mít více řešení 

 překonávat nezdary a překážky  

Kompetence komunikativní  

 rozvíjet přesné a stručné vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně 

symboliky  

 formulovat a klást otázky   

Kompetence sociální a personální 

 spolupracovat a vzájemně si pomáhat  

 spolupodílet se na vytváření pravidel při práci i při hodnocení sebe nebo skupiny 

 projevit svůj názor, ale i respektovat názor druhých  

 uvědomovat si svůj podíl na kolektivním výsledku, prezentovat práci skupiny  
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 dosahovat pocity sebeuspokojení a sebeúcty 

 rozvíjet samostatnost, vytrvalost, přesnost a sebekontrolu 

Kompetence občanské 

 hodnotit svoji práci i práci ostatních  

 být ohleduplný, učit se vnímat složitosti světa  

 dodržovat pravidla školního řádu a nést zodpovědnost za své chování  

Kompetence pracovní  

 využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

 zdokonalovat grafický projev 

 organizovat si vlastní práci 

 zpracovat úkol v dohodnutém termínu a v co nejlepší kvalitě 

 využívat různých matematických pomůcek, výukových programů, kalkulátorů 

 ověřovat si výsledky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Čísla a početní operace    

Žák by měl: 

 číst, zapisovat, porovnávat 

čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 porozumět zadání 

matematické úlohy 

 

 

 

 

 používat početní operace 

sčítání, odčítání 

 

 

 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Zapisuje, čte a porovnává čísla v 

oboru přirozených čísel    

-Zapisuje, čte a skládá číselné 

řady v oboru přirozených čísel 

 

 

 

 

 

 

-Rozumí zadání jednoduché 

matematické úlohy, umí ji 

vypočítat   

   

 

 

-Provádí početní operace sčítání 

odčítání, početní operace s nulou, 

porovnává čísla  

 

 

 

 

 

 

 

-Celá čísla – obor přirozených 

čísel  

-Početní operace s nulou 

-Porovnávání čísel, kvantitativní 

vztahy 

-Číselné řady v oboru přirozených 

čísel – jejich skládání, 

doplňování, čtení a zápis 

-Pojem zlomku 

   

-Čtení zápisů matematických úloh 

s důrazem na jejich pochopení – 

rozbor přečteného, zápis 

samostatně nebo s pomocí 

-Výpočet matematické úlohy  

  

-Příklady a matematické úlohy na 

sčítání a odčítání v oboru 

přirozených čísel dle 

individuálních schopností 

-Porovnávání čísel 

-Číselná řada 

-Rozklad čísla v desítkové 

soustavě 

   

Mezipředmětové vztahy:   
Praktické činnosti – jednoduché 

praktické úlohy, měření, práce s 

kalkulátorem,…  

 

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce – aplikace 

teoretických poznatků v praxi – 

měření, vážení, praktické slovní 

úlohy apod.  

Český jazyk (literární výchova) – 

rozšiřování slovní zásoby, 

pochopení textu 
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 řešit jednoduché slovní 

úlohy z běžného života 

 

 

 

 

 

 

 

 používat jednotky délky, 

hmotnosti, času, objemu a  

měny 

 

 

 

 

 

 

 

 provádět vážení a měření 

v praxi 

 

 

 

 

 

 určit čas s přesností na 

půlhodiny 

 

 

 

-Řeší nebo se podílí na řešení 

jednoduchých praktických 

slovních úloh z běžného života  

    

 

 

 

 

 

-Používá jednotky délky, 

hmotnosti, času, objemu a měny 

 

  

 

 

 

 

 

 

-Dokáže vážit a měřit  samostatně 

nebo s pomocí 

 

      

 

 

 

-Určuje čas s přesností na 

půlhodiny 

 

 

 

   

-Jednoduché slovní úlohy z 

běžného praktického života, které 

může žák využít v praktickém 

životě 

-Orientace na ploše, v prostoru a 

čase 

-Úlohy na orientaci na ploše, 

v prostoru a čase 

 

-Základní fyzikální veličiny 

-Měření a jednotky délky 

(používání různých měřítek) 

-Vážení a jednotky váhy kg a g – 

praktický nácvik i v předmětu 

Práce v domácnosti  

-Měření času, jednotky času 

-Odměřování a jednotky objemu 

-Měna 

 

-Praktické vážení na kg, g 

-Praktické měření na m, cm, mm 

-Porovnávání hmotnosti 

-Porovnávání délky  

-Různé druhy vah – kuchyňská, 

osobní, digitální.. 

 

-Hodina, půlhodina 

-Nácvik určování času v 

simulovaných situacích a při 

praktických činnostech   

-Určování času v režimu dne 
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 znát a používat základní 

pojem: hodina, minuta, 

den, týden, měsíc, rok 

 

 umět číst údaje o čase 

v digitální podobě 

 
 
 
 

 pracovat s kalkulátorem 

 

 

 

 zvládat manipulaci 

s bankovkami, mincemi, 

platebními kartami 

 

 

 

 počítat s bankovkami a 

mincemi 

-Je časově orientován v 

základních pojmech – minuta, 

hodina, den, týden, měsíc, rok 

   

-Seznamuje se s časovými údaji v 

digitální podobě; procvičuje jejich 

čtení, upevňuje znalost  

  

 

 

-Sčítá, odčítá, násobí s pomocí 

kalkulátoru  

  

 

-Nacvičuje (procvičuje) 

manipulaci s penězi – prakticky, 

seznamuje se s platební kartou  

   

 

 

-Procvičuje příklady s 

bankovkami a mincemi – nákup, 

prodej – má dát, má vrátit           

-Pojem hodina, minuta 

-Pojem den, týden, dny v týdnu 

- Měsíc, rok 

 

-Záznamy času v digitální podobě 

(vyhledávání - jízdní řády, PC,…) 

-Čtení časových údajů v digitální 

podobě 

-Zápis času v digitální podobě  

  

-Práce s kalkulátorem 

-Matematické příklady počítané 

na kalkulátoru   

 

-Simulované situace – nákup, 

prodej 

-Praktický nácvik – nákup 

-Platební karta a její význam, 

využití 

   

-Bankovky a mince 

-Matematické úkoly spojené s 

bankovkami a mincemi 

-Praktická cvičení 

 

Geometrie    

Žák by měl: 

 zdokonalovat grafický 

projev a rýsovací 

dovednosti, osvojovat si 

návyky při rýsování 

 

Žák dle svých schopností: 

-Zdokonaluje grafický projev 

-Zdokonaluje rýsovací dovednosti 

-Používá při rýsování pravítko, 

trojúhelník a kružítko samostatně 

nebo s pomocí 

 

-Používání pravítka, trojúhelníku 

a kružítka  

-Rýsování rovinných 

geometrických útvarů pomocí 

pravítka, trojúhelníku a kružítka 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Praktické činnosti – práce v dílně, 

šití, pěstitelské práce – 

jednoduché praktické úlohy, 

měření – rýsování, jednoduchá 
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 rozeznat geometrické 

útvary: trojúhelník, 

čtverec, obdélník, kruh 

 

 

 

 

 

 poznat a určovat 

v prostoru geometrická 

tělesa 

 

 

 

 

 

 používat pojmy bod, 

přímka, úsečka a její délka 

 

 

 

 

 

 umět pracovat s pravítkem 

 

 

 doplňovat údaje 

v jednoduché tabulce 

   

-Rozlišuje trojúhelník, čtverec, 

obdélník a kruh 

 

 

 

 

 

 

-Poznává a určuje krychli, kvádr, 

kouli, válec a kužel 

 

 

 

 

 

 

-Používá a umí určit a pojmenovat 

bod, přímku, úsečku, ví jak ji 

změřit   

 

 

 

  

-Umí pracovat s pravítkem 

 

 

-Orientuje se v jednoduché 

tabulce      

    

-Rýsování trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku a kruhu 

-Rozlišování a správné 

pojmenování čtverce, 

trojúhelníku, obdélníku a kruhu -

Třídění geometrických tvarů, 

porovnávání odlišností  

  

-Prostorové modely kvádru, 

krychle, koule, válce a kuželu – 

jejich určování, pojmenovávání, 

odlišnosti  

-Vyhledávání a určování 

geometrických těles v knihách, na 

PC…. 

 

-Základní útvar v rovině – bod, 

čára, přímka, úsečka 

-Praktické činnosti – označování 

bodu, rýsování přímek, úseček, 

jejich označování a měření; 

praktické využití   

  

-Rýsování rovinných útvarů 

-měření pomocí různých měřidel 

 

-Práce s jednoduchou tabulkou  

tabulka… 

  

Průřezová témata:  

Člověk a svět práce – aplikace 

teoretických poznatků v praxi – 

rýsování, geometrická tělesa,… 

Český jazyk (Komunikační a 

slohová výchova) – popis 

předmětů, obrázků    
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5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

5.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 

 

Vzdělávací oblast Infomační a komunikační technologie zahrnuje základy práce s osobním 

počítačem a vybraným základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, 

speciálními výukovými a vzdělávacími programy. Do této oblasti se zařazuje     také práce 

s webovým prohlížečem. Žáci si prostřednictvím vzdělávacího okruhu Informační a 

komunikační technologie osvojují obsluhu počítače ne elementární uživatelské úrovni a práci 

s výukovými počítačovými programy. Získané dovednosti v oblasti informačních a 

komunikačních technologií mají podpůrný charakter nejen ke všem složkám vzdělávání, ale 

žáci je mohou využívat i v dalších činnostech osobního života. Využívání ICT ve vzdělávání 

žáků je přizpůsobeno individuálním specifickým potřebám a schopnostem. Navazujeme na 

podpůrné a kompenzační technologie, které žák využíval v základním vzdělávání. 

 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout 

základní informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání digitálních 

technologií a využívat je v praktickém životě. 

 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována v rámci předmětu 

Informatika a má dotaci 2 hodiny týdně ( z toho 1 hodina disponibilní). 

 

Výuka bude probíhat v kmenové třídě, počítačové učebně školy a v jiných zařízeních (DDM 

Josefov). 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Český jazyk budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní: 

 

Kompetence k učení  

 objevovat možnosti využití informačních a komunikačních technologií v praktickém 

životě 

 procvičovat adekvátní používání odborné terminologie, symbolů a znaků 

 hledat společně s učitelem souvislosti mezi získanými daty   

Kompetence k řešení problémů  

 poznat význam kontroly  

 řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích  

 vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob 

 učit se překonávat nezdary a překážky   

Kompetence komunikativní  

 naučit se pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie  

 naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci  

 rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech 

 klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění   

Kompetence sociální a personální  

 při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat  

 podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve 

skupinách, dodržovat pravidla  

 mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost  
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 při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého, 

respektovat  názor druhého i v případě, že je odlišný  

 řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty      

Kompetence občanské  

 dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví 

a nacvičovat chování za mimořádných událostí  

 poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování, 

bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního 

zdraví a bezpečnosti druhých  

 dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování 

Kompetence pracovní 

 dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 seznamovat se s přístroji, s jejich funkcí i odborným názvoslovím  

 dokončovat práci, udržet pozornost  

 hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení  

 utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat 

vymezená  pravidla 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Žák by měl: 

 ovládat základní obsluhu 

počítače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zvládat psaní 

jednoduchých zpráv 

 

 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Samostatně zapne a vypne PC, 

spouští a vypíná aplikace 

(malování, kalkulačka, textový 

editor), používá myš  

-Zná základní komponenty 

počítače – klávesnice, monitor, 

pevný disk, myš, reproduktory 

-Dle svých schopností ovládá 

základní obsluhu počítače 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

-Napíše nebo opíše jednoduchý 

tex v textovém editoru, umí jej 

uložit a znovu nalézt a otevřít   

 

 

 

 

 

 

-Bezpečné zapnutí a vypnutí PC, 

monitoru 

-Přihlášení do počítačové sítě 

-Základní počítačové vybavení a 

další programové vybavení 

-Objekty na ploše, okno 

-Aplikace malování, kalkulačka 

-Textový editor – spouštění, 

ukládání, vypínání 

-Základní komponenty počítače – 

jejich určování  

-Otevírání programů 

-Základní funkce – textového a 

grafického editoru, tabulkového 

kalkulátoru 

-Základní pojmy při práci 

s operačním systémem 

   

-Psaní v textovém editoru – 

důležité klávesy a jejich funkce; 

písmo (typ, druh, velikost,…), 

kopírování a vkládání,…     

-Zřízení e-mailu, psaní zprávy a 

její odeslání; odpověď na došlou 

zprávu 

 

 

Mezipředmětové vztahy:   

Český jazyk – psaní 

jednoduchých textů, výukové 

programy, vyhledávání informací 

na Internetu, čtení a psaní e-mailů 

Matematika  - výukové programy 

Člověka a společnost – psaní 

jednoduchých textů, výukové 

programy, vyhledávání informací 

na Internetu  

Práce v domácnosti, Rodinná 

výchova – vyhledávání informací 

na Internetu 

Pracovní činnosti – vyhledávání 

na internetu (obrázky, návody, 

webové stránky …) 

Výchova ke zdraví – vyhledávání 

informací na internetu  

 

Průřezová témata:  
Člověk a životní prostředí - 

využití ICT ke zjišťování a 

vyhledávání informací k 

probíraným tématům  

Člověk a svět práce – Práce a 

zaměstnanost - vyhledávání na 
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 rozumět základním 

pojmům informační 

činnosti 

 

 zvládat základní způsoby 

komunikace (chat, e-mail) 

 

 

 

 

 využívat výukové 

programy, hry 

 

 

 

 vyhledávat informace na 

internetu 

 používat jednoduché a 

vhodné cesty při 

vyhledávání na internetu 

 

 dodržovat zásady 

bezpečnosti práce na 

internetu 

 

 

 

 zvládat základní funkce 

mobilního telefonu, 

-Rozumí a dokáže provést 

základní pojmy při práci na PC  

 

  

-Zvládá základní obsluhu emailu; 

má povědomí o chatu, Skype a 

ICQ   

 

 

 

 

 

-Umí pracovat s výukovými 

programy a hrami   

 

 

 

-Vyhledává informace na 

Internetu   

 

 

 

   

-Dodržuje a respektuje nacvičená 

pravidla a doporučení při práci s 

veškerou výpočetní technikou   

 

 

 

 

-Ovládá základní funkce 

mobilního telefonu, čte, píše a 

-Základní pojmy při práci na PC 

 

 

 

-Základní informace o chatu, 

Skype a ICQ  

-Symboly alternativní 

komunikace na PC  

-E-mail, založení účtu, orientace 

v nastavení, adresář, odesílání 

zpráv, otevírání doručené pošty 

 

-Výukové programy a hry 

-Výukové programy a hry na 

tabletu  

 

 

-Vyhledávání na internetu   

-Zadávání úkolů spojených s 

vyhledáváním na Internetu 

(Google a další aktuální 

vyhledávače)   

 

-Pravidla bezpečného zacházení a 

obsluhy výpočetní techniky 

-Základy bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s dlouhodobým 

používáním PC    

 

-Základní funkce mobilního 

telefonu – volání, přijímání 

Internetu – trh práce, pracovní 

právo; Sebeprezentace - psaní 

žádosti o zaměstnání – textový 

editor,…    



38 

digitálních aparátů atp. odesílá SMS zprávy 

-Ovládá základní funkce 

digitálního fotoaparátu 

-Ovládá základní funkce tabletu  

hovorů, ukončení hovorů, adresář 

a vyhledávání v něm, čtení SMS 

zpráv, psaní a odesílání zpráv, 

odpovědi 

-Základní funkce tabletu, 

možnosti tabletu, funkce tabletu 

-Fotografování tabletem, 

mobilním telefonem 

-Základní funkce fotoaparátu – 

zapnutí, vypnutí, SD karta, baterie 

-Stahování fotografií, jednoduchá 

úprava fotografií 
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5.4 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a společnost 

 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost má komplexní charakter. Vymezuje vzdělávací obsah 

týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky a dalších témat. 

Umožňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k rozvíjení dovednosti pro praktický 

život. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy, děje a jejich vzájemné vztahy.  

Cílem je vybavit žáky potřebnými vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, právech a 

povinnostech občanů v běžném životě s důrazem na právní vědomí a občanskou odpovědnost. 

Vzdělání v této oblasti směřuje k pozitivnímu ovlivňování žáků tak, aby jednali odpovědně 

nejen ve vztahu k sobě, ale i ve vztahu k druhým a nenechali sebou manipulovat. 

Důležitou součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických 

postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv. 

 

Při praktických činnostech se žáci snaží získat potřebné zkušenosti a dovednosti ve styku 

s ostatními lidmi, případně institucemi při řešení různých problémů. Také sledují změny, ke 

kterým dochází v přírodě během ročních období, a uvědomují si vztah k přírodě a důležitost 

ochrany životního prostředí a jednání v duchu udržitelného rozvoje. 

 

Vyučovací předmět Člověk a společnost se vyučuje v týdenní časové dotaci 2 hodiny, z toho 

1 hodina je disponibilní. 

 

Výuka probíhá převážně v kmenové třídě. Základem pro osvojování nových poznatků jsou 

různé formy činnostního učení, které u žáků podporují zvídavost vedoucí ke zkoumání, 

poznávání a pojmenovávání okolních jevů. Při činnostech jsou využívány demonstrační 

pomůcky, přírodniny, pracovní listy, obrázkové encyklopedie, počítačové programy a 

vyhledávání na internetu. 

Žáci pracují individuálně, ve dvojicích nebo ve skupině. Další nové poznatky získávají také 

při vycházkách. 

Na běžnou výuku navazují další akce – exkurze, tematické besedy, návštěvy institucí, 

ozdravný pobyt v přírodě, návštěva divadelních či filmových představení apod. 

 

Obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost se realizuje vzdělávacím okruhem 

Společenskovědní základy a začleňuje tematické celky: 

Místo, kde žijeme – na základě poznávání nejbližšího okolí se žáci učí chápat organizaci 

života v rodině, v obci, ve městě. Při vzdělávání je kladen důraz na praktické poznávání 

místních a regionálních zvyklostí a přímé utváření zkušeností žáků. Praktické činnosti 

postupně rozvíjejí jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

Lidé kolem nás – žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání 

mezi lidmi. Uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, 

vzájemné snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Seznamují se se základními právy a 

povinnostmi občanů.  

Lidé a čas – žáci se učí orientovat se v čase. 

Rozmanitost přírody – žáci poznávají Zemi jako součást sluneční soustavy. Uvědomují si 

rozmanitost živé a neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si představili, že Země a život na 

ní je jeden celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje v souladu a rovnováze. Tuto rovnováhu 

může člověk snadno narušit a jen velmi obtížně obnovit. Sledováním vlivu      lidské činnosti 

na krajinu se žáci učí hledat možnosti, jak mohou sami přispět k její ochraně. Odhalují 
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souvislosti mezi přírodními podmínkami a životem lidí v nejbližším okolí, v regionu, na 

území České republiky i ve světě.  

 

Tematický celek Lidé kolem nás je přesunut do vzdělávací oblasti Rodinná výchova.  

 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Člověk a společnost budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní: 

 

Kompetence k učení  

 využívat nové poznatky, získané vědomosti a zkušenosti v denním životě  

 zapojit do výuky všechny smysly využitím modelů, názorných pomůcek, obrazů apod. 

 získávat informace, pozorovat, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování, 

propojit získané znalosti s život  

 mít zájem o nové informace  

Kompetence k řešení problémů 

 objevovat, řešit a vyslovovat závěry  

 chránit životní prostředí a chovat se ekologicky 

 pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení  

 zvolit si k danému tématu problematiku, která je zajímá   

 uvědomit si propojení člověka a přírody a jejich vzájemné ovlivňování    

Kompetence komunikativní  

 používat správnou terminologii  

 vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu (metoda vyprávění, 

diskuse, rozhovor apod.)  

 ústně prezentovat výsledky práce skupiny  

 klást k tématu otázky, o tématu diskutovat  

 pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace  

 rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované 

skutečnosti a jejich interpretace ve vlastních projevech a názorech  

 vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a 

podněty jiných  

Kompetence sociální a personální  

 při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat  

 podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě žák hodnotí vlastní práci 

nebo práci celé skupiny  

 osvojovat si pravidla slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských 

vztahů 

 nenechat se manipulovat, jednat odpovědně ve vztahu k sobě i druhým osobám 

 pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor 

druhých,  

 prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních 

 řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

Kompetence občanské 

 poznávání svého nejbližšího okolí a formování zájmu o dění v místě bydliště a zemi, 

kde žijeme  
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 dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla v silničním provozu, 

předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a bezpečně se chovat za 

mimořádných událostí  

 zažít úspěch 

 osvojit si pravidla slušného chování a jednání, vytvářet pozitivní mezilidské vztahy  

 chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování, 

bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního 

zdraví a bezpečnosti druhých  

Kompetence pracovní  

 snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě  

 získat prostor k výrobě pomůcek, souborů mapek, plánků 

 bezpečně používat materiály, nástroje a vybavení 

 utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat 

vymezená  pravidla 

 chránit životní prostředí 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a společnost 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Místo, kde žijeme    

Žák by měl: 

 zvládnout orientaci v okolí 

bydliště i školy 

 

 znát důležitá místa 

ve městě, v obci 

 

 

 orientovat se v místní 

dopravě 

 

 

 

 znát státní symboly a 

jejich význam 

 

 

 

 

 

 

 

 seznámit se s významnými 

událostmi naší vlasti 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Zvládá orientaci v okolí bydliště 

i školy   

   

-Zná důležitá místa ve městě  

 

 

 

-Orientuje se v místní dopravě  

 

 

    

 

-Rozeznává státní symboly a 

seznamuje se s jejich významem 

Zná a pojmenuje hlavní 

představitele státu  

  

 

 

 

 

-Seznamuje se a prohlubuje 

vědomosti o významných 

událostech českého státu 

20.století    

 

-Vycházky do okolí – orientace ve 

spojení s plněním úkolů   

 

-Domov, obec, škola, okolní 

krajina  

-Důležitá místa ve městě 

 

-Místní doprava (autobusové 

zastávky, vlakové nádraží) 

-Jízdní řády – autobus, vlak, 

dopravní obslužnost   

 

-Česká republika – naše vlast 

-zeměpisné uspořádání České 

republiky 

-Státní symboly – vlajka, státní 

znak,… a jejich význam   

-Prezident, vláda, ministerstva, 

parlament, samospráva,        

Ústava ČR  

  

-2.světová válka 

-období socialismu (rok 1968), 

vznik ČR – osobnost V. Havla, 

vstup do EU  

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – Vztah 

člověka k prostředí – naše obec 

(přírodní zdroje, příroda a kultura 

obce a její ochrana, ochrana 

životního prostředí v obci, řešení 

odpadového hospodářství,…) 
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 jednat ekologicky a chránit 

životní prostředí 

 

-Umí se chovat v přírodě, zná 

zásady ochrany životního 

prostředí, třídí odpad 

 

-Třídění odpadu  

-Ochrana životního prostředí    

Lidé a čas    

Žák by měl: 

 využívat časové údaje 

k orientaci během dne 

 

 

 

 orientovat se v základních 

časových údajích (rok, 

měsíc, týden, den) 

 

 

 

 

 

 

 znát rozvržení svých 

denních činností 

 

 

 rozlišit minulost, 

přítomnost a budoucnost 

 

 

 vyprávět o významných 

událostech vztahujících se 

k regionu a kraji 

 

Žák dle svých schopností:  

-Využívá časové údaje k orientaci 

během dne 

 

 

 

-Zná základní časové údaje – rok, 

měsíc, týden, den    

 

 

 

 

 

 

   

-Zná svůj denní režim 

 

 

   

-Rozlišuje minulost, přítomnost a 

budoucnost   

 

  

-Má povědomí o významných 

událostech vztahujících se 

k regionu a kraji  

 

-Praktický nácvik – využití 

časových údajů k orientaci během 

dne 

-Procvičování určování času 

 

-Rok (aktuální + rok narození 

žáka) 

-Roční období, měsíce v roce + 

měsíc narození žáka 

-Týden – pracovní a školní 

-Dny v týdnu – pracovní, volné, 

svátky, významné dny, den 

narození  

  

-Školní rozvrh dne  

-Rozvrh denní činností – škola x 

domov (dětský domov)   

   

-Dějové obrázky 

-Časová posloupnost 

-Proměny způsobu života 

 

-Významné události 

v Královéhradeckém kraji a na 

Jaroměřsku 

-Historické objekty v okolí 

Mezipředmětové vztahy:  

Matematika – čísla a početní 

operace – určování času, orientace 

v čase  

Prolíná celým vzdělávacím 

procesem – časová orientace 

během dne – rozvrh dne 
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Rozmanitost přírody    

Žák by měl: 

 vysvětlit pojmy živá a 

neživá příroda, poznat 

vzájemnou propojenost 

 

 

 

 

 

 

 rozlišovat skupiny rostlin a 

živočichů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 znát význam vody a 

vzduchu pro život všech 

živých organizmů i 

člověka 

 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Rozeznává pojmy živá a neživá 

příroda    

 

 

 

 

 

 

 

-Rozliší skupiny rostlin a 

živočichů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Seznamuje se a prohlubuje učivo 

ze ZŠ o vodě a vzduchu jako 

podstaty existence všech živých 

organismů a člověka   

     

 

 

 

 

 

-Živá a neživá příroda, lidské 

výtvory 

-Látky a jejich vlastnosti 

-Pohyby Země 

-Působení přírodních vlivů 

-Půda 

-Vzájemná propojenost živé a 

neživé přírody  

  

-Vybrané skupiny a zástupci 

rostlin a živočichů – návaznost na 

učivo základní školy  

-Význam a zásady třídění 

organismů 

-Systém rostlin – význam, 

ochrana, byliny, dřeviny 

-Systém živočichů-rozšíření, 

význam, ochrana, organismy a 

prostředí, vzájemné vztahy, 

společenstva 

 

-Voda jako základ života, - 

význam vody pro existenci živých 

organismů, druhy vody – pitná, 

užitková, odpadní; slaná a sladká; 

koloběh vody v přírodě 

-Vzduch – složení vzduchu, jeho 

význam – dýchání, znečišťování 

vzduchu    

 

Mezipředmětové vztahy: 

Informatika– vyhledávání 

informací na Internetu, výukové 

programy,…  

Odborné činnosti – Pracovní 

činnosti   

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – 

Ekosystémy – význam vody a 

vzduchu; zástupci ekosystémů,… 

Vztah člověka k prostředí – 

zásady ochrany přírody 
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 znát zástupce domácích a 

volně žijících zvířat 

 

 

 vyjmenovat typické 

zástupce ekosystému 

žijících v regionu 

 

 poznat nejznámější 

jedovaté a léčivé rostliny 
 
  

 znát základy péče o 

pokojové rostliny a 

domácí zvířata 

 

 

 

 

 

 uplatňovat zásady ochrany 

přírody 

-Zná zástupce domácích a volně 

žijících zvířat, umí je určit a 

pojmenovat 

 

-Zná a má povědomost o 

zástupcích ekosystému žijících v 

regionu   

 

-Seznamuje se a poznává 

nejznámější jedovaté a léčivé 

rostliny   

 

-Zná základy péče o pokojové 

rostliny a domácí zvířata  

 

 

       

 

 

 

-Je srozuměn a snaží se 

uplatňovat zásady ochrany 

přírody 

Vybraní zástupci domácích a 

volně žijících zvířat – návazně na 

učivu základní školy   

   

-Typičtí zástupci ekosystému 

žijící v regionu 

 

 

-Jedovaté rostliny, léčivé rostliny 

-Význam, účinky, sběr 

 

 

-Zalévání květin ve třídě, 

teoretické informace podpořené 

názorem a praktickými činnostmi 

– přesazování, hnojení, 

zmlazování,… 

-Péče o domácí zvířata – zásady 

péče, prakticky 

    

-Ochrana přírody a životního 

prostředí 
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5.5 UMĚNÍ A KULTURA 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa a 

poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. 

 

Žáci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem 

výtvarného a hudebního umění, ale také umění dramatického a literárního. V tvořivých 

činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Vzdělávací oblast má 

významný rehabilitační a relaxační charakter. 

 

Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje stejnojmenný vzdělávací okruh Umění a kultura, 

který zahrnuje Výtvarnou výchovu, Hudebně pohybovou výchovu a Dramatickou výchovu.  

 

Ze vzdělávací oblasti Umění a kultura byly vytvořeny předměty Hudební a dramatická 

výchova a Výtvarná výchova. 

 

5.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební a dramatická výchova 

 

Vyučovací předmět Hudební a dramatická výchova ve své složce Hudebně pohybová 

výchova poskytuje žákům možnost uspokojovat přirozenou potřebu setkávat se s hudbou. 

Hudebně pohybová výchova rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, přispívá ke kultivaci osobnosti 

žáka, naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Podporuje u žáků rozvoj individuálních 

hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, instrumentálních, poslechových 

a pohybových. 

Cílem hudebně pohybové výchovy je převést žáka z etapy spontánních vztahů k hudbě do 

etapy uvědomělého vstupu do světa hudby, rozvíjet hudebnost a pohybovou kulturu žáků. 

Vzdělávací obsah je rozdělen do tří oblastí, které navzájem prolínají – vokální a 

instrumentální činnost, poslechová činnost, hudebně pohybová a dramatická činnost. 

 

Ve složce Dramatická výchova se žáci prostřednictvím aktivních činností dokážou vcítit do 

různých životních rolí, mohou je předem prozkoumat a připravit se na ně. Vyzkouší si různé 

typy řešení a vyberou z nich to nejlepší. Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a 

sociální rozvoj každého jednotlivce. Rozvíjí komunikativní schopnosti verbální i nonverbální 

povahy, podněcuje tvořivé myšlení, obrazotvornost a nápaditost žáků, podporuje a uplatňuje 

intuici, působí na zvládnutí spontánního chování, kontrolu emocí a zvýšení sebevědomí.  

 

Vyučovací předmět Hudební a dramatická výchova má dotaci 1 hodina týdně. 

