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Školní vzdělávací program (ŠVP) s motivačním názvem „ Klíč do života“ je zpracován podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá (kód oboru 

78-62-C/02)  do konkrétních podmínek školy. Na tvorbě ŠVP se podílela většina 

pedagogických pracovníků školy. Neznamená to, že je to navždy neměnný dokument. 

Naopak, předpokládá se, že se bude postupně doplňovat, upravovat, vylepšovat. Budou to 

spíše dílčí změny, strategický základ by se výrazněji měnit neměl. 
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1. Identifikační údaje 

Školní vzdělávací program pro    praktickou školu dvouletou s motivačním názvem „Klíč do 

života“ je vypracován podle RVP pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02. 

 

a) Škola, sídlo, právní forma, identifikační číslo 

 

 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 

 751 31 Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

Škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace) 

IČO : 61985953 

IZO : 600 027 058 

Telefon/fax : 581 773 766, 581 200 279/ 581 773 766 

E-mail :  zvspslipnik@email.cz 

Webová adresa : zslipnik.cz 

 

 

b) Ředitelka zařízení, jméno, příjmení, adresa, kontakt 

    

Vedení školy:                  Statutární orgán, ředitelka školy              Mgr. Miluše Juráňová 

                                         Zástupkyně ředitelky školy                      Mgr. Kateřina Zemánková 

                                         Výchovný poradce                                   Mgr. Jana Mádrová 

 

 Kontakt na zařízení :    tel./fax  ředitelka školy                             581 773 766 

                                         tel. ekonomka                                            581 200 279 

                                         email                                                          zvspslipnik@email.cz 

                                         internetové stránky                                    www.zslipnik.cz 

                                     

Koordinátor ŠVP:         Mgr. Kateřina Zemánková 

                                        Mgr. Táňa Kapinusová 

 

c) Všechny součásti školy a školského zařízení 

 

1. Základní škola                  IZO : 107 880 695 

2.Střední škola                      IZO : 181 023 657 

3. Školní družina                   IZO : 110 006 640 

4. Školní jídelna, výdejna     IZO : 110 550 331 

 

d) Datum zařazení do rejstříku škol                                   

 

Datum zřízení školy (příspěvková organizace)                              1.1.1995 

Datum zařazení do rejstříku škol :                                                27.5.1996  

Poslední aktualizace v rejstříku :                                                    6.1.2011                                                   

Platnost dokumentu:                                         od 3. 9. 2012 

 

 

Projednáno ve školské radě dne : 19.9.2012 
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2. Charakteristika školy 

 

Činnost školy je vymezena  vyhláškou č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání       

v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 je od roku 1995 příspěvkovou 

organizací a jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Škola je v současné době tvořena 

následujícími součástmi : Základní škola, Školní družina, Školní jídelna – výdejna, od 

1.9.2011 byla nabídka rozšířena o Střední školu – konkrétně o obor Praktická škola dvouletá. 

Tím je školou zajištěna kontinuálnost vzdělávacího procesu o složku středního vzdělávání.  

Praktická škola dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucí ze 

snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili 

povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku základní školy. 

Součástí školy je od 1.9.2001 každoročně otevírána přípravná třída pro děti se sociokulturním 

znevýhodněním, o kterou je ze strany rodičů velký zájem. Cílem přípravné třídy je vytvořit 

podmínky pro úspěšný start do 1. ročníku běžné základní školy, rozšířit znalosti a dovednosti 

v oblasti komunikační a podpořit jejich zájem získávat a pracovat s informacemi z oblasti 

běžného života. 

Na základní škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se 

nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací práce je 

zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, poskytování 

vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě.              

Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví 

konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní 

docházky žáci nastupují na střední školy do „E“ učebních oborů. 

Hlavním posláním výuky školy je příprava žáků pro praktický život, a to rodinný, občanský i 

profesní. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny osnovy i metody práce ve všech předmětech. 

Vzdělávací program základní praktické školy je otevřený a pružný systém, obsah učiva lze 

rozšířit či redukovat, tak aby bylo možné respektovat na základě speciálně pedagogické 

diagnostiky různé individuální pracovní tempo, individuální schopnosti a zvláštnosti žáků.    

V práci naší školy preferujeme individuální přístup k žákům na základě jejich zvláštností, 

vytváření příležitostí k praktickým činnostem, rozvíjení zájmů žáků při výchovách, což vede 

ke zvyšování jejich sebevědomí a samostatnosti při řešení životních situací. Neuzavíráme se 

před řešením vzdělávacích, ale i výchovných problémů žáků, zaměřujeme se na řešení 
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sociálně patologických problémů žáků v součinnosti s rodiči. Současně usilujeme o nejširší 

spolupráci s rodiči žáků, ale také veřejnosti našeho regionu. 

Nadále usilujeme o zlepšování podmínek pro vzdělávání dětí s postižením, zvláště s těžším 

mentálním nebo kombinovaným, které žijí v regionu a tuto péči budou potřebovat.  

Ve třídách základní školy speciální je nezbytné vzdělávací požadavky operativně 

přizpůsobovat individuálním schopnostem a možnostem žáků. Jejím úkolem je vybavit žáky 

s těžším zdravotním postižením (jedná se většinou o postižení více vadami) základními 

vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a 

společnosti. Pokud žák splní devítiletou povinnou školní docházku, může ve vzdělávání 

pokračovat 10. rokem. 

 

2.1. Úplnost a velikost školy 

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 se nachází v klidné a snadno 

dostupné části města s výhodnou dopravní obslužností. Většina žáků dojíždí ze spádových 

oblastí samostatně, část v doprovodu zákonných zástupců. Žákům s obtížnou orientací a 

pohyblivostí škola zajišťuje doprovod z autobusového stanoviště při cestě tam i zpět.  

Poskytujeme vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, 

dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a poruchami 

autistického spektra. Každoročně je na škole zřizována přípravná třída pro děti ze 

znevýhodněného sociálního prostředí, ve které pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga 

pro žáky se sociálním znevýhodněním. 

 

2.2. Vybavení školy 

Hlavní budova školy je dvoupodlažní, ze dvou stran průchozí. Pro žáky s poruchou hybnosti 

má škola bezbariérový vstup do všech částí  budovy i na venkovní hřiště pomocí výtahu 

s vnitřním i venkovním výstupem. V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní 

ulice, které slouží rodičům a doprovodu imobilních žáků. V rámci rekonstrukce byla 

provedena i přístavba sportovního areálu a odborných pracoven. Rekonstrukce a přístavba 

byla zkolaudována v roce 2000. V současné době jsme moderní bezbariérovou školou 

s nadstandardním zařízením a vybavením jednotlivých učeben. V prostorách školy jsou na 

každém patře odpočinkové zóny, rehabilitační koutky. V půdních prostorách jsou vybudovány 

arteterapeutické dílny s panelovou výzdobou a výstavními koutky. V budově školy se 

v současné době nachází 11 tříd s barevně odlišným nábytkem, odborné pracovny, školní 
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dílny, cvičná kuchyň, počítačová a multimediální učebna s interaktivní tabulí a komunikační 

centrum rovněž s interaktivní tabulí a prezentační technikou. Druhé patro je zařízeno jako 

centrum výchovy ke zdraví s rehabilitačními učebnami, snoezelenem a komunikační 

odbornou pracovnou, která je vybavena speciální výpočetní technikou zejména pro žáky 

s kombinovaným postižením a autismem. Součástí školy je školní poradenské pracoviště, 

které nabízí služby školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Kolem budovy 

školy je menší zahrada, která je využívána pro výuku pracovních činností a školní hřiště 

s umělohmotným povrchem, které zároveň slouží k pobytu žáků v době přestávek pro 

relaxaci, sportovní i společenské aktivity. Moderní rozlehlá škola vytváří podmínky pro 

sportovní i oddechové aktivity. Velká tělocvična s umělohmotným povrchem umožňuje 

pořádání sportovních turnajů a pravidelnou celoroční sportovní činnost žáků školy 

v návaznosti na projekty zdravého životního stylu. 

 

Materiální vybavení 

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je 

využíván výukový SW. Pro další studium žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená 

školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně 

doplňovány. 

 

Technické vybavení 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a 

komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy novou technikou. Pro výuku 

nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Učebna č. 20 je 

nově vybavena prostřednictvím projektu OPVK-EU peníze školám. Má 12 stanic a 

interaktivní tabuli s připojením na internet, učebna č. 57 je multimediální s interaktivní tabulí 

a počítačovou technikou pro žáky s těžkým kombinovaným postižením (počítač s dotykovým 

monitorem, velkoplošná klávesnice, trackball). Učitelé mají k dispozici  počítač ve sborovně  

a ve většině kabinetů ( cílem je minimálně jeden počítač v každém kabinetě). Počítače jsou 

umístěny i ve třídách pro imobilní žáky. Ve škole jsou k dispozici 3 kopírky, 5 laserových  

tiskáren z toho 1 barevná, 3 barevné inkoustové tiskárny. Počítače na hlavní budově jsou 

propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Škola po 

technické stránce disponuje kvalitně vybavenou učebnou dílen, keramickou dílnou včetně 

keramické pece a rehabilitačními učebnami s vodní postelí, masážním lehátkem, 
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terapeutickým kuličkovým bazénem, rehabilitační houpačkou, didaktickými pomůckami               

a nábytkem.  

 

Psychohygienické podmínky  

Pro odpočinek je k dispozici školní družina pro mladší žáky, dojíždějící a žáky ze speciálních 

tříd. Od jara do podzimu mají žáci přístup na školní hřiště v době velké přestávky, stoly pro 

stolní tenis a odpočinkové zóny v prostorách tříd a chodeb. Samozřejmostí je kvalitní sociální 

zázemí včetně bezbariérového přístupu a sprchových boxů odděleně pro chlapce, dívky, 

pracovníky školy a veřejnost při pronajímání tělocvičny.                                                          

Hygienické vybavení školy je v souladu s příslušnými normami. Kontrolní orgány z Krajské 

hygienické stanice Olomouc, pracoviště Přerov neshledaly žádné závažné nedostatky. Celá 

budova je opatřena zabudovanými vertikálními žaluziemi. Škola má nadstandardní hygienické 

zázemí. Žáci tělesně handicapovaní využívají k přesunu do tříd výtah. Třídy odpovídají 

hygienickým normám, jsou prostorné, světlé a čisté. Všechny třídy mají polohovatelný 

nábytek odpovídající velikosti a potřebám žáků. Režim vyučování je sestavován s ohledem na 

hygienu učení a věk žáků. Vyučování probíhá ve vyučovacích hodinách a střídá se 

s pracovním a odpočinkovým režimem. Učitelé kladou důraz na dostatek relaxace a aktivní 

pohyb. Podle věku a individuálních potřeb žáků je stanoven stravovací a pitný režim. Všechny 

prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována kontrola 

zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. V případě úrazu jsou dostupné 

lékárničky, které jsou vybaveny materiálem k poskytnutí první pomoci. Učitelé jsou 

každoročně proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. Pedagogické dohledy na 

chodbách a v jídelně jsou zveřejněny a v praxi důsledně dodržovány. Pedagogičtí pracovníci 

školy při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků vychází zejména z rizik možného 

ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního 

vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň je 

přihlíženo k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotním stavu. 

Pravidelně seznamujeme žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo 

dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. 
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Psychosociální podmínky 

Ve škole se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytovat žákům zdravé učení a nabízet 

otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Vzdělávání, 

které poskytujeme našim žákům, je propojené se skutečným životem. Žáci si osvojují to, co 

má pro ně praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti. V rámci vzdělávání 

naplňujeme potřeby žáků k jejich všestrannému prospěchu. Ochraňujeme žáky před násilím, 

šikanováním i proti dalšímu rizikovému chování. Vytváříme příznivé sociální klima, 

přistupujeme k otevřenosti, úctě, toleranci, spolupráci a pomoci druhému.  

 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor je odborně kvalifikován pro výkon funkce pedagogického pracovníka 

v oboru speciální pedagogika. Do týmu pedagogů patří také 8 asistentů pedagoga, kteří 

spolupracují ve třídě se speciálním pedagogem. Všichni učitelé si především prohlubují 

odborné znalosti. Každoročně se zúčastní několika vzdělávacích akcí v rámci DVPP, 

zaměřených zejména na speciálně pedagogickou diagnostiku, nové aktivizační formy              

a metody práce. Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální 

pedagog, výchovný poradce, metodik primární prevence.  

 

2.4. Charakteristika oboru vzdělání 

Praktická škola dvouletá je přednostně určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří 

ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální        

a pro žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním, kteří ukončili povinnou školní 

docházku v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech 

v devátém ročníku základní školy. 

Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků                         

a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. 

 

2.4.1 Organizace vzdělávání 

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné 

školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, 

návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. 

Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání na jiné škole. 
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Ve výjimečných případech může ředitelka školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva 

školní roky. Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních vědomostí, dovedností a 

návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. K nacvičování 

praktických dovedností slouží vybavená školní kuchyňka, školní dílna, keramická učebna, 

učebna výpočetním techniky a multimediální učebna a praktická činnost v dalších 

organizacích, se kterými škola navázala spolupráci. Edukační proces je organizován tak, aby 

odpovídal psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektoval jejich individuální 

zvláštnosti a specifické potřeby, umožněný sníženým počtem žáků ve třídě. Vzdělávání je 

zdarma. 

 

2.4.2 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání  

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně 

lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří splňují tato 

kritéria : 

 

Kritéria: 

Budou přijímáni uchazeči, kteří ukončili: 

 povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním 

      postižením 

 povinnou školní docházku v základní škole speciální 

 povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání 

 základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v 

kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy 

 

Podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, je upřednostněn uchazeč 

především s řádně omluvenou absencí v posledním ročníku plnění povinné školní docházky. 

 

V případě, že tato kritéria nerozhodnou, postupuje se dále podle těchto kritérií takto: 

V případě shodnosti u více uchazečů rozhodují další zjištěné skutečnosti osvědčující 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče a dále výstupního hodnocení ze základního 

vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno. 