 

Výuka probíhá převážně v učebně Hudebna, jsou zde využívány pomůcky k výuce teorie i 

hudební nástroje, audiovizuální technika a internet. Do výuky jsou zařazeny také návštěvy 

koncertů a divadelních představení. 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Hudební a dramatická výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, 

které s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:  

 

Kompetence k učení  

 zpívat na základě svých dispozic  

 pracovat s učebními materiály, pomůckami, nástroji 
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 poznávat druhy hudebních nástrojů  

 rozvíjet paměť při nácviku role 

 rozvíjet dovednosti pohybové, reprodukční a poslechové 

Kompetence k řešení problémů 

 nácvik modelových situací 

 rozlišovat různé zvuky 

Kompetence komunikativní 

 rytmizovat a melodizovat jednoduché texty 

 naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného 

 rozšiřovat slovní zásobu a následně ji používat 

 rozvíjet řečové schopnosti, myšlení, emocionální cítění 

 pozitivní vztah k mateřskému jazyku a srozumitelnému vyjadřování 

 vyjadřovat a srovnávat své dojmy z hudebních a dramatických činností 

Kompetence sociální a personální 

 vzájemně si pomáhat a spolupracovat na zadaných úkolech 

 zažívat pocit úspěchu 

 učit se vzájemně naslouchat, nerušit 

 zpěvem a pohybem vyjadřovat své pocity 

Kompetence občanské 

 porozumět obsahu písní, textů a porovnávat je s každodenními situacemi, učit se 

situace hodnotit 

 poznat státní hymnu 

 seznámit se s kulturou jiných národů a etnik, jejich akceptování 

Komunikace pracovní 

 udržovat pozornost, dokončit práci 

 využívat jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební a dramatická výchova 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Hudebně pohybová výchova    

Vokální a instrumentální 

činnosti 

   

Žák by měl: 

 vnímat, rozlišovat a 

napodobovat různé 

hudební a nehudební 

zvuky 

 

 

 

 

 

 zpívat na základě svých 

dispozic a využívat 

získané pěvecké 

dovednosti 

 interpretovat vybrané 

lidové a umělé písně 

 

 

 improvizovat v rámci 

nejjednodušších 

hudebních forem 

Žák dle svých schopností:   

-Vnímá hudební a nehudební 

zvuky 

-Rozlišuje hudební a nehudební 

zvuky 

-Napodobuje hudební a nehudební 

zvuky 

  

 

 

-Zpívá s hudebním doprovodem i 

bez něj; snaží se o správné 

dýchání   

-Zpívá nacvičené lidové i umělé 

písně, snaží se o udržení melodie, 

rytmu a použití naučeného textu 

písní   

 

-Improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem    

 

-Sluchová a hlasová cvičení 

-Hry rozvíjející sluchové vnímání 

-Hledání zdroje zvuku a jeho 

pojmenování  

-Napodobování zvuků 

-Rozlišování zvuků pomocí 

programů na PC 

 

 

- Dechová, artikulační a intonační 

cvičení   

-Písničky lidové i umělé - zpěv   

 

 

 

 

 

-Rytmická průprava      

-Rytmická hra na tělo, rytmizace 

říkadel,…  

-Nástroje Orffova instrumentáře 

 

 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Člověk a zdraví – Tělesná 

výchova – činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových dovedností  
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Hudebně poslechové činnosti    

Žák by měl: 

 rozpoznat vybrané 

hudební nástroje 

 

 

 

 

 soustředit se na poslech 

skladeb různých žánrů 

 

 

 

 

 

 rozpoznat výšku, sílu a 

délku tónu, tempo a 

rytmus skladby 

Žák dle svých schopností: 

-Rozpozná prostřednictvím zraku 

či sluchu nejběžnější hudební  

nástroje    

 

 

  

-Poslouchá ukázky různých 

hudebních žánrů, vyjadřuje své 

pocity 

 

 

 

 

-Seznamuje se s nejznámějšími 

skladbami a autory   

-Rozpozná výšku, sílu a délku 

tónu; uplatní tempo a rytmus 

skladby při improvizaci a zpěvu    

 

-Zvuky hudebních nástrojů, 

nástrojů z Orffova instrumentáře 

-Hry vedoucí k poznání nástrojů a 

jejich poznávání – využití i PC 

výukových programů  

  

-Poslech různých hudebních žánrů 

– lidovky, dechovka, country, 

vážná hudba – nejznámější 

skladby 

-Slavné melodie a skladby 

vybrané podle složení žáků 

    

-Rozpoznávání výšky, síly a délky 

tónu, tempa a rytmu skladby při 

praktických hudebních činnostech    

 

Hudebně pohybové činnosti    

Žák by měl: 

 reagovat na hudbu, její 

tempo a rytmus pohybem 

 

 

 

 

 

 zvládnout jednoduché 

taneční kroky 

 

Žák dle svých schopností: 

-Reaguje pohybem na hudbu, její 

tempo a rytmus – improvizuje  

 

 

   

 

 

-Snaží se o zvládnutí základních 

tanečních kroků   

 

 

-Pohybové hry spojené s hudbou 

-Chůze a pohyb na hudbu – 

pohybová improvizace s hudbou 

-Správné držení a ovládání těla 

-Hra na Orf.nástroje, rytmizace 

-pohyb s koordinací pohybu 

 

-Základní taneční kroky – polka, 

valčík, mazurka  
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 spojovat základní 

pohybové prvky v celek, 

orientovat se v prostoru 

 reagovat na reprodukci 

relaxační hudby 

-Orientuje se v prostoru, spojuje 

kroky v tanec 

 

-Dokáže relaxovat při relaxační 

hudbě 

-Pohybová improvizace 

-Tance různých žánrů 

 

-Relaxační chvilky za podpory 

relaxační hudby  

-Hudebně relaxační techniky 

  

Dramatická výchova    

Žák by měl: 

 ovládnout základní mluvní 

dovednosti a obohacovat 

slovní zásobu 

 

 

 rozvíjet smyslové vnímání, 

paměť a pozornost 

 

 

 zapojovat se do her, 

přijímat pravidla hry 

 

 

 

 přirozeně jednat 

v jednoduchých rolích 

 

 

 

 

 spolupracovat ve skupině 

na tvorbě jevištní situace, 

navázat kontakt s druhými 

Žák dle svých schopností: 
-Nacvičuje a používá správné 

dýchání, obohacuje slovní zásobu 

– verbální, neverbální 

   

 

-Rozvíjí smyslové vnímání, 

paměť a pozornost  

 

   

-Zapojuje se do her a učí se 

zvládat pravidla hry  

  

  

 

-Zvládá jednoduché role 

 

 

 

 

 

-Chápe podstatu spolupráce ve 

skupině  

 

 

-Práce s dechem, správné tvoření 

hlasu, držení těla, verbální a 

neverbální komunikace   

-Slovní hry 

  

-Hry rozvíjející smyslové vnímání 

-Nácvik jednoduchých básniček, 

písniček, říkadel,…   

 

-Herní dovednosti – vnímání rolí  

-Pravidla her 

-Činoherní a loutkařské 

prostředky 

 

-Dramatizace jednoduchých 

pohádek, říkadel,…   

-Jednoduché sociální hry 

-Herní dovednosti, vstup do role, 

typová postava 

 

-Dramatizace – přidělení rolí, 

spolupráce ve skupině   

 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Jazyk a jazyková komunikace – 

literární výchova   
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 rozvíjet schopnost vcítit se 

do role 

 

 

 

 poznat základní divadelní 

druhy 

-Snaží se vcítit do role   

 

 

 

 

-Seznamuje se se základními 

divadelními žánry    

-Sociálně komunikativní 

dovednosti v herních situacích, 

prezentace, reflexe, hodnocení, 

přednes, pohyb 

 

-Základní dramatické žánry – 

krátké videoukázky, hlavní znaky 

žánrů,…   

-Základní divadelní druhy 

-Současná dramatická umění a 

média, multimediální tvorba 
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5.5.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

 

Vyučovací předmět výtvarná výchova napomáhá rozvíjet aktivním způsobem vlastní citový 

prožitek a vede žáky k poznání okolního světa. Pracuje s vizuálně obraznými znakovými 

systémy. Tvořivý přístup v práci s nimi (při tvorbě, vnímání a interpretaci) vychází zejména 

z porovnávání dosavadních i nově získaných zkušeností žáků. Umožňuje jim uplatňovat 

osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech. 

Tyto činnosti dávají možnost rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 

představivost, fantazii. Tvořivé činnosti směřují k výchově citlivého a vnímavého člověka a 

ovlivňují životní postoje žáků, jejich vztahy k ostatním lidem i prostředí. Důležitým úkolem 

výtvarné výchovy je rozvíjet také jemnou motoriku. 

 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova má dotaci 1 hodina týdně. 

 

Výuka probíhá v kmenové třídě nebo ve výtvarné dílně, popř. také mimo budovu školy 

v přírodním i městském prostředí.  

 

Nedílnou součástí výuky jsou také návštěvy výtvarných výstav, divadelních představení, 

exkurze do muzeí, galerií atd. 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Výtvarná výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:  

 

Kompetence k učení: 

 porozumět obecně používaným termínům výtvarné oblasti a zacházet s nimi 

 seznámit se se základními výtvarnými technikami 

 nácvik dovedností ve výtvarném vyjadřování 

 rozvíjet obrazotvornost (představivost a fantazie), tvořivosti, podporuje a uplatňuje 

intuici 

 samostatně vnímat a pozorovat realitu 

 zaujímat a vyjadřovat postoj k vizuálně obraznému vyjádření  

 racionální poznávání světa 

Kompetence k řešení problémů: 

 vystupovat při hodnocení uvážlivě 

 tvořivě přistupovat k řešení výtvarných problémů 

 využívat a rozvíjet tvořivé vlastnosti a dovednosti, jejich prezentace 

 hodnotit práce své i druhých, uznávat názory druhých 

Kompetence komunikativní: 

 zapojit se do diskuse, respektovat názor ostatních 

 vnímat i mimojazykovou komunikaci a využívat ji 

 ústně prezentovat výsledky práce skupiny 

 klást k tématu otázky, o tématu diskutovat 

 pracovat ve třídě v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace 

 pochopit, že jiný názor na společně prožitý estetický zážitek je přínosem 

 respektovat různorodost vyjádření, možnost alternativního řešení  

Kompetence sociální a personální: 

 pochopit a přijmout za své zásady chování na kulturních akcích 

 tvořivě pracovat a spolupracovat ve skupině 
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 prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních 

 zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele 

 respektovat různorodost vyjádření, možnost alternativního řešení  

 rozvíjet emocionální a estetické cítění 

Kompetence občanské: 

 pochopit potřebu respektovat a oceňovat naše kulturní tradice 

 seznámit se s kulturami jiných národů a etnik, jejich akceptování 

 budovat v sobě pozitivní postoj k výtvarným dílům a vlastní tvořivosti 

 zažít úspěch  

Kompetence pracovní: 

 snažit se dokončit práci v dohodnutém čase 

 dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání výtvarných potřeb 

 využít získaných návyků a znalostí v další praxi 

 využívat moderní informační technologie   
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Žák by měl: 

 využívat vědomě všech 

smyslů 

 

 

 

 uplatňovat základní 

dovednosti pro vlastní 

tvorbu 

 

 

 

 rozlišovat, třídit, 

porovnávat a pojmenovat 

základní vlastnosti a 

vztahy pro barvy, tvary, 

linie 

 

 

 uplatňovat vlastní 

zkušenosti, prožitky a 

fantazii při tvůrčích 

činnostech 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností:  

-Využívá vědomě všech smyslů 

 

 

 

 

-Uplatňuje základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu 

 

 

 

 

-Kreslí a maluje různými 

výtvarnými pomůckami 

-Vytváří si vztah k použití 

výtvarných výrazových 

prostředků jako je barva, tvar a 

linie 

 

-Získává vlastní zkušenosti a 

prožitky při tvůrčích činnostech 

-Ztvárňuje své zážitky, pocity, 

uplatňuje fantazii 

 

 

 

 

 

-Rozvíjení motoriky, 

grafomotoriky 

-Rozvoj smyslů, smyslového 

vnímání 

 

-Péče o pomůcky 

-Seznamování s technikami a 

materiály 

-Malba a kresba 

-Kombinace výtvarných technik 

 

-Kombinování různých 

výtvarných technik  

-Kombinování různých a 

neobvyklých materiálů 

-Barvy, tvary, linie 

 

 

-Náměty vycházející z vyjádření 

vjemů, emocí, pocitů, nálad, 

prožitků, představ  

-Inspirace příběhem 

-Výtvarné umění a životní 

prostředí 

 

   

 

Mezipředmětové vztahy:   

Prolíná všemi předměty 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

-Vztah člověka k prostředí 

-Ekosystémy 

Člověk a svět práce 

-Sebeprezentace 
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 uplatňovat základní 

dovednosti při přípravě a 

realizaci svého tvůrčího 

záměru 

 

 při tvorbě vycházet ze 

svých zrakových, 

hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, 

zkušeností a fantazie 

-Uplatňuje základní dovednosti 

při přípravě a realizaci svého 

tvůrčího záměru 

 

 

-Získávat vlastní prožitky a 

zkušenosti 

-Získávat vlastní zrakové, 

hmatové a sluchové vjemy 

-Při tvorbě vycházet ze svých 

vjemů, vlastních prožitků, 

zkušeností a fantazie 

-Různé výtvarné technik 

 

 

 

-Inspirace příběhem, zážitků ze 

života, podpora fantazijního 

myšlení – vlastní tvorba  

-Návštěvy výstav a galerií   

-Vycházky do přírody 
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5.6 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast člověk a zdraví učí žáky chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní 

a sociální pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. 

Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, 

pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim rozvíjet fyzické předpoklady 

pohybových možností, uvědomit si povinnost preventivní péče o své zdraví v přiměřené míře 

věku a vlastním schopnostem. 

 

Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej 

doplňují, rozšiřují a využívají. Seznamuje žáky s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví 

v běžných i mimořádných situacích. Žáci si osvojují dovednosti a způsoby chování a 

rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností 

a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových 

aktivit apod. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacím okruhu Výchova ke zdraví a 

Tělesná výchova.  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 

 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví byl vytvořen ze vzdělávacího okruhu Výchova ke 

zdraví. Poskytuje žákům informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich 

zdraví a osobní bezpečnosti. Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho 

zlepšení a posílení. Respektuje celistvost osobnosti, její biologické a fyziologické potřeby. 

Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, 

rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci. Získávají základní informace o zdraví, nemocech 

a zdravotní prevenci. Jsou vedeni k určité míře zodpovědnosti za své zdraví. 

 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví má dotaci 1hodinu týdně.  

 

Výuka probíhá převážně v kmenové třídě. Je kladen důraz na praktické dovednosti a jejich 

použití v praktickém životě. Hlavní formou výuky je skupinová práce s využíváním různých 

interaktivních a didaktických pomůcek. Výuka je doplňována besedami a exkurzemi a je 

propojena se školním Preventivním programem.  