Počet přijatých uchazečů o přijetí na střední školu je omezen kapacitou školy, která činí 28  

žáků. 



Školní vzdělávací program pro Praktickou školu dvouletou „ Klíč do života „  
___________________________________________________________________________ 
 

11 

 

Další informace k přijímacímu řízení : 

 

 Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 Přihlášku do praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče ředitelce školy. 

 Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání, ve kterých 

uchazeč splnil nebo nesplnil povinnou školní docházku nebo vysvědčení o ukončení 

kurzu pro získání základů vzdělání, zápis z psychologického nebo speciálně 

pedagogického vyšetření a lékařského vyšetření (kopie) 

 Žáci vyžadující přítomnost asistenta pedagoga přiloží „Doporučení ke vzdělávání“ 

dítěte,žáka a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním 

postižením“, které vydá příslušné speciálně pedagogické centrum ( dále jen SPC ). 

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka zasílá ředitelka školy zletilému uchazeči nebo zákonnému 

zástupci nezletilého uchazeče bezodkladně po ukončení hodnocení uchazečů nebo ho rovnou 

předá na informační schůzce. 

 

Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední 

školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i 

uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového 

lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. 

V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového 

lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce 

nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; 

součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto 

uchazeče. 

 

Další informace o vzdělávání: 

Obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům 

se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením 
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v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu 

střední školy.  

 

Podle § 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhlášky“), platí: 

Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání podle § 3 

vyhlášky provádí ředitelka školy : 

-  doporučení školského poradenského zařízení 

 - souhlasu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. 

 

Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka se zdravotním postižením, 

zařazení tohoto žáka do režimu speciálního vzdělávání přezkoumá školské poradenské  

zařízení a případně navrhne úpravu tohoto režimu. 

             

Zdravotní požadavky 

Vzhledem k tomu, že v praktických školách se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou 

mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena 

odborným lékařem, na základě jehož doporučení jsou stanoveny na žáky požadavky, které 

budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické 

problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. 

 

2.4.3  Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání 

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je 

vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje 

stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a 

z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí 

platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. 
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2.4.4  Profil absolventa 

Výsledky vzdělávání 

Absolvent praktické školy si doplnil a rozšířil všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění 

povinné školní docházky , osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu 

jednoduchých činností a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech 

praktického života. 

Očekávané výstupy 

Absolvent praktické školy: 

 osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu 

 rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností srozumitelně 

vyjadřovat ústní i písemnou formou, rozumí smyslu sdělení, umí vést dialog, 

naslouchat druhým a adekvátně reagovat na jejich sdělení 

 plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce, 

respektuje práci vlastní i druhých 

 rozvíjí své osobní kvality, vědomě dodržuje morální zásady, orientuje se v základních 

mravních hodnotách, respektuje základní pravidla společenského chování, kultivovaně 

vystupuje na veřejnosti a v soukromí 

 rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky 

 chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví i zdraví 

jiných, dovede se podílet na ochraně životního prostředí 

 je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se 

základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování 

zákonů a porušování lidských práv 

 osvojil si základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné 

v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka, zná 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, chápe závažnost 

rozhodování o své budoucí životní a profesní orientaci 

 je motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností 

 

Možnosti pracovního uplatnění absolventa  

Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností 

uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a 

službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných pracovištích. 
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2.5  Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty 

Od května 2005 působí na škole Školská rada, jejímž prostřednictvím se mohou rodiče, 

pedagogové i zástupci zřizovatele podílet na fungování a programech školy. Rodiče se mohou 

kdykoliv informovat telefonicky, na třídních schůzkách, na Dnech otevřených dveří nebo 

prostřednictvím internetových stránek. Také mohou školu kdykoliv navštívit po domluvě 

s třídním učitelem. Většina rodičů se školou spolupracuje na velmi dobré úrovni. 

V celoročním plánu práce školy jsou zakomponovány akce, na nichž se členové školské rady 

budou podílet. Ve škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy.  

 

2.6 Krátkodobé a dlouhodobé projekty 

Škola se dlouhodobě zapojuje do projektových aktivit zejména do dlouhodobých evropských 

projektů (OP RLZ, OP VK), projekty primární prevence, projekty Integrace romské komunity 

atd. Téma projektů volí koordinátoři i ostatní vyučující podle věkových skupin, podle náplně 

učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. 

Projekty realizují vyučující se svými žáky. Jsou pro daný školní rok upřesněny v ročním plánu 

podle podmínek školy a potřeb žáků. Přehled, realizace a hodnocení projektů je pravidelnou 

součástí Výroční zprávy školy pro daný školní rok. 

Od 1.6.2012 je realizován Projekt OPVK-EU peníze středním školám 

CZ.1.07/1.5.00/34.0800 „Klíč do života“. Budou vytvořeny DUMy (120ks) v rámci šablony 

ICT s využitím interaktivní tabule a dovybaveny učebny a třídy střední školy v oblasti ICT 

zařízení. 

 

3. Charakteristika ŠVP 

 

3.1 Zaměření školy a podpůrná opatření 

Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky s mentálním postižením, s poruchami 

autistického spektra a kombinovaným postižením. ŠVP staví na atmosféře klidu a přátelského 

ovzduší, týmové práci a vzájemné spolupráci. Obsah, formy a metody vzdělávání musí 

odpovídat vzdělávacím potřebám a možnostem žáků. Cílem školy je vytvořit těmto žákům 

takové podmínky, aby jejich vzdělávání bylo úspěšné. Vzdělávání se uskutečňuje s pomocí 

podpůrných opatření. Jedná se především o využití speciálních metod, postupů, forem a 

prostředků vzdělávání, speciálních učebních pomůcek, učebnic, didaktických materiálů. Škola 

se výrazně profiluje na využívání netradičních podpůrných terapií v rámci systému ucelené 
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rehabilitace (muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, bazální stimulace ve snoezelenu…). 

Také využíváme pedagogicko-psychologických služeb. 

Učební obor je zaměřen na přípravu pokrmů, drobné údržbářské práce, dovednosti v užívání 

PC, lidová řemesla – košíkářství a keramiku, vedení domácnosti a na předprofesní přípravu 

s možností dalšího studia na odborných učilištích. 

Cílem ŠVP je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, kterými 

dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě, případně začlenění se 

do každodenního pracovního procesu. Snahou je vzdělat a vychovat žáka, aby byl 

člověkem logicky uvažujícím, komunikativním, tvořivým, člověkem tolerantním, 

kulturním, ekologicky myslícím, se vštípenými zásadami morálky a zdravého způsobu 

života. Prioritou je kultivované chování a přátelský, avšak asertivní vztah k lidem. 

Při vzdělávání užíváme netradiční speciální metody a techniky, které napomáhají překonat 

komunikační bariéry, rozvíjí myšlení, umožňují vyjádřit svoje pocity, přání a reagovat na 

podněty.Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, 

jednání, prožívání životních situací. Rozvíjíme vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

k okolnímu prostředí i k přírodě. 