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Výchova ke zdraví budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:  

 

Kompetence k učení 

 ovlivnit kladný vztah žáků k učení 

 využívat vhodné metody a techniky při učení a praktických činnostech 

 poznávat vlastní možnosti a limitů 

 získávat důležité informace důležité pro zdraví a životní styl 

Kompetence k řešení problému 

 rozpoznávat problémy a hledat vhodná řešení 

 odmítnout škodlivé látky neslučitelné se zdravím 
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 nacvičit postup řešení v krizové situaci 

 dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 

Kompetence komunikativní 

 získávat komunikační dovednosti, nácvik asertivních komunikačních technik jako 

prevence násilí a zneužívání 

 uplatnit způsoby neverbální komunikace 

 naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a dle svých možností adekvátně reagovat 

Kompetence personální 

 dodržovat pravidla pro soužití ve škole i mimo školu 

 orientovat se v základních mravních hodnotách, být tolerantní, ohleduplný a 

respektovat odlišnosti 

 dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život 

Kompetence občanské 

 učit se rozpoznávat pozitivní a negativní projevy chování 

 orientovat se ve zdravém životním stylu 

 uvědomuje si zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových 

látek, provozováním hazardních her a jejich vlivu na všechny složky zdraví člověka 

 vyjadřovat vlastní potřeby, respektovat potřeby ostatních 

 dodržovat správné stravovací návyky a uplatňovat zásady zdravé výživy v rámci svých 

možností 

Kompetence pracovní 

 znát a dodržovat zásady bezpečnosti a hygien práce i ochrany zdraví při práci 

 pracovat v kolektivu 

 získávat základní pracovní návyky a postup 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Zdraví a jeho ochrana    

Žák by měl: 

 chránit své zdraví, 

uplatňovat základní 

hygienické a jiné 

zdravotně preventivní 

návyky 

 

 dodržovat zásady 

bezpečného chování tak, 

aby neohrožoval zdraví 

svoje ani druhých 
 
 

 

 

 

 objasnit vliv životního 

prostředí na zdraví lidí 

 

 znát negativní důsledky 

sociálně patologických 

jevů a chránit se před nimi 
 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Snaží se  chránit své zdraví 

-Uplatňuje základní hygienické a 

jiné zdravotně preventivní návyky 

 

 

 

-Snaží se dodržovat zásady 

bezpečného chování 

 

 

 

 

 

 

 

-Chápe a dokáže objasnit vliv 

životního prostředí na zdraví lidí 

 

-Znát negativní důsledky sociálně 

patologických jevů 

-Umět se chránit před sociálně 

patologickými vlivy 

 

 

 

 

-Činitelé ovlivňující zdraví – 

životní prostředí, životní styl, 

pohybové aktivity 

-Výživa a stravovací návyky 

-Rizika ohrožující zdraví 

 

-Zásady bezpečného chování ve 

škole 

-Zásady bezpečného chování 

v dopravě 

-Zásady bezpečného chování při 

zájmových činnostech 

-Zásady bezpečného chování při 

práci 

 

-Vliv životního prostředí na 

zdraví 

 

-Návykové látky 

-Ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými chorobami 

-Ochrana před úrazy 

-prevence rizikového sexuálního 

chování 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Člověk a společnost  

Práce v domácnosti 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – Vztah 

člověka k prostředí Člověk a svět 

práce – Práce a zaměstnanost   
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 předvést v modelových 

situacích osvojené 

jednoduché způsoby 

odmítání návykových 

látek 

-Dokázat předvést v modelových 

situacích jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

-Praktické ukázky odmítání 

návykových látek 

-Modelové situace odmítání 

návykových látek 

Vztahy mezi lidmi    

Žák by měl: 

 uplatňovat osvojené 

dovednosti komunikativní 

obrany proti manipulaci, 

šikaně, agresi a 

sexuálnímu zneužívání 

 

 

 chápat význam dobrého 

soužití pro vytváření 

společných mravních 

zásad a pravidel chování 

v rodině 

Žák dle svých schopností: 

-Dokáže uplatnit osvojené 

dovednosti komunikativní obrany 

proti manipulaci, šikaně, agresi a 

sexuálnímu zneužívání 

 

 

 

-Chápe význam dobrého soužití 

pro vytváření společných 

mravních zásad a pravidel 

chování v rodině 

 

-Bezpečné chování v sociálním 

kontaktu s vrstevníky a s cizími 

lidmi 

-Formy sexuálního zneužívání 

-Šikana 

-Formy násilí 

 

-Vztahy a pravidla soužití mezi 

lidmi 

-Vztahy ve dvojici, kamarádství, 

přátelství, láska 

-Manželství a rodičovství 

-Mezilidské vztahy a komunikace       

, respektování sebe sama a 

druhých, chování podporujících 

dobré vztahy 

 

Zdravý způsob života    

Žák by měl: 

 využívat osvojené 

relaxační a kompenzační 

techniky a sociální 

dovednosti k překonání 

únavy a regeneraci 

organismu 

 

Žák dle svých schopností: 

-Seznamuje se a osvojuje si 

relaxační a kompenzační techniky 

-Využívá sociální dovednosti 

k překonání únavy a regenerace 

organismu  

 

 

 

-Kompenzační techniky, relaxace 

-Režim dne   

-Sociální dovednosti pro zvládání 

únavy a stresu 
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 dodržovat zdravé 

stravovací návyky a podle 

možnosti uplatňovat 

zásady zdravé výživy 

 

-Dodržuje zdravé stravovací 

návyky 

-Uplatňuje zásady zdravé výživy  

 

-Výživa, specifické druhy výživy 

-Zásady správného stravování 

-Poruchy přijímání potravy 

Podpora zdraví    

Žák by měl: 

 správně pojmenovat 

základní části lidského těla 

 

 

 specifikovat zdravotní 

obtíže v rámci svých 

možností 

 

 

 

 

 vědět, jak se chovat u 

lékaře, v nemocnici, 

lékárně 

 

 

 ošetřit drobné poranění, 

umět přivolat první pomoc 

Žák dle svých schopností: 

-Pojmenuje či jinak specifikuje 

základní části lidského těla  

 

   

-Identifikuje zdroj bolesti na svém 

těle 

-Zná nejčastější onemocnění a 

části těla, které je postihují   

 

 

 

-Zvládá chování u lékaře, v 

nemocnici a v lékárně   

 

  

 

-Zvládne 1. pomoc při drobných 

poraněních a úrazech 

-Přivolá první pomoc    

 

-Základní anatomie lidského těla 

-Jednotlivé orgánové soustavy, 

základní funkce orgánů v těle 

 

-Preventivní a lékařská péče 

-Nejčastější onemocnění a části 

těla, které postihují 

-Modelové situace – nácvik 

specifikace zdravotních obtíží při 

nemoci, úrazu 

 

-Chování u lékaře 

-Chování v nemocnici a v lékárně 

-Modelové situace – návštěva 

lékaře, nemocnice, lékárna  

 

-1. pomoc při drobných 

poraněních a úrazech – škrábnutí, 

říznutí, popáleniny, opaření, 

pohmoždění, zlomeniny, 

vyhledání pomoci    

-Základy 1. pomoci, základní 

ošetření 

-Vybavení lékárničky 
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Rizika ohrožující zdraví    

Žák by měl: 

 řídit se pokyny 

odpovědných osob 

v případě mimořádných 

událostí 

 

 

 

 použít důležitá telefonní 

čísla 

 

 

 uplatňovat zásady 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Žák dle svých schopností: 

-Dokáže se řídit pokyny v případě 

mimořádných událostí 

 

 

 

 

 

-Používá důležitá telefonní čísla 

 

 

 

-Uplatňuje zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

-Nemoci a jejich příznaky – 

podávání léků, zneužívání léků 

-Prevence HIV/AIDS 

-Mimořádné události –živelní 

pohromy, krizové situace, 

evakuace osob, chování při úrazu 

 

-Činnost integrovaného 

záchranného systému, telefonní 

čísla 

 

-Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci (na pracovišti) 

- Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci v domácnosti 
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5.6.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 

 

Vzdělávací předmět Tělesná výchova je vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

Umožňuje žákům aktivně poznávat , využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti 

s ohledem na zdravotní a pohybové omezení. Ve shodě s věkem, pohybovými možnostmi a 

případným postižením je vede od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a 

vlastní pohybové seberealizaci.  

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale zároveň i 

korekce zdravotního oslabení v běžných i specifických formách pohybového učení. 

Korektivní a speciální vyrovnávací cvičení mohou být preventivně zařazována a využívána 

v hodinách tělesné výchovy všech žáků nebo jsou zařazována pro žáky se zdravotním 

postižením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

Vzhledem ke specifickým postižením žáků jsou zařazovány relaxační chvilky a dechová 

cvičení nejen do hodin tělesné výchovy, ale i během výuky ostatních předmětů a přestávek. 

Tělesná výchova je předmět, ve kterém je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich 

momentální tělesné zdatnosti. V hodinách jsou proto zařazovány i prvky zdravotní výchovy, 

která je zaměřena na vyrovnávání pohybového deficitu žáků s trvale nebo přechodně 

změněným zdravotním stavem III. (příp.II) zdravotní skupiny a naplňuje jejich potřebu 

korektivních cvičení.  

V hodinách tělesné výchovy se kromě rozvoje pohybových schopností zaměřujeme také na 

dodržování důležitých hygienických zásad. 

 

Vyučovací předmět Tělesná výchova má dotaci 4 hodiny týdně, z toho 2 hodiny disponibilní. 

 

Výuka Tělesné výchovy probíhá nejčastěji v tělocvičně a v posilovně, kde je využíváno 

tělovýchovné nářadí, pomůcky, stoje, audiovizuální technika a relaxační pomůcky. V případě 

vhodného počasí výuka probíhá i na hřišti a zahradě školy a v přírodním prostředí. 

 

Na běžnou výuku navazují také další tělovýchovné aktivity – turistika, zimní sporty, jízda na 

kole a koloběžce apod. 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Tělesná výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:  

 

Kompetence k učení 

 osvojovat si základní tělocvičné názvosloví 

 posuzovat a měřit si základní pohybové výkony a porovnávat je s předchozími 

výsledky 

 orientovat se v informačních zdrojích o sportovních akcích a aktivitách 

 porovnávat vlastní fyzické a zdravotní předpoklady a dále rozvíjet a využívat své 

pohybové dovednosti a schopnosti 

 vytvářet si aktivní vztah ke sportu a k pohybové seberealizaci  

Kompetence k řešení problémů  

 uplatňovat zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí 

 řešit problémy související s nesportovním chováním, nevhodným sportovním 

prostředím a nářadím 

 rozpoznávat situace ohrožující tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a osvojovat si 

poznatky jak jim předcházet a varovat druhé 

 odmítat škodlivé látky neslučitelné se zdravím a sportem  



63 

Kompetence komunikativní 

 spolupracovat při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 reagovat na základní povely a pokyny 

 chápat sport jako prostředek k navozování sociálních kontaktů  

Kompetence sociální a personální 

 dodržovat pravidla, chovat se v duchu fair-play 

 zvládat pohybové aktivity ve skupině a pomáhat jednotlivci zažít úspěch 

 dobře spolupracovat ve dvojicích, skupinkách 

 zažít úspěch 

 pomáhat druhému  

Kompetence občanské 

 vytvářet si pravidelný pohybový režim, snažit se o zlepšení své zdatnost 

 spojovat svou pohybovou činnost se zdravím 

 být ohleduplní  

Kompetence pracovní 

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve škole i v 

běžném životě 

 užívat jednotlivé tělocvičné nářadí, náčiní i pomůcky 

 udržovat pořádek, pečovat o sportovní vybavení, o cvičební úbor 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Činnosti ovlivňující zdraví    

Žák by měl: 

 zvládat podle pokynů 

přípravu na pohybovou 

činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zlepšovat svou tělesnou 

kondici, pohybový projev 

a správné držení těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Zvládne přípravu na pohybovou 

činnost podle pokynů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zlepšuje svou tělesnou kondici a 

pohybový projev 

-Snaží se o správné držení těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Příprava na pohybovou činnost a 

činnosti po skončení -  svlékání a 

oblékání, ukládání oblečení 

-Příprava organismu – před 

pohybovou činností, uklidnění po 

skončení činnosti 

-Význam pohybu pro zdraví – 

pohybový režim, délka a intenzita 

pohybu, pohybové činnosti a hry, 

rekreační sport 

 

 

 

 

-Zdravotně zaměřené činnosti – 

průpravná, koordinační, 

kompenzační, relaxační, 

psychomotorická, dechová a jiná 

cvičení zaměřená na zlepšování 

tělesné kondice a pohybového 

projev 

- Cvičení na správné držení těla 

-Rekreační sport 

-Turistika 

-Posilovací cvičení   

Mezipředmětové vztahy:  

Výchova ke zdraví 
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 zdokonalovat základní 

pohybové dovednosti, 

zlepšovat a udržovat 

úroveň pohybových 

schopností 

 

 

 

 

 dodržovat základní zásady 

bezpečnosti a hygienické 

návyky při pohybových 

aktivitách 
 
 

 využívat základní 

kompenzační techniky a 

uplatňovat osvojené 

způsoby relaxace  

-Udržovat a zlepšovat si úroveň 

pohybových schopností 

-Zdokonalovat si své pohybové 

dovednosti 

 

 

 

 

 

-Dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 

aktivitách 

-Dodržuje hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

 

-Uplatňuje osvojené způsoby 

relaxace 

-Umí využívat základní 

kompenzační techniky 

-Koordinační cvičení 

-Pohybové hry 

-Cvičení na správné držení těla 

-Cvičení na rotopedu, běžícím 

pásu a jiných posilovacích strojích 

dle individuálních schopností 

 

 

 

-Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 

 

 

 

     

-Kompenzační a relaxační 

techniky  

-Automasáž   

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

   

Žák by měl: 

 usilovat o co nejsprávnější 

provedení pohybové 

činnosti v souladu 

s individuálními 

předpoklady 

 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Snaží se správně provádět 

pohybové činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pohybové hry – různé zaměření 

s využití tradičního i netradičního 

náčiní, bez náčiní 

-Motivační a napodobivé hry 

-Modifikace osvojených her 

-Základy gymnastiky – průpravná 

cvičení, jednoduchá akrobatická 

cvičení, cvičení s náčiním a na 

nářadí 

Rytmická a kondiční cvičení – 

Mezipředmětové vztahy:  

Výchova ke zdraví 

Člověk a společnost – Místo, kde 

žijeme – ekologie a ochrana 

životního prostředí  

Rozmanitost přírody – 

uplatňování zásad ochrany 

přírody 

Hudební a dramatická výchova 

 Průřezová témata:  

Člověk a životní prostředí – Vztah 
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 aplikovat osvojené 

pohybové dovednosti ve 

hře, v soutěži, při  

rekreačních činnostech 

 

 ovládat základní herní 

činnosti jednotlivce a 

dodržovat spolupráci 

v družstvu při kolektivních 

hrách 

 

 

 dodržovat pravidla her a 

soutěží 

 

 

 uplatňovat zásady 

ekologického chování 

v přírodě a bezpečného 

chování v silničním 

provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Využívá osvojené pohybové 

dovednosti ve hře, v soutěži, při 

rekreačních činnostech 

 

 

-Dodržuje spolupráci v družstvu 

při kolektivních hrách 

-Ovládá základní herní činnosti 

jednotlivce 

 