 

3.2  Pojetí a cíle středního vzdělávání 

Pojetí středního vzdělávání 

Nově formulované úkoly vzdělávání kladou důraz na rozvíjení všech stránek osobnosti žáků 

tak, aby lépe porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti a dovednosti důležité pro život a 

nalezli své místo ve společnosti. Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně jejich rozumových 

schopností a žákům s více vadami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého 

v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení vědomostí a dovedností potřebných 

k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním 

životě.  

Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen 

důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, 

základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu ke 

zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení 

předpokladů sociální integrace žáků. 
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 Cíle středního vzdělávání 

Cíle středního vzdělávání vyjadřují požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků a 

záměr školy. Jejich naplnění závisí na míře využívání podpůrných opatření žáků se 

zdravotním postižením, především s mentálním postižením, jejich schopnostech, možnostech, 

míře a stupni postižení. Cílem školy je naučit žáky znalostem, které budou v reálném životě 

využívat a dále rozvíjet a poskytnout jim základy pro tzv. celoživotní vzdělávání. Dosažení 

uvedených cílů znamená posílení předpokladů integrace žáků do společnosti. 

 

Škola ve svém ŠVP upraví výsledky vzdělávání podle individuálních předpokladů a potřeb 

vzdělávaných žáků. 

 

V praktické škole dvouleté se usiluje o naplnění těchto cílů: 

 rozšiřovat a prohlubovat u žáků poznatky získané v základním vzdělávání; 

 upevňovat a dále rozvíjet klíčové kompetence žáků, zkvalitnit jejich vědomosti, 

dovednosti a formovat jejich postoje; 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnému řešení 

problémů; 

 vést žáky k využívání komunikativních dovedností (případně alternativních způsobů 

komunikace), používat účinnou a otevřenou komunikaci; 

 rozvíjet tělesné, duševní a specifické schopnosti a dovednosti žáků; 

 rozvíjet vnímavost, vztahy k lidem, prostředí, přírodě a směrovat je k jednání 

v souladu se strategií udržitelného rozvoje; 

 formovat u žáků odpovědný postoj k plnění svých povinností a respektování 

stanovených pravidel; 

 vést žáky k vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci; 

 vést žáky k osvojování poznatků a pracovních postupů a připravovat je k vykonávání 

pracovních činností, pro které byli připravováni pro uplatnění se na trhu práce. 

 

3.3. Výchovné a vzdělávací strategie     

Ve výchovně vzdělávacím procesu škola využívá takové metody, které vedou k rozvoji 

osobnosti žáka jako celku a současně respektují jeho individuální možnosti. Ve výuce je 
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kladen důraz na individuální přístup. V odůvodněných případech jsou žáci vzděláváni dle 

IVP, na základě doporučení školského poradenského pracoviště. 

3.3.1 Klíčové kompetence 

 

 Kompetence k učení                                               Výchovné a vzdělávací strategie 

osvojuje si poznatky obsažené ve 

vzdělávacím programu 

Žákům pomáháme si získané informace 

a poznatky zafixovat pomocí 

činnostního učení (např. navozování 

modelových situací, názorné ukázky, 

hry, besedy, využívání digitální a 

audiovizuální techniky). 

využívá vhodné naučené metody a techniky Učíme žáky, které z naučených metod a 

technik je vhodné využít k osvojování 

poznatků. 

uplatňuje znalosti k rozšiřování a 

prohlubování svých vědomostí a dovedností 

Vedeme žáky k dovednosti vyhledat a 

pracovat s potřebnou informací v tištěné 

i elektronické podobě, vyhledávat 

souvislosti, propojovat poznatky 

různého druhu 

reaguje na hodnocení ze strany druhých, 

přijímá radu i oprávněnou kritiku 

Vedeme žáky k rozpoznávání 

oprávněné a neoprávněné kritiky. 

Oprávněnou kritiku využíváme jako 

impulz k zdokonalení žáka. Na 

neoprávněnou kritiku učíme žáka 

reagovat argumentací a obhajováním 

svého názoru. 

používá základní pojmy z různých 

vzdělávacích oblastí a pracovních činností 

Fixujeme a rozvíjíme osvojování pojmů 

z probíraných oblastí a činností. 

dokáže vyhledávat informace a využívá je 

v praktickém životě 

Žáky učíme užívat získané znalosti a 

osvojené vědomosti, logicky a kriticky 

myslet. 
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 Kompetence k řešení problémů                         Výchovné a vzdělávací strategie 

rozpozná problémy a hledá způsob řešení Při výuce navozujeme takové situace, 

abychom žáky přiměli k hledání 

způsobu řešení problémů. 

řeší běžné životní situace a překážky, 

překonává je přiměřeně ke svým možnostem 

případně za pomoci druhé osoby 

Vytváříme modelové situace v denních 

činnostech, které napomáhají fixaci 

zkušeností sloužících k řešení běžných 

překážek a úkolů. 

přijímá důsledky svých rozhodnutí Při výuce navozujeme takové situace, 

abychom žáky naučili uvědomovat si a 

přijímat důsledky svého jednání a 

chování. 

dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení 

vlastní nebo jiné osoby 

Vedeme žáky k tomu, aby dokázali 

přivolat pomoc v případě ohrožení 

vlastní nebo jiné osoby. Situace 

navozujeme opakovaně pro lepší 

zautomatizování reakcí. 

 

 

 Kompetence komunikativní                               Výchovné a vzdělávací strategie 

rozvíjí své komunikační dovednosti Podporujeme přátelské vztahy a 

komunikaci mezi všemi žáky i 

dospělými ve třídě i mimo ni. 

dokáže se v rámci svých možností 

srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou 

nebo jinou alternativní formou 

V maximální možné míře podporujeme 

žáky v běžné verbální i neverbální 

komunikaci. Dle individuálních 

možností žáků procvičujeme 

jednoduchou písemnou komunikaci 

v denních činnostech. Tam, kde je 

potřeba, využíváme různé formy 

komunikace. 

naslouchá druhým, rozumí obsahu sdělení a 

adekvátně na ně reaguje 

Vytváříme modelové situace, hry a 

soutěže, ve kterých stimulujeme 

komunikativní dovednosti užívané 

v běžných situacích a vztazích. 
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vyjadřuje své názory a postoje vhodnou 

formou a snaží se obhájit svůj názor 

Učíme žáky akceptovat odlišnosti 

vyjadřovacích schopností v kolektivu 

třídy i mimo ni. Motivujeme žáky ke 

komunikaci sugestivními otázkami, 

formou her a soutěží a vytvářením 

přátelského prostředí ve třídě. 

pro komunikaci využívá běžné informační a 

komunikační prostředky 

Využíváme audiovizuální techniku 

k procvičování základních   

komunikačních dovedností. 

 

 

 Kompetence sociální a personální                     Výchovné a vzdělávací strategie 

orientuje se v základních mravních hodnotách 

a uplatňuje základní pravidla společenského 

chování 

Formou interaktivních her 

zprostředkovává povědomí o mravních 

hodnotách. Návštěvami kulturních akcí 

upevňuje pravidla společenského 

chování. 

uvědomuje si nebezpečí možného 

psychického i fyzického zneužití vlastní 

osoby 

Prostřednictvím modelových situací, 

vzdělávacích pořadů v televizi, čtením 

příběhů a povídáním, seznamujeme 

žáky s možným nebezpečím zneužívání 

jeho osoby. 

jedná zodpovědně vůči vlastní osobě i 

druhým osobám 

Prostřednictvím besed učí žáky 

analyzovat, rozlišovat a hodnotit co je 

zodpovědnost, pozitivní a negativní 

chování. 

respektuje práva a povinnosti svá i ostatních, 

přispívá k vytváření vstřícných mezilidských 

vztahů 

Navozujeme situace, ve kterých si žáci 

uvědomují rovnováhu mezi svými 

zájmy a právy a mezi zájmy a právy 

ostatních lidí. 

dokáže se chovat v krizových situacích i 

v situacích ohrožujících život podle pokynů 

kompetentních osob a uplatňuje osvojené 

dovednosti a postupy 

Provádíme nácvik evakuace školy pro 

případ mimořádné situace. 

Seznamujeme žáky s důležitými 

telefonními čísly integrovaného 

záchranného systému v ČR, kraji a 

městě Lipníku nad Bečvou. 
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 Kompetence občanské                                        Výchovné a vzdělávací strategie 

respektuje základní práva a povinnosti 

občanů, společenské normy a pravidla soužití 

Vytváříme modelové situace, ve kterých 

se žáci učí základním právům a 

povinnostem občanů. Pomocí prvků 

dramatické výchovy navozujeme 

sociální vztahy a fixujeme správné 

vzorce chování. 

zvládá běžnou komunikaci s úřady Prostřednictvím her seznamujeme žáky 

s běžnými situacemi, při kterých je 

třeba komunikovat s úřady. Učíme je, 

jak má tato komunikace správně 

probíhat. 

zdůvodňuje význam zdravého životního 

stylu, váží si svého zdraví i zdraví druhých 

lidí 

V rámci každodenních činností 

vytváříme stereotypy v péči o duševní a 

tělesné zdraví. 

podílí se na ochraně životního prostředí a 

jedná v souladu se strategií udržitelného 

rozvoje 

Seznamujeme žáky se základními 

myšlenkami strategie udržitelného 

rozvoje a v rámci jejich možností je 

zapojujeme do aktivit podporujících 

tuto strategii. Např. třídění odpadu, 

šetření energiím a vodou, ekologické 

soutěže. 

respektuje a chrání naše tradice a kulturní i 

historické dědictví 

Seznamujeme žáky s historií naší země, 

se zvyky a tradicemi a jejich 

významem. Vedeme je k jejich 

respektování, ale současně je 

seznamujeme i s kulturními odlišnostmi 

mezi ostatními národy světa. 

rozpozná nevhodné a rizikové chování, 

uvědomuje si jeho možné důsledky 

V rámci prevence sociálně 

patologických jevů mezi žáky pořádáme 

besedy s odborníky a vedeme žáky ke 

zdravému životnímu stylu. 
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 Kompetence pracovní                                          Výchovné a vzdělávací strategie 

má osvojeny základní pracovní dovednosti, 

návyky a postupy pro každodenní běžné 

pracovní činnosti 

Utváříme základní manuální dovednosti 

při manipulaci s předměty, různými 

materiály a procvičujeme algoritmy 

jednoduchých pracovních činností 

v každodenních situacích. 

chápe význam práce a možnost vlastního 

zapojení do pracovního procesu 

Vytváříme takové pracovní aktivity, kde 

žák vidí bezprostředně výsledek práce, 

za který je různými formami 

ohodnocen. 

plní stanovené povinnosti, je schopen 

spolupráce, respektuje práci svou i druhých 

Provádíme pravidelné aktivity, při 

kterých musí žáci pracovat s ohledem 

na spolužáky (brát ohled, omluvit se, 

vyjít vstříc). 

zná možnosti využívání poradenských a 

zprostředkovatelských služeb 

Pravidelně navozujeme takové situace, 

při kterých musí žáci ukázat praktickou 

dovednost a orientaci v poradenských 

službách. 

řídí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci i hygieny práce 

Bezprostředně před zahájením 

pracovních činností seznamujeme žáky 

se zásadami bezpečnosti, užíváním 

běžných ochranných pomůcek. 

Vytváříme stereotypy v dodržování 

zásad bezpečnosti. 

 

 

 

3.3.2 Odborné kompetence 

 Kompetence k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

dodržuje právní předpisy z oblasti BOZP, 

hygienické předpisy a předpisy požární 

ochrany 

Navozujeme modelové situace, při 

kterých si žáci osvojují základní vzorce 

chování v rámci pravidel BOZP. Jsou 

vedeni k automatickému chování při 

dodržování hygienických zásad. 

používá osobní ochranné prostředky podle V rámci již výše zmíněného osvojování 
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prováděných činností pravidel BOZP žákům vštěpujeme 

nutnost používání předepsaných 

ochranných prostředků při jednotlivých 

činnostech. 

spolupodílí se na vytváření bezpečného 

pracovního prostředí 

Před každou činností vytvoříme vhodné 

pracovní prostředí tak, aby žák byl 

schopen bezpečně pracovat. 

 

 

Kompetence k usilování o kvalitu práce, výrobků a služeb 

dodržuje stanovené normy a předpisy Žáky seznamujeme s normami a 

předpisy, které se vztahují k dané 

činnosti a průběžně kontrolujeme jejich 

dodržování. 

pracuje podle instrukcí nebo návodu, 

případně za pomoci druhé osoby, pracuje 

v souladu s technologickými předpisy 

Využíváme co nejsrozumitelnějších 

názorných předloh a návodů, aby byli 

žáci schopni úkoly plnit samostatně. 

Případně postup průběžně vysvětlujeme. 

volí vhodné materiály, vybírá a používá 

správné pracovní nástroje, pomůcky a 

technické vybavení podle vykonávané 

pracovní činnosti 

Vytváříme u žáků cit pro volbu 

materiálů. Při práci využíváme všech 

dostupných nástrojů a pomůcek 

s ohledem na technologický postup a 

možnosti žáka. 

kontroluje a hodnotí kvalitu své vykonané 

činnosti 

Formou vystavování hotových prací 

vede žáky k hodnocení práce své i 

spolužáků. 

 

 

Kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje                           

zná význam, účel a užitečnost vykonávané 

práce, její finanční i společenská ohodnocení 

Prostřednictvím prodeje hotových 

výrobků a prezentováním jeho výsledků 

žákům, jim poskytujeme zpětnou vazbu 

o finančním společenském ohodnocení 

jejich práce. 

posuzuje v pracovním procesu prováděné Využíváme odpadového a přírodního 
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činnosti z pohledu jejich vlivu na životní 

prostředí 

materiálu, přičemž je žákům neustále 

vštěpována problematika šetrného 

přístupu k životnímu prostředí. 

 

 

3.4 Zabezpečení vzdělávání žáků s kombinací postižení 

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištění a popisu 

speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Podle potřeb žáků lze obsah vzdělávání 

rozložit do více ročníků, je možné zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo vzdělávat 

žáka na základě individuálního vzdělávacího plánu. 