 

 

-Dodržuje pravidla her a soutěží 

 

 

 

-Snaží se uplatňovat zásady 

ekologického chování při pobytu 

v přírodě 

-Chová se bezpečně v silničním 

provozu 

vyjádření rytmu pohybem, sladění 

jednoduchého pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky 

-Průpravná úpolová cvičení – 

přetahy, přetlaky 

-Základy atletiky – průpravné 

atletické činnosti, běhy, štafety, 

skok do dálky, do výšky, hod 

kriketovým míčkem 

 

-Sportovní hry a soutěže 

-Rekreační činnost 

 

 

 

-Základy sportovních her – 

průpravné hry, základní 

manipulace s herním náčiním, hry 

se zjednodušenými nebo  

upravenými pravidly, základní 

herní činnosti jednotlivce 

 

-Míčové hry 

-Sportovní hry a soutěže 

-Netradiční  

 

-Pohybové činnosti v přírodě, 

ochrana přírody 

-Pobyt v přírodě – chůze a pohyb 

v terénu 

-Turistika 

-Výuka na DDH 

člověka k prostředí – ochrana 

životního prostředí, chování v 

přírodě 
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-Vycházka – bezpečné chování 

v silničním provozu 

Činnosti podporující pohybové 

učení 

   

Žák by měl: 

 reagovat na základní 

pokyny a povely 

k osvojované činnosti 

 

 

 

 

 rozlišit nesportovní 

chování 

 

 znát základy poskytování 

první pomoci 

Žák dle svých schopností: 

-Správně reaguje na základní 

povely a pokyny 

 

 

 

 

 

-Pozná nesportovní chování 

 

 

-Zvládne základy poskytování 

první pomoci 

 

-Základní organizační činnost 

v Tělesné výchově 

-Základní odborná tělocvičná 

terminologie osvojovaných 

činností (komunikace v Tělesné 

výchově) 

 

-Zásady jednání    a chování – fair 

play, olympijské symboly 

 

-První pomoc při sportovních 

úrazech 

Mezipředmětové vztahy: 

Výchova ke zdraví 
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5.7 ODBORNÉ ČINNOSTI 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Odborné činnosti vede k utváření odborných kompetencí potřebných pro 

výkon pracovních činností. Cílem odborného vzdělávání je připravit žáka na smysluplný 

osobní, občanský i pracovní život. 

 

Vzdělávací oblast Odborné činnosti zahrnuje vzdělávací okruhy: Rodinná výchova a Práce 

v domácnosti a další odborné zaměření dle profilace školy. 

 

Ze vzdělávací oblasti Rodinná výchova byl vytvořen předmět Rodinná výchova, ze 

vzdělávací oblasti Práce v domácnosti byl vytvořen předmět Práce v domácnosti a v dalším 

odborném vzdělávání byly vytvořeny předměty Pracovní činnosti a Keramika. 

 

5.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Rodinná výchova 

 

Vyučovací předmět Rodinná výchova má za cíl připravit žáky pro samostatný život v rodině, 

případně v chráněném bydlení. Získané dovednosti a vědomosti by měly přispět k jejich 

soběstačnosti v každodenním životě, ke snížení jejich závislosti na pomoci ostatních lidí a 

jejich integraci do společnosti. Předmět Rodinná výchova má komplexní charakter a dává 

žákům možnost zabývat se jednotlivými tématy z různých pohledů. Vedle teoretických 

poznatků je výuka zaměřena na osvojení komunikačních technik, vhodné argumentace, 

chování a rozhodování ve prospěch zdraví, a to jak v modelových situacích, tak 

v každodenním životě školy, činnostech v rodině a mimo školu. Uplatňujeme metody nácviku 

praktických činností, situačních her, využití vlastních zkušeností a dosud získaných poznatků 

a dovedností. 

Vzdělávací okruh Rodinná výchova začleňuje tyto tematické okruhy: Rodina, rodinné soužití; 

Rodičovství a Domácnost. Tematický celek Lidé kolem nás byl přesunut ze vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost. 

 

Vyučovací předmět Rodinná výchova má dotaci 3 hodiny týdně. 

 

Výuka probíhá převážně v kmenové třídě a také ve všech prostorách školy. Při výuce 

používají žáci názorné pomůcky a konkrétní předměty. Výuka je doplňována exkurzemi, 

přednáškami a besedami podle aktuální nabídky v průběhu celého školního roku.  

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Rodinná výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:  

 

Kompetence k učení 

 využívat informace z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení 

 rozšířit si a prohloubit poznatky o rodině 

 zapojit do výuky všechny smysly využitím modelů, názorných pomůcek, obrazů apod. 

 získávat informace 

 propojit získané znalosti se životem   

Kompetence k řešení problémů 

 naučit se správnému řešení vztahů a možných vzniklých situací v rodině i mezi 

partnery 
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 orientovat se v různých životních situacích a adaptabilitě na nové podmínky 

 pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení 

 zvolit si k danému tématu problematiku, která je zajímá  

Kompetence komunikativní 

 používat správnou terminologii 

 otevřeně se vyjadřovat vhodnými komunikačními prostředky 

 vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu (metoda vyprávění, 

diskuse, rozhovor apod.) 

 ústně prezentovat výsledky práce, klást k tématu otázky, o tématu diskutovat 

 pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace 

 rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech 

 vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na druhé 

Kompetence sociální a personální 

 při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat 

 podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě žák hodnotí vlastní práci 

nebo práci ostatních 

 uplatňovat dobré mezilidské vztahy 

 pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor 

druhých, prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních 

 řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

Kompetence občanské 

 budovat si ohleduplný vztah k ostatním lidem i rodinným příslušníkům 

 dodržovat pravidla slušného chování, předcházet různým nebezpečím, chránit si své 

zdraví, bezpečně se chovat za mimořádných a krizových událostí 

 zažít úspěch 

 chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování, 

bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního 

zdraví a bezpečnosti druhých  

Kompetence pracovní 

 snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě 

 utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

 plnit si vlastní povinnosti a závazky 

 rozvoj základních manuálních a pracovních dovedností a pozitivního vztahu k práci 

Odborné kompetence 

Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 dodržovat hygienické předpisy 

 dodržovat pravidla bezpečnosti práce 

 spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí 

Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb 

 pracovat podle návodu nebo instrukcí, příp. za pomoci druhé osoby 

 pracovat v souladu s technologickými předpisy pod vedením 

 uplatňovat pracovní návyky 

 kontrolovat a hodnotit kvalitu své vykonané práce 

 vzájemně si pomáhat a spolupracovat při pracovních činnostech 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 seznámit se s finančním a společenským ohodnocením profese 

 seznámit se se základy finanční gramotnosti 

 aplikovat naučené sociální dovednosti v běžném životě
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rodinná výchova 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Rodina, rodinné soužití    

Žák by měl: 

 znát postavení člověka ve 

společnosti a v rodině 

 

 

 objasnit složení rodiny a 

změny v rodině 

 

 interpretovat základní 

pravidla a povinnosti 

členů rodiny 

 

 

 

 vysvětlit etapy lidského 

života, potřeby, životní 

projevy 

Žák dle svých schopností: 

-Zná postavení člověka ve 

společnosti a rodině 

 

 

-Dokáže vyjmenovat členy rodiny 

a objasnit změny v rodině 

 

-Zná základní pravidla a 

povinnosti členů rodiny 

 

 

 

 

 

-Zná etapy lidského života 

-Vyjmenuje potřeby a životní 

projevy podle etap lidského života 

 

-Vztahy a komunikace v rodině – 

v užší i širší rodině, generační 

konflikty 

 

-Složení rodiny, funkce členů 

-Změny v rodině 

 

-Fungování rodiny – práva a 

povinnosti členů v rodině, vliv 

rodiny na vývoj dítěte 

-Typy výchovy v rodině 

- Úplná a neúplná rodina, formy 

náhradní rodinné péče 

 

-Etapy lidského života 

-Potřeby, životní projevy 

v jednotlivých etapách lidského 

života 

Mezipředmětové vztahy:  

Člověk a společnost 

Práce v domácnosti  

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – Vztah 

člověka k prostředí Člověk a svět 

práce – Práce a zaměstnanost 

Rodičovství    

Žáka by měl: 

 respektovat pravidla 

soužití mezi vrstevníky a 

partnery 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Chová se dle pravidel soužití 

mezi vrstevníky a partnery 

 

 

 

 

-Mezilidské vztahy- kamarádství, 

přátelství, láska, výběr partnera 

-Pravidla soužití mezi vrstevníky 

a partnery 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Člověk a společnost 
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 uplatňovat ve svých 

citových projevech jistou 

míru zdrženlivosti 

 

 uvědomit si možná rizika 

při výběru partnera 

 

 znát důsledky rizikového 

sexuálního chování a 

nechtěného těhotenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozpoznat situace 

ohrožující jeho bezpečnost 

a uplatňovat osvojené 

dovednosti proti 

manipulaci a agresi 

 

 vědět, na koho se obrátit 

v situacích osobního 

ohrožení 

-Do jisté míry ovládat své citové 

projevy 

 

 

-Uvědomuje si možná rizika při 

výběru partnera 

 

-Chápe důsledky rizikového 

sexuálního chování 

-Chápe důsledky nechtěného 

těhotenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rozpozná situace ohrožující jeho 

bezpečnost 

-Dokáže použít osvojené 

dovednosti proti manipulaci a 

agresi 

 

-Je schopen se v případě osobního 

ohrožení obrátit na kompetentní 

osoby, instituce 

-Modelové situace – nácvik 

ovládání citových projevů 

 

 

-Výběr partnera, rizika  

 

 

-Sexuální dospívání – 

antikoncepce, předčasná sexuální 

zkušenost, přerušení těhotenství, 

rizikové sexuální chování a jeho 

prevence 

-Poruchy pohlavní identity, 

prevence přenosných pohlavních 

chorob 

-Sňatek, těhotenství, narození 

dítěte 

-Péče o dítě, dětské nemoci 

 

-Zneužívání, týrání dětí – krizová 

centra, linky důvěry 

-Neshody v manželství – 

manželská, rozvod 

 

 

-Krizová centra, linky důvěry 

-Policie, RZS, Hasiči 

-Modelové situace 

Domácnost    

Žák by měl: 

 uplatňovat hygienické 

zásady a návyky v osobní 

Žák dle svých schopností: 

-Dodržuje zásady a návyky osobní 

hygieny 

 

-Byt a jeho funkce – bytové 

prostory, jejich účel a vybavení 

Mezipředmětové vztahy:  

Člověk a společnost 

Práce v domácnosti  
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hygieně 

 

 

 

 

 orientovat se 

v prostředcích osobní 

hygieny a způsobech 

jejich používání 

 

 ovládat jednoduché 

pracovní postupy při 

základních činnostech 

v domácnosti a aplikovat 

základy úklidových prací 

 

 bezpečně zacházet se 

základními čistícími 

prostředky 

 
 
 

 poskytovat první pomoc 

při drobném poranění 

v domácnosti 

 

 uplatňovat zásady hygieny 

a ochrany zdraví při práci 

v domácnosti 

 

 

 

 

 

-Zná prostředky osobní hygieny a 

dokáže je používat 

 

 

 

-Zvládá jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech 

v domácnosti 

-Zvládne základy úklidových 

prací 

 

-Zachází bezpečně se základními 

čistícími prostředky 

 

 

 

 

-Dokáže poskytnout první pomoc 

při drobném poranění 

v domácnosti 

 

-Dodržuje zásady hygieny při 

práci v domácnosti 

-Uplatňuje zásady ochrany zdraví 

při práci v domácnosti 

 

 

-Základní vybavení domácnosti 

-Podíl jednotlivých členů 

domácnosti na jejím chodu 

-Sebeobsluha a osobní hygiena 

 

- Prostředky osobní hygieny 

-Používání prostředků osobní 

hygieny 

 

 

-Úklidové práce v domácnosti 

- Modelové situace a praktická 

cvičení 

 

 

 

-Základní čistící prostředky – pro 

úklid domácnosti 

-Bezpečnost při úklidových 

pracích 

-Praktická cvičení 

 

-Ošetření drobného poranění – 

škrábnutí, říznutí, opaření a 

popáleniny 

 

-Hygiena a ochrana zdraví 

v domácnosti 

-Modelové situace a praktická 

cvičení 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – Vztah 

člověka k prostředí Člověk a svět 

práce – Práce a zaměstnanost 
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Lidé kolem nás    

Žák by měl: 

 rozlišovat základní a širší 

rodinné vztahy 

 

 

 

 

 rozlišovat partnerské a 

přátelské vztahy 

 

 respektovat práva svá i 

práva druhých 

 

 

 rozpoznat protiprávní 

jednání a umět přiměřeně 

reagovat 

 

 umět vnímat a tolerovat 

rozdíly v životě jiných lidí 
 
 
 
 
 

 osvojit si základní pravidla 

společenského chování 

 

 vědět, jak se chovat při 

setkání s neznámými lidmi 

Žák dle svých schopností: 

-Chápe základní a širší rodinné 

vztahy 

 

 

 

 

-Rozliší partnerské a přátelské 

vztahy 

 

-Respektuje práva svá i práva 

druhých 

 

 

 

-Pozná protiprávní jednání 

-Dokáže přiměřeně reagovat při 

protiprávním jednání 

 

-Vnímá rozdíly v životě jiných 

lidí 

-Toleruje rozdíly v životě jiných 

lidí 

 

 

 

-Má osvojena základní pravidla 

společenského jednání 

 

-Ví, jak se má chovat při setkání 

s neznámými lidmi 

 

-Rodina a společnost, členové 

rodiny 

-Vztahy v rodině 

-Práva a povinnosti manželů, 

zákon o rodině 

 

-Vztahy – přátelství, partnerství 

-Hledání životního partnera 

 

-Konflikty v rodině, řešení 

konfliktů 

-Příjmy a výdaje rodiny, pojištění 

-Sociální zabezpečení 

 

-Mezilidské vztahy – kamarádství, 

přátelství, parta, náboženská sekta 

-Právo, protiprávní jednání 

 

-Vztahy k nemocným, starým a 

handicapovaným občanům 

-Menšiny ve společnosti, 

multikulturální soužití 

-Vyhledávání informací na 

Internetu 

 

-Základní pravidla společenského 

chování – v rodině, na veřejnosti 

 

-Modelové situace – setkání 

s neznámými lidmi 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Člověk a společnost 
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 rozpoznat nebezpečné 

situace a jednání 

ohrožující lidskou 

důstojnost 

 

-Rozpozná nebezpečné situace a 

jednání ohrožující lidskou 

důstojnost 

 

-Nebezpečné situace a jednání 

ohrožující lidskou důstojnost 
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5.7.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Práce v domácnosti 

 

Cílem vyučovacího předmětu Práce v domácnosti je poskytnout žákům osvojení praktických 

dovedností, které jim umožní vykonávat jednoduché činnosti v domácnosti. Svými formami 

výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním znalostí získaných z jiných oblastí 

vzdělávání i nabytých zkušeností umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, 

pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě. Formuje jejich osobnost 

rozvíjením některých vlastností, motorických a tvořivých schopností a dovedností.  

 

Výuka probíhá převážně formou praktických cvičení podle individuálních schopností žáků. 

V průběhu praktických činností získává žák základní poučení o materiálech, pomůckách a 

přístrojích, které používá, a o bezpečnosti práce s nimi, a to v nezbytné míře a na uživatelské 

úrovni, s ohledem na využití v praxi. 

 

Vyučovací předmět Práce v domácnosti má dotaci 4 hodiny týdně, z toho je 1 hodina 

disponibilní. 

 

Výuka probíhá většinou ve cvičné žákovské kuchyni nebo v kmenové třídě. 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Práce v domácnosti budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:  

 

Kompetence k učení 

 naučit se pracovat podle návodu 

 osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

 samostatně myslet a objevovat nové poznatky 

 používat pracovní nástroje při práci a v běžném životě 

 poznávat vlastní pokroky při práci 

 užívat základní pojmy z oblasti odborných činností  

Kompetence k řešení problémů 

 aplikovat postup podle návodu na práci obdobného zadání 

 volit různé postupy práce 

 rozvíjet tvořivost a vlastní nápady 

 pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení, poznat význam kontroly 

 překonávat nezdary a překážky 

 vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob 

 řešit každodenní praktické problémy běžného života  

Kompetence komunikativní 

 používat názvy pracovních činností, nástrojů, materiálů a pomůcek 

 rozšiřovat si slovní zásobu a samostatně se vyjadřovat k prováděným činnostem 

 rozumět obsahu sdělení, umět se dotázat na doplňující údaj 

 pochopit slovní zadání pracovních postupů 

 popsat jednotlivé pracovní činností 

 účelně komunikovat při práci ve dvojici a ve skupině 

 učit se v klidu řešit konflikty  

Kompetence sociální a personální 

 posilovat své sebevědomí na základě pracovních úspěchů 

 rozpoznávat nevhodné a nebezpečné chování 
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 uvědomovat si nutnost ohleduplnosti ke druhým při práci 

 spolupracovat ve dvojici a ve skupině, vzájemně si pomáhat 

 mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost 

 podílet se na vytváření pravidel při činnostech, pravidla dodržovat 

 respektovat nápady druhých 

 zažívat různé role ve skupině  

Kompetence občanské 

 dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví 

a nacvičovat chování za mimořádných událostí 

 respektovat společenské normy 

 šetrně zacházet s materiály a energiemi 

 podílet se drobnými činnosti na ochraně životního prostředí v blízkém okolí 

 dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování 

 utvářet si představu o svém budoucím povolání  

Kompetence pracovní 

 zvládnout základní pracovní dovednosti, operace a postupy 

 vytvořit si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 snažit se o dokončení práce, o provedení práce v co největší kvalitě 

 posuzovat výsledky své práce 

 vytvořit si představu o konkrétních činnostech běžných profesí 

 dodržovat zásady bezpečnosti při práci 

Odborné kompetence 

Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 dodržovat právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a další předpisy dle 

pokynů učitele 

 správně používat ochranné pracovní prostředky, pečovat o ně 

 spolupodílet se aktivně na vytváření bezpečného pracovního prostředí 

Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb 

 seznamovat se a dodržovat stanovené normy a předpisy 

 pracovat podle instrukcí nebo návodu 

 pracovat v souladu s technologickými předpisy 

 uplatňovat pracovní návyky 

 úspěšně dokončovat zadané úkoly, kontrolovat a hodnotit svou práci 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

 poznávat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské 

ohodnocení 

 pečovat o životní prostředí, brát ohled na vliv lidské činnosti na životní prostředí 

 aplikovat naučené sociální dovednosti v běžném životě (třídění odpadu, osobní 

ochranné prostředky, nakládání s chemickými prostředky) 

 seznamovat se s finančním a společenským ohodnocením jejich profese a se základy 

finanční gramotnosti (mzda, daně, zdravotní a sociální pojištění, půjčky, dluhy) 

 

 

 

 

 

 

 



77 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce v domácnosti 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Provoz a údržba domácnosti    

Žák by měl: 

 používat jednoduché 

pracovní postupy a 

techniky péče o 

domácnost 

 

 

 

 vybrat vhodné nástroje, 

přístroje a nářadí podle 

zamýšlené činnosti a 

bezpečně s nimi zacházet 

 

 

 

 

 provádět jednoduchý úklid 

domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Používá jednoduché pracovní 

postupy a techniky péče o 

domácnost 

 

 

 

 

-Umí vybrat a bezpečně zacházet 

s vhodnými nástroji, přístroji a 

náčiním 

 

 

 

 

 

-Zvládne jednoduchý úklid 

domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Základní požadavky na zařízení a 

vybavení bytu 

-Domácí práce v průběhu dne 

-Jednoduché pracovní operace a 

postupy 

-Uspořádání věcí v domácnosti 

 

-Pracovní pomůcky a prostředky, 

jejich funkce a využití 

-Obsluha základních technických 

prostředků používaných 

v domácnosti (úklidové, 

kuchyňské), bezpečná obsluha 

spotřebičů 

 

-Úklidové práce – vytírání 

podlahy, mytí oken, mytí nádobí, 

vysávání apod. 

-Praktický nácvik 

-Úklidové a čistící prostředky – 

nákup, skladování, používání 

-Odpadové hospodaření – třídění 

odpadu, likvidace domácího 

odpadu 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Odborné činnosti – Rodinná 

výchova  

Český jazyk  

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – Vztah 

člověka k prostředí  

Člověk a svět práce – dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci   
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 bezpečně zacházet se 

základními čistícími 

prostředky 

 

 pracovat s běžnými 

domácími přístroji a 

provádět jejich údržbu 
 
 

 

 

 

 

 

 zvládnout základní údržbu 

oděvů a prádla 

 

 

 

 pečovat o pokojové 

rostliny a využívat květiny 

k výzdobě bytu 

-Zachází bezpečně se základními 

čistícími prostředky 

 

 

-Pracuje s domácími přístroji 

-Je schopen provést bezpečně 

jednoduchou údržbu domácích 

přístrojů 

 

 

 

 

 

 

-Zná zásady základní údržby 

oděvů a prádla 

-Zvládne základní údržbu oděvů a 

prádla 

 

-Znát základy péče o pokojové 

rostliny 

-Pečovat o pokojové rostliny 

-Využívat květiny k výzdobě bytu 

-Bezpečnost při práci a 

manipulaci se základními 

čistícími prostředky 

 

-Obsluha domácích přístrojů 

-Jednoduchá údržba domácích 

přístrojů (montáž, demontáž např. 

mlýnku na maso, výměna baterií) 

-Drobné domácí údržbářské práce 

(přitlučení hřebíku, zašroubování 

šroubku, přilepení, výměna sáčku 

ve vysavači, apod.) 

 

 

-Údržba oděvů a textilií – praní, 

sušení, žehlení 

-Drobné opravy oděvů a textilií 

 

 

-Pokojové rostliny  

-Ošetřování pokojových rostlin 

-Aranžování květin – do vázy, 

suchá vazba, věnec 

Příprava pokrmů    

Žák by měl: 

 orientovat se v základním 

vybavení kuchyně 

 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Orientuje se v základním 

vybavení kuchyně  

  

 

 

 

 

 

-Základní vybavení kuchyně 

(nábytek, nádobí, přístroje…)  

-Kuchyňské spotřebiče a jejich 

funkce 

-Praktický nácvik obsluhy 

vybavení kuchyně 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Odborné činnosti – Rodinná 

výchova 

Český jazyk  

Matematika 

Výchova ke zdraví  

Informatika  
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 bezpečně obsluhovat 

základní spotřebiče 
 

 

 připravit jednoduché 

pohoštění a pokrm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodržovat zásady 

správného stolování a 

společenského chování u 

stolu 

 

 

 dodržovat základní 

hygienické a bezpečnostní 

předpisy při práci 

 

-Bezpečně obsluhuje základní 

kuchyňské spotřebiče     

 

 

 

-Zvládá připravit jednoduché 

pokrmy – výběr, nákup, 

skladování potravin, studená i 

tepelná úprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zvládá základy správného 

stolování – úprava stolu – a 

společenské chování u stolu   

 

    

 

-Dodržuje základní hygienické a 

bezpečnostní předpisy při práci 

 

    

-Bezpečná obsluha a použití 

sporáku, kuchyňského robotu, 

ručního šlehače, toustovače, 

lednice apod. a jejich úklid    

 

-Příprava jednoduchých pokrmů –  

výběr pokrmu, nákup potravin, 

pracovní postup 

-Základní způsoby tepelné úpravy 

pokrmů 

-Skladování potravin (lednice, 

mraznička…) 

-Sušení ovoce a zeleniny 

-Zavařování ovoce a zeleniny 

-Potravinové recepty – 

vyhledávání, vaření podle receptu 

(kuchařské knihy, časopisy, 

Internet…) 

-Zásady zdravé výživy a zdravé 

stravovací návyky  (pyramida 

zdravé výživy)   

 

-Úprava stolu k různým 

příležitostem, prostírání, ozdobné 

prvky 

-Základy společenského chování 

při stolování – praktický nácvik    

 

-Zásady hygieny a bezpečnosti 

práce při práci v kuchyni a s 

potravinami   

 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – Vztah 

člověka k prostředí  

Člověk a svět práce – dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci   
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 poskytnout první pomoc 

při drobném poranění a 

přivolat pomoc při 

vážnějším poranění 

-Seznamuje se a umí poskytnout 

první pomoc při drobném 

poranění; učí se rozeznávat 

drobné poranění od vážnějšího    

-Umí přivolat pomoc při 

vážnějším poranění  

 

-Základy první pomoci při 

drobných poraněních – škrábnutí, 

říznutí, popáleniny 1.stupně; 

rozdíl mezi drobným poraněním a 

vážnějším poraněním   

-Tísňové volání 112 a 155 

-Praktický nácvik   
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5.7.3 Charakteristika vyučovacího předmětu Praktické činnosti 

 

Vyučovací předmět Praktické činnosti je jedním ze stěžejních předmětů ve vzdělávání žáků v 

praktické škole jednoleté. Svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním 

znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání i nabytých zkušeností umožňuje žákům 

získat důležitý soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném 

životě a pro uplatnění člověka ve společnosti. Formuje jejich osobnost rozvíjením některých 

vlastností, motorických i tvořivých schopností a dovedností.  

 

Organizace výuky je dána charakterem předmětu, výuka probíhá převážně formou 

praktických cvičení podle individuálních schopností žáků. Žáci se učí pracovat samostatně i v 

týmu a vážit si práce své i druhých. V rámci praktických cvičení se seznamují s různými 

materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek, nástrojů a nářadí.   

 

Obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti je rozdělen na tematické okruhy:   

 Práce s technickými materiály (papír, karton, sklo, plasty, kov, odpadový materiál,…)   

 Dílenské práce (dřevo, kov, …)   

 Pěstitelské práce (zelenina, ovoce, údržba zahrady,…) 

 Základy šití (základní stehy, přišívání knoflíků,…) 

 Kreativní tvorba (korálky, ovčí rouno, pedig, …)  

 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad hygieny a 

bezpečnosti při práci. Způsob realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na 

podmínkách, možnostech školy a schopnostech žáků.   

 

Vyučovací předmět Praktické činnosti má dotaci 6 hodin týdně.  

 

Výuka probíhá převážně v žákovské dílně, ve výtvarné dílně, v kmenové učebně, .na zahradě 

školy a na školním pozemku. Do výuky jsou zařazovány exkurze, přednášky a besedy podle 

aktuální nabídky v průběhu školního roku.  

  

Cíl předmětu:  

 praktickými činnostmi učit žáky plánovat, do určité míry i organizovat a hodnotit 

pracovní činnosti 

 vést žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci   

    

Formy a metody práce  

Volba metod se podmiňuje obsahům a cílům vyučování, mentálnímu věku a specifikům 

jednotlivých žáků. Vycházejí ze speciálně-pedagogických didaktických zásad názornosti, 

přiměřenosti a posloupnosti. Jednotlivé metody a formy práce rozvíjejí osobnost žáka, 

utvářejí a posilují jeho sebevědomí, působí na jeho chování, rozvíjejí estetické cítění, tvořivé 

schopnosti a zprostředkovávají žákovi nové zážitky prostřednictvím jeho vlastní tvorby. 

Použité pracovní postupy mají značný rehabilitační a relaxační význam. Napomáhají rozvoji 

hrubé i jemné motoriky, řeči, hybnosti a uvolňují napětí. Jsou voleny s ohledem na věk, 

úroveň mentálních schopností i aktuální psychické naladění žáka. 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Praktické činnosti budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s 

individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:   

Kompetence k učení 
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 při práci postupovat od jednoduššího ke složitějšímu 

 naučit se pracovat podle návodu 

 osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

 samostatně myslet a objevovat nové poznatky 

Kompetence k řešení problémů    

 řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem 

 rozvíjet tvořivost a vlastní nápady 

 pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení 

 poznat význam kontroly 

 překonávat nezdary a překážky 

 vyhledat pomoc při ohrožení své či jiné osoby 

 řešit každodenní praktické problémy běžného života 

Kompetence komunikativní 

 používat správně názvy pracovních činností, materiálů, nástrojů a pomůcek 

 rozšiřovat si slovní zásobu 

 popisovat jednoduché pracovní činnosti 

 pochopit slovní zadání a slovní pokyny při práci 

 účelně komunikovat při práci ve dvojici, ve skupině 

 rozumět obsahu sdělení 

 umět se dotázat na doplňující údaje  

Kompetence sociální a personální 

 na základě pracovních úspěchů posilovat své sebevědomí 

 rozpoznávat nevhodné a nebezpečné chování 

 spolupracovat ve dvojici, ve skupině 

 respektovat nápady druhých 

 zažívat různé role ve skupině 

 uvědomovat si nutnost ohleduplnosti ke druhým při práci 

Kompetence občanské   

 znát základní práva a povinnosti občanů 

 respektovat společenské normy a pravidla soužití 

 uvědomovat si význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví a zdraví druhých 

 rozpoznat nevhodné a rizikové chování     

Kompetence pracovní  

 zvládnout základní pracovní postupy a dovednosti 

 vytvořit si pozitivní vztah k pracovním činnostem 

 posuzovat výsledky své práce 

 vytvořit si představu o činnostech běžných profesí 

 snažit se o dokončení každé práce 

 snažit se o provedení práce v co nejlepší kvalitě 

 dodržovat zásady bezpečnosti při práci 

Odborné kompetence 

Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 dodržovat právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a další předpisy  

 správně používat ochranné pracovní prostředky, pečovat o ně 

 spolupodílet se aktivně na vytváření bezpečného pracovního prostředí 

Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb 

 dodržovat stanovené normy a předpisy 

 pracovat podle instrukcí nebo návodu 
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 pracovat v souladu s technologickými předpisy 

 uplatňovat pracovní návyky a dovednosti 

 úspěšně dokončovat zadané úkoly, kontrolovat a hodnotit svou práci 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

 poznávat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské 

ohodnocení 

 pečovat o životní prostředí, brát ohled na vliv lidské činnosti na životní prostředí 

 aplikovat naučené sociální dovednosti v běžném životě (nakládání s odpady, třídění 

odpadu, osobní ochranné prostředky) 

 seznamovat se s finančním a společenským ohodnocením jejich profese a se základy 

finanční gramotnosti (mzda, daně, zdravotní a sociální pojištění, půjčky, dluhy) 

 podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného 

rozvoje 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Práce s technickými materiály    