Pro úspěšné vzdělávání žáků s kombinací postižení zabezpečujeme tyto podmínky : 

 uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individuality a potřeby žáka 

 uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 

organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod vzdělávání 

 zajišťujeme uplatňování speciálně pedagogických postupů a alternativních metod 

výuky (metoda sociálního učení – hry, rozhovory, hry s úkoly, divadelní představení, 

výtvarné hry, dramika, projekty) 

 zabezpečujeme možnost způsobu úpravy vzdělávacího programu (délka studia, učební 

plány, vzdělávací obsah, organizace výuky) 

 uplatňujeme alternativní formy komunikace (metoda facilitované komunikace, 

piktogramy, pohybová komunikace, sociální čtení) 

 zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání a 

v praktických činnostech 

 školní prostředí je moderně vybavené, přátelská atmosféra navozující pocit bezpečí 

 upravíme výsledky vzdělávání tak, aby byly pro žáky reálné a splnitelné v rámci jejich 

možností, těmto výsledkům přizpůsobujeme i výběr učiva 

 spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka a školskými poradenskými zařízeními, se 

sociálními partnery v regionu, úřadem práce 

 upravíme a formulujeme očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých 

obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné a 

těmto výstupům přizpůsobujeme i výběr učiva 
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 v souladu s právními předpisy zajišťujeme působení asistenta pedagoga a v případě 

potřeby i osobního asistenta 

 podporujeme zájmy žáka vytvářením vhodné vzdělávací nabídky vzhledem 

k sociálnímu uplatnění absolventa 

 zabezpečujeme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy 

 využíváme všech podpůrných opatření při vzdělávání 

 škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních a kulturních aktivit a 

zájmových kroužků 

 vzděláváme pedagogy v problematice tvorby individuálních vzdělávacích plánů 

 

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se 

významnou a nedílnou součástí vzdělávání v praktické škole. Jsou důležitým formativním 

prvkem ve vzdělávání a pomáhají všestranně rozvíjet osobnost žáka, především v oblasti 

postojů a hodnot. Obsahová náplň je přizpůsobena schopnostem a možnostem žáků 

vzdělávaných v praktické škole dvouleté. 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích okruhů. Abychom této možnosti 

využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, 

ale integrujeme je do jiných předmětů. Jejich obsah realizujeme také formou projektů, ve 

kterých musí žáci prokázat používání znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oborů. 

Škola zahrnula do svého Školního vzdělávacího programu tato tři průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Člověk a životní prostředí 

Účinnost výchovného působení průřezových témat je posilována využíváním dalších 

vhodných příležitostí, se kterými se žáci setkávají mimo školu (např. filmových a divadelních 

představení, televizních a rozhlasových pořadů, výstav, exkurzí, besed). 
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Osobnostní a sociální výchova 

je prakticky zaměřené průřezové téma, které má každodenní využití v běžném životě. Pomáhá 

každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti s ohledem na jeho individuální 

možnosti. Průřezové téma nabízí možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a 

praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí, pomáhá získat dovednosti 

vztahující se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Přispívá také ke zdokonalování 

dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu. 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Osobnostní rozvoj 

 Rozvoj schopností poznávání – žáci rozvíjí schopnosti poznávání, smyslové vnímání, 

prohlubují dobu koncentrace a pozornosti na činnost, cvičí dovednosti zapamatování 

 Sebepoznání a sebepojetí – žáci formují vztahy k druhým lidem, utvářejí zdravé 

sebevědomí a vnímají vlastní tělo, rozvíjejí chorosti sebehodnocení 

 Seberegulace a sebeorganizace – žáci cvičí sebeovládání, učí se uvědomovat si 

vhodné a nevhodné projevy svého chování, snaží se orientovat v posloupnosti denních 

aktivit ve škole a mimo školu 

 Psychohygiena – žáci rozvíjejí dovednosti relaxace a uvolnění, zkušenostmi navozují 

pocit důvěry 

Sociální rozvoj 

 Poznávací schopnosti – žáci rozvíjejí schopnost naslouchání a komunikace se svými 

vrstevníky ve třídě, ve škole i mimo školu 

 Mezilidské vztahy – žáci se učí vzájemnému respektování ve skupině, naslouchání, 

podporování spolupráce při činnostech, zařazení skupinové a týmové práce do výuky 

 Komunikace – žáci rozvíjí účelnou komunikaci, rozvíjí dovednosti pro sdělování 

verbální i neverbální formy (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 

žádost…) 
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 Spolupráce – žáci se učí vyjadřovat souhlas a nesouhlas při skupinové práci, rozvíjí 

sociální dovednosti pro spolupráci (podřízení se) 

 

Morální rozvoj 

 Řešení problémů – žáci rozvíjí schopnosti vyhodnotit problém a požádat o pomoc 

druhou osobu, učí se řešit problémové situace ve škole v rámci výuky, správně 

reagovat na aktuální situaci ve třídě 

Výchova demokratického občana 

-má za úkol naučit žáka orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech společnosti 

tak, aby si zachoval svou lidskou důstojnost, naučil se respektovat druhé s vědomím svých 

práv a povinností. Žák by měl uplatňovat zásady slušné komunikace. 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Občanská společnost, stát a škola 

 Občanská společnost a škola – žáci se učí vnímat školu jako model otevřeného 

partnerství a demokratického společenství, způsoby uplatňování demokratických 

principů a hodnot v každodenním životě, spolupracovat s orgány a institucemi ve 

městě, obci 

 Občan, občanská společnost a stát – žáci se učí principy demokracie, jako formy 

vlády a způsobu rozhodování, vnímat úlohu a postavení občana v demokratické 

společnosti, práva a povinnosti občana, participace občanů v politickém životě, 

principy soužití s minoritami, demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů 

v osobním životě a ve společnosti 

Lidské vztahy 

 Kulturní rozdíly – žáci poznávají, že všichni lidé nejsou stejní, seznamují se se 

zvláštnostmi různých etnik a kultur 
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 Lidské vztahy – žáci si uvědomují sounáležitost s vlastní rodinou, získávají kladný 

vztah ke spolužákům, získávají základy slušného chování, komunikují, dle možností 

s dětmi z jiných sociokulturních prostředí 

 Etnický původ – žáci si uvědomují různost a zajímavost lidí z rozdílných kultur 

 

Člověk a životní prostředí  

vede žáka k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Vede 

jedince k účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků.  

 

Tematické okruhy průřezového tématu 

 Ekosystémy – žáci se seznamují s pojmem les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo a 

kulturní krajina. Učí se pochopit význam slov, učí se chápat vztahy k okolí. Dokážou 

základní pojmy vysvětlit. 

 Základní podmínky života – žáci se učí chápat a pochopit pojmy voda, ovzduší, 

půda, ochrana biologických druhů, energie a přírodní zdroje. K pochopení těchto 

pojmů budou směřovat vycházky, exkurze, vzdělávací pořady. Šetří energií ve škole i 

doma. 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí – žáci poznávají základní prvky 

zemědělství a životního prostředí. Seznamují se s vlivem dopravy na životní prostředí, 

třídí odpady ve třídě a ve škole. Účastní se některých akcí, které jsou motivovány 

ochranou přírody a kulturních památek. 

 Vztah člověka k prostředí – žáci se učí o svém bydlišti a životním stylu. Seznamují 

se se základními ekologickými problém. Učí se uvědomovat důležitost čistoty 

vzhledem ke zdraví a postupně si uvědomují kulturní odlišnosti jednotlivých národů. 