Žák by měl: 

 seznámit se s materiálem a 

způsobem jeho zpracování 

 

 

 

 

 

 

 seznámit se s pomůckami 

potřebnými pro práci 

 

 

 osvojovat si dovednosti a 

pracovní techniky 

nezbytné pro úspěch 

v jednotlivých činnostech 

 

 zvládnout jednoduchý 

výrobek 

 

 

 rozvíjet své estetické cítění 

a kreativitu 

 

 

 dodržovat zásady BOZP a 

Žák dle svých schopností: 

-Pozná různé materiály a dovede 

je zpracovávat 

 

 

 

 

 

 

-Správně rozlišuje a používá 

pracovní pomůcky 

 

 

-Má osvojeny dovednosti a 

pracovní techniky potřebné 

k jednotlivým činnostem 

 

 

-Zvládne pod vedením nebo podle 

návodu vyrobit jednoduchý 

výrobek 

 

-Rozvíjí své estetické cítění a 

kreativitu 

 

 

-Při práci dodržuje zásady 

 

-Práce s papírem a kartonem: 

rozdělení, vlastnosti, užití v praxi 

-Práce s plasty: rozdělení, 

vlastnosti, použití v praxi 

-Další materiály dle možností a 

vybavení školy 

-Kombinování různých materiálů 

 

-Pracovní pomůcky, nástroje a 

nářadí pro práci s různým 

materiálem 

 

-Jednoduché pracovní operace a 

postupy při práci s různým 

materiálem 

 

 

-Orientace v návodu 

-Výrobky z různých materiálů 

 

 

-Vlastní tvorba, volba materiálů 

-Výrobky dle schopností žáků 

 

-Zásady bezpečnosti při práci 

-Hygienické předpisy 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí -

Ekosystémy 

-Vztah člověka k prostředí  

Člověk a svět práce – dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci 
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hygienické předpisy při 

práci 

bezpečnosti a hygienické předpisy 

 

 

-Ochranné pomůcky a oděv 

Pěstitelské práce    

Žák by měl: 

 znát základní podmínky 

pro pěstování rostlin 

 

 připravit půdu pro výsev 

nebo výsadbu 

 

 znát základní druhy 

zeleniny a ovoce, jejich 

využití 
 
 

 vysévat a sázet vybrané 

druhy zeleniny 

 

 

 provádět práce spojené 

s pěstováním ovoce a 

zeleniny 

 

 

 sklízet ovoce a zeleninu 

 

 

 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Zná základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

 

-Dokáže připravit půdu pro výsev 

nebo výsadbu 

 

-Zná základní druhy zeleniny a 

ovoce a jejich využití 

 

 

 

-S pomocí vysévá a sází vybrané 

druhy zeleniny 

 

 

-Zvládne pracovní postupy při 

pěstování zeleniny a ovoce 

 

 

 

-Sklízí vybrané druhy ovoce a 

zeleniny 

 

 

 

 

 

 

-Základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

 

-Základní zpracování půdy 

-Příprava záhonu  

 

-Zelenina  - pěstování vybraných 

druhů zeleniny 

-Ovoce – pěstování vybraných 

druhů ovoce 

 

-Výsev zeleniny 

-předpěstování sadby 

-Sázení zeleniny 

 

-Výživa rostlin– zálivka, hnojení 

-Pletí záhonů, okopávání 

-Jednocení  

-Péče o ovocné stromy 

 

-Sklizeň a skladování zeleniny a 

ovoce 

-Využití v kuchyni 

-Ovoce - pěstování vybraných 

druhů ovoce 

 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Práce v domácnosti 

Informatika 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí -

Ekosystémy  

-Vztah člověka k prostředí  

Člověk a svět práce – dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci 
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 poznat léčivé rostliny a 

koření, účelně je využívat 

 

 

 zvládnout základní péči o 

trávník 

 

 používat pracovní nástroje 

a nářadí 

 

 dodržovat zásady BOZP a 

hygienické předpisy 

-Pozná některé léčivé rostliny a 

koření a dokáže je účelně využít 

 

 

-Ošetřuje trávník hrabáním,  

sekáním  

 

-Zvládne práci s pomocí 

zahradního náčiní 

 

-Dodržuje zásady bezpečnosti 

práce a hygienické předpisy 

-Léčivé rostliny, koření 

-Pěstování, sběr a sušení 

-Využití v kuchyni 

 

-Údržba trávníku - vyhrabávání, 

sekání, hrabání posečené trávy   

 

-Zahradnické náčiní 

-Práce se zahradnickým náčiním 

 

-Zásady bezpečnosti práce a 

hygienické předpisy při práci na 

zahradě 

Dílenské práce    

Žák by měl: 

 osvojovat si dovednosti a 

pracovní techniky spojené 

s ručním opracováním 

základních druhů 

materiálů 

 

 

 

 

 

 seznámit se pracovními 

pomůckami a nástroji 

používanými při 

opracování základních 

materiálů 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Osvojuje si dovednosti a 

pracovní techniky spojené 

s ručním opracováním základních 

druhů materiálů 

 

 

 

 

 

 

-Poznává a správně určuje 

pracovní pomůcky a nástroje na 

opracování základních materiálů 

 

 

 

 

 

-Ruční opracování dřeva 

-Řezání dřeva 

-Rašplování, pilování, broušení 

brusným papírem 

-Spojování dřeva  

-Hřebíky, šrouby 

-Moření, lakování, natírání dřeva 

-Práce s drátem – stříhání, 

ohýbání, spojování 

 

-Pracovní nástroje a pomůcky – 

brusný papír, pilník, rašple, pilka, 

nebozez, kladivo, šroubovák, 

kleště….. 

-Praktický nácvik zacházení s 

nástroji 

 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí -

Ekosystémy 

-Vztah člověka k prostředí  

Člověk a svět práce – dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci 
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 osvojit si základy práce s 

některými elektrickými 

přístroji   

 

 osvojit si základy drobné 

údržby a oprav 

v domácnosti 

 

 dodržovat základy 

bezpečnosti při práci a 

hygienické předpisy 

-Osvojuje si manipulaci a 

pracovní dovednosti s některými 

elektrickými přístroji 

 

-Osvojuje si základy drobné 

údržby a oprav v domácnosti 

 

 

-Dodržuje základy BOZP a 

hygienické předpisy 

-Práce s elektro přístroji – tavná 

pistole, pájka, vrtačka, aku 

šroubovák…. 

 

-Drobné opravy v domácnosti – 

klika u dveří, nátěry, zavěšení 

obrázku, … 

 

-BOZP a hygienické předpisy při 

práci v dílně 

 

Základy šití    

Žák by měl: 

 znát základní rozdělení 

textilních materiálů a 

jejich použití 

 

 správně vybrat a používat 

šicí potřeby 

 

 osvojit si základy ručního 

šití 

 

 

 seznámit se se základy 

strojového šití 

 

 

 

 zvládnout ušít jednoduchý 

výrobek 

Žák dle svých schopností: 

- Seznamuje se se základními 

textilními materiály 

 

 

-Zná a dovede používat šicí 

potřeby 

 

-Osvojuje si dovednosti ručního 

šití 

 

 

-Seznamuje se se strojovým šitím 

 

 

 

 

-Zvládne jednoduchý výrobek 

vytvořený šitím 

 

-Základní textilní materiály, jejich 

použití 

 

 

- Šicí potřeby – pomůcky k šití 

 

 

-Praktické činnosti – základní 

stehy, přišívání knoflíků 

-Nácvik práce s pomůckami 

 

-Praktické činnosti - obsluha 

šicího stroje 

-Bezpečnost při šití 

-Jednoduchý výrobek 

 

-Praktické činnosti – šití, sešívání, 

obšívání (jednoduchý šitý 

výrobek) 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Práce v domácnosti 

Informatika 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci 
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Kreativní dílna    

Žák by měl: 

 seznámit se s různými 

materiály a jejich 

zpracováním 

 

 

 seznámit se s pomůckami 

potřebnými pro práci 

s různými materiály 

 

 

 osvojovat si dovednosti a 

pracovní techniky  

v jednotlivých činnostech 

 

 zvládnout jednoduchý 

výrobek 

 

 rozvíjet své estetické 

cítění, kreativitu a 

tvořivost 

 

 dodržovat zásady BOZP a 

hygienické předpisy při 

práci 

Žák dle svých schopností: 

-Pozná různé materiály a má 

povědomí o jejich zpracování 

 

 

 

-Ví, které pomůcky použít pro 

práci s určitým materiálem 

 

 

 

-Zvládne základní pracovní 

dovednosti a techniky 

 

 

-S pomocí nebo návodem zvládne 

jednoduchý výrobek 

 

-Rozvíjí své estetické cítění, 

kreativitu a tvořivost 

 

 

-Dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygienické předpisy při práci 

 

 

 

-Různý materiál: pedig, ovčí 

rouno, korálky a další dle 

podmínek a vybavení školy 

-Odpadový materiál a jeho využití 

 

-Pomůcky pro jednotlivé 

materiály a činnosti 

-Bezpečné zacházení 

s pomůckami 

 

-Základní pracovní techniky podle 

druhu materiálu 

 

 

-Práce s návodem k činnosti 

 

 

-Vlastní tvorba dle fantazie, volba 

a výběr materiálů, kombinace 

 

 

-Bezpečnostní a hygienické 

předpisy pro práci s různými 

druhy materiálů 

 

 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Informatika 

Český jazyk 

Matematika 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí -

Ekosystémy  

-Vztah člověka k prostředí  

Člověk a svět práce – dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci 
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5.7.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Keramika 

 

Vyučovací předmět Keramika obsahem učiva a využíváním získaných schopností umožňuje 

žákům získat pracovní dovednosti a návyky, které využijí v běžném životě i pro uplatnění ve 

společnosti. Formuje se také jejich osobnost a rozvíjejí některé vlastnosti, motorické i tvořivé 

schopnosti a dovednosti.  

 

Výuka probíhá převážně formou praktických činností podle individuálních schopností žáků. 

Žáci se učí pracovat s hlínou a pomůckami, výrobky zdobit a barvit. Pro konečný vzhled 

výrobků používají i další materiály, kombinují je a spojují. Rozvíjejí tím svou fantazii, 

estetické cítění a kreativitu. Žáci jsou při práci soustavně vedeni k dodržování zásad hygieny 

a bezpečnosti při práci.  

 

Cíl předmětu:  

 přiměřeně věku, schopnostem a možnostem motivovat a aktivovat žáky k tvořivé 

činnosti 

 vést žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci   

 

 

Vyučovací předmět Keramika má dotaci 2 hodiny týdně, z toho jsou 2 hodiny disponibilní.  

 

Výuka probíhá převážně v keramické dílně, ve výtvarné dílně a také v kmenové učebně. Do 

výuky jsou zařazovány exkurze, přednášky a besedy podle aktuální nabídky v průběhu 

školního roku.  

  

Vyučovací metody: 

Metoda dovednostně – praktická  

 Jedná se o metodu předávání, utváření a upevňování praktických dovedností při práci s 

keramickou hlínou, pracovním nářadím, barvami a polevami na konečnou úpravu 

keramiky. 

 Nedílnou součástí této metody je instruktáž, napodobování a vlastní experimentování. 

 Cílem je přiměřeně věku, schopnostem a možnostem žáků aktivovat a motivovat žáky 

k tvořivé činnosti. 

Metoda umělecky tvůrčí  

 Tato vyučovací metoda rozvíjí u žáků estetické cítění, vnímání a vyjadřování 

prostřednictvím práce s keramickou hlínou.   

 V keramické dílně žáci vytvářejí předměty užitkové, ale i umělecké.  

 Prostřednictvím zjišťování vlastností materiálu keramické hlíny experimentují a tvoří 

podle vlastní fantazie, vytvářejí nové postupy při zdobení výrobků, při míchání barev. 

 Umělecké výtvory žáků jsou určeny k výzdobě školy, ke zlepšení estetického 

prostředí. 

 Nedílnou součástí této metody je hodnocení práce vlastní i práce ostatních.  

 Metoda využívá samostatnou i skupinovou práci žáků.  

 

 

Formy a metody práce  

Volba metod se podmiňuje obsahům a cílům vyučování, mentálnímu věku a specifikům 

jednotlivých žáků. Vycházejí ze speciálně-pedagogických didaktických zásad názornosti, 

přiměřenosti a posloupnosti. Jednotlivé metody a formy práce rozvíjejí osobnost žáka, 

utvářejí a posilují jeho sebevědomí, působí na jeho chování, rozvíjejí estetické cítění, tvořivé 
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schopnosti a zprostředkovávají žákovi nové zážitky prostřednictvím jeho vlastní tvorby. 