Dokážou dodržovat pravidla ochrany životního prostředí. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU 1. ročník 2. ročník 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ   

Rozvoj schopností poznávání Čj, M, Zpv,Tv,Rv Aj, LřN,Vv,Rv 

Sebepoznání a sebepojetí Zsv, Tv Tv, Aj 

Seberegulace a sebeorganizace Tv Tv 

Psychohygiena  VkZ, Rp,Tv VkZ, Tv,Hv 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ   

Poznávací schopnosti VT, Rv VT, Rv 

Mezilidské vztahy Zpv, Rv, Čj Čj, Zsv, Rv 

Komunikace Čj, Hv Čj, Aj, Hv 

Spolupráce Čj, M, Rv Čj, Vv, Zsv 

MORÁLNÍ ROZVOJ   

Řešení problémů Hv, M, Rv M, VT, Tv 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU 1. ročník 2. ročník 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST, STÁT A 

ŠKOLA 
  

Občanská společnost a škola Čj, Zsv Čj, Zsv 

Občan, občanská společnost a stát Zsv Zsv, Hv 

LIDSKÉ VZTAHY   

Kulturní rozdíly Hv Čj, Zsv 

Lidské vztahy Zsv, Rv Čj, Zsv, Rv 

Etnický původ Zsv Zsv 
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ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU 1. ročník 2. ročník 

Ekosystémy Zpv, Lřn,VT Zpv, Lřn,VT 

Základní podmínky života Čj, Zpv Čj, Zpv 

Lidské aktivity a problémy Zpv,VT Zpv,VT, Čj 

Vztah člověka k prostředí Vv, Zpv, Vv,Tv Vv, Zpv, Vv,Tv 

 

 

Všechna průřezová témata budou zpracována v rámci vyučovacích předmětů, viz. Tabulka, 

forma a způsob realizace budou aktuálně upravovány dle podmínek školy a charakteru žáků a 

konkrétní podoba bude zahrnuta v tematických plánech. 
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 4. UČEBNÍ  PLÁN ŠKOLY  

 
4.1 Tabulace učebního plánu 

 

Vzdělávací oblasti 

 

Název předmětu 

zkratka 

1.r 2.r celkem 

 

 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

 

 

Český jazyk - Čj 

 

Základy anglického jazyka – ZAj 
 

2 2 

 

4 

1 1 2 

Matematika a její 

aplikace 

 

 

Matematika - M 
2 2 4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

Informatika - Inf 
1 1 2 

Člověk a 

společnost 

 

 

Základy společenských věd - Zsv 
1 1 2 

 

Člověk a příroda 

 

Základy přírodních věd - Zpv 
1 1 2 

 

 

Umění a kultura 

 

 

 

Hudební výchova - Hv 
1 1 2 

 

4  

Výtvarná výchova – Vv 

 

1+1 1+1 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví - Vkz 

 

Tělesná výchova - Tv 

1 1 2 

2 2 4 

 

 

 

Odborné činnosti 

Rodinná výchova - Rv 3 3 6 
Vaření - Va 4 4 8 
Lidová řemesla netradičně - LřK 3 3 6 
Lidová řemesla keramika - LřK 3 3 6 
Dílenské praktikum - Dp 3 3 6 
Ruční práce - Rp 2 2  4 

Disponibilní dotace 

 
   12 

Celková povinná časová dotace 

 

 32 32 64 
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Poznámky k učebnímu plánu 

Disponibilní časová dotace je vyznačena jako +.  Disponibilní časové dotace 12 hodin byla 

využita takto : 2 hodiny pro Výtvarnou výchovu. Dalších 10 hodin bylo využito k vytvoření 

nových předmětů v rámci oboru dle zaměření školy, 6 hodin pro Dílenské praktikum a 4 

hodiny pro Ruční práce. 

 

Český jazyk  je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyk a 

jazyková komunikace. Celková časová dotace je 4 hodiny týdně pro oba dva ročníky. Předmět 

je vyučován v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku. 

Zkratka předmětu je Čj. 

 

Základy anglického jazyka  je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace. Celková časová dotace je 2 hodiny týdně pro oba dva ročníky. 

Předmět je vyučován v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 1 hodina týdně v každém 

ročníku. Zkratka předmětu je ZAj. 

 

Matematika je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a její 

aplikace. Celková časová dotace je 4 hodiny týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován 

v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka 

předmětu je M. 

 

Informatika je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie. Celková časová dotace je 2 hodiny týdně pro oba dva ročníky. 

Předmět je vyučován v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 1 hodina týdně v každém 

ročníku. Zkratka předmětu je Inf. 

 

Základy společenských věd je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost. Celková časová dotace je 2 hodiny týdně pro oba dva ročníky. Předmět 

je vyučován v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 1 hodina týdně v každém ročníku. 

Zkratka předmětu je Zsv. 
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Základy přírodních věd je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda. Celková časová dotace je 2 hodiny týdně pro oba dva ročníky. Předmět je 

vyučován v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 1 hodina týdně v každém ročníku. 

Zkratka předmětu je Zpv. 

 

Hudební výchova je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a 

kultura. Celková časová dotace je 2 hodiny týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován 

v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 1 hodina týdně v každém ročníku. Zkratka 

předmětu je Hv. 

 

Výtvarná výchova je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a 

kultura.  Celková časová dotace je 2 hodiny týdně pro oba dva ročníky, ale tento předmět byl 

posílen o 2 disponibilní hodiny pro oba ročníky.  Předmět je vyučován v 1. i 2. ročníku 

s celkovou časovou dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka předmětu je Vv. 

 

Výchova ke zdraví je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a 

zdraví. Celková časová dotace je 2 hodiny týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován 

v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 1 hodina týdně v každém ročníku. Zkratka 

předmětu je Vkz. 

 

Tělesná výchova je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a 

zdraví. Celková časová dotace je 4 hodiny týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován 

v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka 

předmětu je Tv. 

 

Rodinná výchova je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné 

činnosti. Celková časová dotace je 6 hodin týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován 

v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou dotací 3 hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka 

předmětu je Rv. 
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Vaření je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti. 

Celková časová dotace je 8 hodin týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován v 1. i 2. 

ročníku s celkovou časovou dotací 4 hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka předmětu je 

Va. 

 

Lidová řemesla netradičně  je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti 

Odborné činnosti a vzdělávacího okruhu Odborné obory podle zaměření školy.Celková 

časová dotace je 6 hodin týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován v 1. i 2. ročníku 

s celkovou časovou dotací 3 hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka předmětu je LřN. 

 

Lidová řemesla keramika  je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti 

Odborné činnosti a vzdělávacího okruhu Odborné obory podle zaměření školy.Celková 

časová dotace je 6 hodin týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován v 1. i 2. ročníku 

s celkovou časovou dotací 3 hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka předmětu je LřK. 

 

Dílenské praktikum je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné 

činnosti a vzdělávacího okruhu Odborné obory podle zaměření školy.Celková časová dotace 

je 6 hodin týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován v 1. i 2. ročníku s celkovou 

časovou dotací 3hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka předmětu je Dp. 