Použité pracovní postupy mají značný rehabilitační a relaxační význam. Napomáhají rozvoji 

hrubé i jemné motoriky, řeči, hybnosti a uvolňují napětí. Jsou voleny s ohledem na věk, 

úroveň mentálních schopností i aktuální psychické naladění žáka. 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie        

V předmětu Keramika budou prostřednictvím nové formy vyučování s použitím nových 

vyučovacích metod rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně volenou 

mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:   

 

 Kompetence k učení  

 zvládnout základní pracovní dovednosti, operace a postupy  

 při práci postupovat od jednoduššího ke složitějšímu 

Kompetence k řešení problémů 

 využívat nabyté vědomosti a dovednosti k samostatné tvůrčí činnosti 

 rozvíjet tvořivost a vlastní nápady 

 pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení 

 poznat význam kontroly 

Kompetence komunikativní 

 reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních 

 rozšířit své komunikační schopnosti při kolektivní práci   

 pochopit slovní zadání a slovní pokyny při práci 

 účelně komunikovat při práci ve dvojici, ve skupině 

 rozumět obsahu sdělení 

 umět se dotázat na doplňující údaje  

Kompetence sociální a personální 

 na základě pracovních úspěchů posilovat své sebevědomí 

 spolupracovat ve dvojici, ve skupině 

 respektovat nápady druhých 

 uvědomovat si nutnost ohleduplnosti ke druhým při práci 

Kompetence občanské   

 respektovat společenské normy a pravidla soužití 

 chránit své zdraví a zdraví druhých 

 rozpoznat nevhodné a rizikové chování     

Kompetence pracovní  

 vytvořit si pozitivní vztah k manuálním činnostem  

 dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního 

prostředí 

 pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu, obrázku, fotografie 

 koncentrovat se na pracovní výkon, výdrž a dokončení práce 

 mít konkrétní představu o profesi keramika 

 využívat získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého 

budoucího pracovního uplatnění    

Odborné kompetence 

Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 dodržovat předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a další předpisy  

 správně používat ochranné pracovní prostředky 
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 spolupodílet se aktivně na vytváření bezpečného pracovního prostředí 

Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb 

 pracovat podle instrukcí nebo návodu 

 pracovat v souladu s technologickými předpisy 

 uplatňovat pracovní návyky a dovednosti 

 úspěšně dokončovat zadané úkoly, kontrolovat a hodnotit svou práci 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

 poznávat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské 

ohodnocení 

 aplikovat naučené sociální dovednosti v běžném životě 

 seznamovat se s finančním a společenským ohodnocením profese  

 podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného 

rozvoje 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Keramika 

 

VÝSLEDKY 

VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY, 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Žáka by měl: 

 být seznámen 

s materiálem a 

způsobem jeho 

zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 mít osvojeny zásady 

hygieny a BOZP 

 

 umět správně 

zacházet s nástroji a 

pomůckami 

 

 

 znát pracovní 

postupy při tvorbě 

 

 

 

Žák dle svých schopností: 

-Seznamuje se s organizací práce v 

keramické dílně, teorií, 

názvoslovím, používaným 

materiálem a jeho vlastnostmi, 

pomůckami a nástroji pro práci s 

keramickou hlínou 

 

 

 

 

 

-Osvojuje si zásady hygieny a 

bezpečnosti práce v keramické dílně 

 

-Zvládne práci s pomocí nástrojů a 

pomůcek 

 

 

 

-Získává poznatky o celkovém 

procesu tvorby keramických 

výrobků 

 

 

 

 

 

 

-Pracovní prostor keramické 

dílny, udržování pořádku 

-Názvosloví 

-Pomůcky a nástroje pro práci s 

keramickou hlínou  

-Keramická hlína, druhy 

keramické hlíny, její vlastnosti a 

využití v praxi 

-Výpal keramiky, seznámení 

s keramickou pecí 

 

-Bezpečnost a hygiena při práci 

v keramické dílně 

 

-Pomůcky k práci v keramické 

dílně: škrabky, špachtle, štětce, 

válečky, formy, razítka, 

vykrajovačky… 

 

-Pracovní postupy při zhotovení 

výrobků z keramické hlíny 

-Hnětení, mačkání 

-Lepení – výroba šlikru 

-Válení – vyvalování plátu 

-Tvorba geometrických tvarů 

-Obtiskování 

-Vyškrabávání 

Mezipředmětové vztahy: 

Informatika 

Český jazyk 

Matematika 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí - Vztah 

člověka k prostředí  

Člověk a svět práce – dodržování 

bezpečnosti a hygieny při práci 
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 zhotovit samostatně 

výrobek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozvíjet estetické 

cítění, představivost 

a kreativitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aplikuje naučené pracovní postupy 

při zhotovení výrobku z keramické 

hlíny 

-Dokáže se soustředit na tvůrčí 

činnost a usilovat o její dokončení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uplatňuje linie, barvy, tvary a 

objekty pro vlastní vyjádření 

i při společné tvůrčí práci 

-Vykrajování z plátů formičkami, 

prořezávání 

-Práce se šablonou 

-Základy keramiky lité do forem 

-Základy točení na kruhu 

-Dokončení výrobků před 

výpalem: začišťování, obrušování, 

vymývání  

-Zdobení – glazury, engoby 

 

-Plošné výrobky: 

dekorativní i užitkové předměty, 

keramické kachle, reliéfní kachel 

-Modelování z válečků 

-Výroba jednoduchých dutých 

tvarů (misek, hrnků, ….) 

-Modelování jednoduchých 

figurek – ruční tvorba od miniatur 

po velké výrobky 

-Práce se základními 

geometrickými tělesy (koule, 

krychle, jehlan, válec atd.) a jejich 

využití pro rozvoj abstraktního 

myšlení 

-Odlévání do forem (sádrové 

formy)  

-Točení na hrnčířském kruhu – 

jednoduché výrobky 

 

-Práce dle vlastní fantazie 

-Dekorování a zdobení výrobků 

dle vlastních představ 
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 zvládnout dokončení 

výrobku zdobením 

 

 

 při vlastní tvorbě vychází ze 

svých myšlenek, emocí, 

představ 

 umí sdělit obsah nebo záměr 

vlastní tvůrčí práce a umí 

komunikovat o zhotoveném 

výrobku s ostatními 

 vnímá design a estetickou 

úroveň předmětů denní 

potřeby 

 

 připravuje výrobky na výpal 

a pálení 

 dokáže ozdobit hotový 

vypálený práce s keramickou 

hlínou  

-Linie, barvy, tvary a objekty  

-Návštěvy muzeí, galerií a výstav 

-Vyhledávání na internetu – 

užitková keramika, výtvarná díla 

(vnímání desingu a estetické 

úrovně výrobků) 

 

 

 

 

 

-Příprava výrobků na zdobení – 

smirkování, čištění 

-Povrchové úpravy: 

Glazování 

Zdobení engobami  

-Dekorace výrobků – kombinace 

různých materiálů s keramikou 

(provázky, pedig, přírodniny….) 
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6. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy    

 

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků    

 

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích  

pořádaných školou   

 

 hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu, je 

komplexním posouzením prospěchu a chování žáka  

 

 klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a na konci každého 

pololetí se vydává žákovi vysvědčení, na konci prvního pololetí se místo 

vysvědčení vydává výpis z vysvědčení   

 

 učitel hodnotí míru naplnění očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech 

 

 výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 

hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 

vzhledem k očekávaným výstupům formulovaných v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů vzdělávacího programu nebo individuálního vzdělávacího 

plánu v souladu s cíli základního a středního vzdělávání   

 

 při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení, zdravotní 

stav  

   

 individuální a věkové zvláštnosti žáka, jeho píli a přístup ke vzdělávání a přihlíží 

ke kvalitě jeho výchovného prostředí  

   

 hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, 

srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné   

 

 učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a 

chování   

 

 v případě zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonného 

zástupce ihned   

 

 ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů 

    

 

    Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků    

   Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy 

jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné 

prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. 

Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období 

společně hodnotí průběh výkonů žáka. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby 

byla pro žáka motivační do dalšího období. 
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Individuální vzdělávací plán  

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 

žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi na jeho žádost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu.  

Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných 

závažných důvodů.  

1) V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena 

zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání 

stanoveného školním vzdělávacím programem. Pokud žák v průběhu 1.pololetí nezvládá 

učivo, po domluvě se zákonným zástupcem žáka bude vytvořen individuální plán a učivo 

rozloženo na další školní rok. 

2) Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání 

podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, 

podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka a zákonným 

zástupcem žáka s omezenou právní způsobilostí, se stává součástí osobní dokumentace žáka. 

 

Hodnocení prospěchu a chování 

  

Získávání podkladů pro hodnocení: 

Pedagogové získávají podklady pro hodnocení žáka zejména 

 diagnostickým pozorováním žáka a analýzou výsledků činnosti žáka 

 sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování 

 hodnocením úrovně zpracování zadaných úkolů a prací 

 různými druhy projevu – ústní, písemné, grafické, pohybové, praktické 

 konzultacemi s ostatními učiteli, podle potřeby i s lékařem, psychologem, 

pracovníkem SPC, rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci 

Hodnocení zapisují učitelé žákům do žákovské knížky, souhrn zapisuje třídní učitel i 

čtvrtletně 

 

Třídní učitel je povinen vést si pečlivě průběžné hodnocení žáka 

 žákovské portfolio 

 

Hodnocení chování 

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 – velmi dobré 

b) 2 – uspokojivé 

c) 3 - neuspokojivé 

  

Výchovná opatření: 

 

Pochvala ředitele školy 

Uděluje se na základě vlastního rozhodnutí ředitele školy nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě za mimořádný projev 

lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně 

úspěšnou práci. 

Pochvala třídního učitele 
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Uděluje se na základě vlastního rozhodnutí třídního učitele nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících po projednání s ředitelem školy za výrazný projev školní iniciativy nebo za 

dlouhodobou úspěšnou práci.   

 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

uložit:   

Napomenutí třídního učitele  

Důtka třídního učitele  

Důtka ředitele školy  

Snížení známky z chování (při vyčerpání předcházejících opatření)    

    

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele a 

snížení známky z chování lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  

Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí 

nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.  

Udělení pochval a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy – třídní výkaz, osobní dokumentace žáka.  Udělení pochvaly ředitele 

školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

 

Zásady pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení   

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

a) prospěl(a) s vyznamenáním – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré. Pro výpočet průměru stupňů prospěchu se slovní hodnocení převádí do klasifikace  

b)   prospěl(a) – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením  

c)   neprospěl(a) – je-li v některém z povinných předmětů stanovených vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením  

d) nehodnocena(a) – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí     

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na vysvědčení 

stupni:    

a)  pracoval(a) úspěšně    

b)  pracoval( a)    

  

Kritéria slovního hodnocení 

 Věcnost 

 Srozumitelnost 

 Úplnost 

 Pozitivní formulace – hodnocení motivuje žáka 
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6.1.1 Klasifikační tabulka – Start do života 

 

Předmět 1 2 3 4 5 

Český jazyk Učivo zvládá bez 

obtíží 

Učivo zvládá Učivo zvládá 

s pomocí 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Matematika Počítá přesně a 

pohotově 

Počítá s drobnými 

chybami 

Počítá s pomocí Počítá jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Informatika Učivo zvládá bez 

obtíží 

Učivo zvládá Učivo zvládá 

s pomocí 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Člověk a společnost Učivo chápe a 

správně reprodukuje 

Učivu rozumí Učivo zvládá 

částečně 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Hudební a 

dramatická výchova 

Učivo zvládá bez 

obtíží 

Učivo zvládá Učivo zvládá 

s pomocí 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Výtvarná výchova Učivo zvládá bez 

obtíží 

Učivo zvládá Učivo zvládá 

s pomocí 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Tělesná výchova Je obratný Je méně obratný 

 

Snaží se cvičit podle 

svých schopností 

Je méně obratný, 

cvičí jen s pomocí 

Při cvičení potřebuje 

velkou pomoc 

Výchova ke zdraví Učivo chápe a 

správně reprodukuje 

Učivu rozumí Učivo zvládá 

částečně 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Rodinná výchova Učivo zvládá bez 

obtíží 

Učivo zvládá Učivo zvládá 

s pomocí 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Práce v domácnosti Učivo zvládá bez 

obtíží 

Učivo zvládá Učivo zvládá 

s pomocí 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Praktické činnosti Učivo zvládá bez 

obtíží 

Učivo zvládá Učivo zvládá 

s pomocí 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 

Keramika Učivo zvládá bez 

obtíží 

Učivo zvládá Učivo zvládá s 

pomocí 

Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí 

Učivo dosud nezvládá 
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Ukončení středního vzdělávání, vysvědčení   

 dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce 

 na vysvědčení se uvádí klasifikace chování žáka, prospěch v jednotlivých předmětech, 

popř. hodnocení práce v zájmových útvarech, zameškané hodiny, celkový prospěch, 

pochvaly a významná ocenění a vzdělávací program, podle kterého byl žák vyučován 

 používá se tiskopis SEVT a pro vyplňování vysvědčení vydává závazné pokyny 

MŠMT ČR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

6.2 Autoevaluace školy 

 

Vlastní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení 

současného stavu a zefektivnění procesu výuky. Vnitřní hodnocení školy sleduje koncepční 

záměr ŠVP a jeho plnění, určuje oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a 

oblasti, kde je třeba vzdělávání zlepšit a sleduje účinnost dříve přijatých opatření.  

 

Autoevaluace školy je zpracována pro ZŠ speciální i Praktickou školu – jednotlivé součásti 

školy neoddělujeme. 
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Cíle a priority  

Oblast 

autoevaluace 

Cíle a kritéria Nástroje Časové 

rozvržení 

Podmínky  

ke vzdělání 

zlepšení pracovního 

a    žákovského prostředí 

Vize materiální vybavenosti dle Vize 

pozitivní klima školy hodnocení zřizovatelem, 

rodiči, pracovníky, dotazník 

1x ročně 

Průběh 

vzdělávání 

rozvoj osobnostních, 

sociálních  

a praktických návyků žáků 

kontrolní  

a hospitační činnost 

průběžně po 

celý školní 

rok 

využívání audiovizuální      

techniky a práce na PC 

kontrolní  

a hospitační činnost, vzájemné 

hospitace 

průběžně 

rozvoj komunikativních 

dovedností, využití 

alternativních forem 

kontrolní  

a hospitační činnost, vzájemné 

hospitace 

 

průběžně 

vytvářet individuální plány 

výuky v jednotlivých 

předmětech dle potřeby žáků 

pozorování, osobní listy žáků září, leden 

zaměřit se na nácvik a 

procvičování dovedností při 

práci na zahradě 

zařazení do plánu práce, 

hodnocení na pedag. radě, 

pozorování, hospitace, vlastní 

hodnocení učitelů 

 

průběžně 

Výsledky 

vzdělávání 

dosahování stanovených 

vzdělávacích cílů 

hodnocení žáků, hodnocení 

v 1. a 2. pololetí, vysvědčení, 

výstupní hodnocení, závěrečné 

hodnocení 

průběžně, 

leden  

a červen 

pokračování co nejvíce žáků 

na OU – obor praktická škola 

informace od rodičů, sociální 

pracovnice, odborného učiliště 

přijímací 

řízení 

 

zapojení žáků do soutěží a 

přehlídek 

sledování nabídky jiných 

organizací, vlastní organizace 

 

průběžně 

vyhotovení Závěrečného 

hodnocení vycházejících 

žáků 

 

 

pozorování, test, hodnocení 

duben  až 

 červen 
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Oblast autoevaluace 

 

 

Cíle a kritéria Nástroje Časové 

rozvržení 

Podpora školy 

žákům, spolupráce s 

rodiči,  

Vzájemné vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozitivní vztah rodičů 

a žáků ke škole 

třídní schůzky, individuální 

konzultace s rodiči, dotazník, 

2x ročně,  

dle potřeby, 

1x ročně    

 

aktualizace web. 

stránek 

 

specializovaná firma, 

proškolení zaměstnance 

2x  ročně 

individuální náslechy 

rodičů  ve třídách 

pozorování, dotazník 1x ročně 

červnové vystoupení 

žáků 

nácvik, spolupráce 

zaměstnanců a žáků, účast 

rodičů a veřejnosti, rozhovory 

s rodiči 

červen 

Řízení školy, kvalita 

personální práce a 

DVPP 

profesionální úroveň 

řízení školy 

 

hodnocení ČŠI a zřizovatelem  

analyzovat personální 

situaci ve škole 

 

zpracování výhledu, písemná 

zpráva 

1x ročně 

zajistit kvalifikovaný 

pedagogický sbor 

 

 

umožnit studium při 

zaměstnání, DVPP 

celoročně, 

průběžně 

Úroveň výsledků 

práce školy 

pravidelná kontrolní a 

hospitační činnost 

předhospitační a pohospitační 

pohovor, hospitační záznam 

 

dle plánu 

hospitací 

efektivní plnění 

rozpočtu a závazných 

ukazatelů 

kontrolní činnost, výroční 

zpráva o hospodaření 

průběžně, 1 

ročně 

pravidelné revize a 

kontroly BOZP, PO 

revizní zprávy, bezpečnostní 

prověrka 

dle plánu,  

1x ročně 

březen až 

květen 

korekce cílů a hodnot 

školy 

výroční zpráva, kontrolní 

činnost, dotazníky 

 

1x za rok 
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