 

Ruční práce je vyučovací předmět, který byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti 

a vzdělávacího okruhu Odborné obory podle zaměření školy.Celková časová dotace je 4 

hodin týdně pro oba dva ročníky. Předmět je vyučován v 1. i 2. ročníku s celkovou časovou 

dotací 2hodiny týdně v každém ročníku. Zkratka předmětu je Rp. 
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5. Učební osnovy 

 
5.1 Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace 

5.1.1 Název vyučovacího předmětu: Český jazyk  

Předmět Český jazyk  byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a 

vzdělávacího okruhu Český jazyk a literatura. Do předmětu jsou začleněny tři tematické celky - 

Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova a Literární výchova.  

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 2 hodiny týdně 

v 2. ročníku 2 hodiny týdně 

                                 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, rozvíjí u žáků komunikativní 

 funkci jazyka především osvojením a správným používáním ústní i písemné podoby 

spisovného jazyka a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj 

smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce 

s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce.  

Vzdělávací proces je koncipován tak, aby byla respektovaná snížená úroveň rozumových 

schopností žáků a svými konkrétními cíly byly podporovány především poznávací a 

komunikační schopnosti a zájmy žáků. 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání  směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 rozvíjení pozitivního vztahu k českému jazyku 

 porozumění známým každodenním výrazům a zcela zkladním frázím 

 využívání jazykových vědomostí a dovedností v běžných komunikačních situacích 

denního života, srozumitelnému a souvislému vyjadřování, formulování a obhajování 

svých názorů 

 získávání a hodnocení informací z různých zdrojů a předávání 

 vhodnému individuálnímu způsobu předávání informací s ohledem na jejich uživatele. 
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Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Český jazyk  se realizují tyto okruhy průřezových témat : 

 Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 

 ovládá mateřský jazyk pro osobní a společenský život 

 vyhledává informace v učebnicích, časopisech, literatuře a na internetu, hledá společně 

s učitelem souvislosti mezi získanými informacemi 

 uplatňuje osvojené dovednosti v praktickém životě 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 vede žáky k pochopení významu mateřského jazyka pro jejich osobní a společenský život 

 předkládá žákům různorodý materiál ke studiu, nabízí možnosti k získávání informací 

 pomáhá žákům uplatnit získané znalosti v praxi 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 vybírá podstatné informace 

 překonává nezdary a překážky 

 vyhledává informace, pracuje s nimi a hledá pomocí nich řešení problémů      

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 ukazuje žákovi jak naslouchat, vnímat, chápat a respektovat názory jiných lidí 

 povzbuzuje a motivuje k činnostem 
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 ukazuje žákovi cesty řešení problémů a nabádá k dalším krokům ke zdárnému řešení 

problémů              

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

  rozšiřuje si svoji aktivní i pasívní slovní zásobu 

 formuluje vlastní myšlenky, názory, požadavky, prosby, přání 

 zvládá základní pravidla komunikace 

 řeší s rozvahou konflikty a nedorozumění, reaguje adekvátně na danou situaci           

 

Výchovné a vzdělávací strategie:       

Učitel: 

 vytváří příležitosti pro rozvoj slovní zásoby a komunikaci 

 nutí žáky k samostatnému verbálnímu projevu 

 vytváří modelové situace ke vzájemné komunikaci       

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 utváří dobré vztahy, dokáže se vcítit do problémů druhých, respektuje je 

 pracuje v týmu 

 má možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost, podílí se na vytváření příjemné 

atmosféry pro práci                

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 pomáhá žákovi hledat cestu k sobě i okolí prostřednictvím rozhovorů a povídání, 

napomáhá spolupráci a vzájemné pomoci 

 učí žáky komunikovat ve skupině                 

 

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 chápe význam mezilidských vztahů (solidarita, neočekávat protislužbu) 
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 poznává rozdíly mezi lidmi, respektuje názory jiných           

 

Výchovné a vzdělávací strategie:            

Učitel: 

 navozuje modelové situace k rozvoji harmonických vztahů 

 využívá všech dostupných prostředků (literatura, dramatizace, osobní zkušenost) 

k rozvoji empatie žáků 

 

Kompetence pracovní              

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 posiluje sebedůvěru při řešení přiměřených situací 

 chápe přínos spolupráce, dodržuje vymezená pravidla      

 

Výchovné a vzdělávací strategie:             

Učitel: 

 umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce 

 využívá pozitivní motivaci 

 při výuce vytváří podnětné a tvořivé prostředí 

 důsledně vede žáky k dodržování vymezených pravidel 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 rozlišovat spisovný jazyk, nespisovný 

jazyk 

 uplatňovat znalosti českého pravopisu 

v písemném projevu 

 využívat poznatky z tvarosloví 

v písemném i mluveném projevu 

 

 

1.   Český jazyk – jazyková výchova 

 národní jazyk a jeho útvary 

 postavení češtiny mezi evropskými 

jazyky 

 jazyková kultura 

 slovní zásoba a její styl, odborná 

terminologie 

 tvarosloví – slovní druhy 

 

 vyjadřovat se správně a srozumitelně 

 dokázat komunikovat ústní i jednoduchou 

2.   Komunikační a slohová výchova 

 ústní a písemné projevy společenského 

styku – dopisy (soukromé, úřední) 
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písemnou formou 

 popsat předměty a činnosti vztahující se 

k odborným činnostem 

 reprodukovat a dramatizovat jednoduchý 

postup 

 napsat jednoduchý příběh 

 

 grafická a formální úprava jednoduchých 

písemných projevů 

 popis, charakteristika 

 reprodukování kratších textů, 

vypravování, dramatizace 

 praktická cvičení, nácvik konkrétních 

situací  

 

 reprodukovat přiměřený text 

 rozlišit jednotlivé literární žánry 

 poznat a formulovat rozdíl mezi poezií a 

prózou 

 

3.   Literární výchova 

 technika čtení, přednes, reprodukce 

přečteného, formulace dojmů z četby 

 literární žánry, poezie, próza 

 četba a výklad ukázek z naší i světové 

literatury ( klasické i současné ) 

 seznámení s vybranými autory 

 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 uplatňovat znalosti českého pravopisu 

v písemném projevu 

 používat adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie 

 

 

1.   Český jazyk – jazyková výchova 

 skladba – druhy vět z gramatického a 

komunikačního hlediska 

 shoda podmětu s přísudkem 

 práce s odbornými texty 

 

 vyjadřovat se správně a srozumitelně 

 dokázat komunikovat ústní i jednoduchou 

písemnou formou 

 zvládnout vyplnění jednoduchých 

tiskopisů, žádostí, napsat životopis 

 popsat předměty a činnosti vztahující se 

k odborným činnostem 

 aplikovat zadaný pracovní postup 

 reprodukovat a dramatizovat jednoduchý 

postup 

 napsat jednoduchý příběh 

 

2.   Komunikační a slohová výchova 

 ústní a písemné projevy společenského 

styku – žádost, životopis, inzerát, 

dotazník, objednávka, telefonický 

rozhovor 

 grafická a formální úprava jednoduchých 

písemných projevů 

 vyplňování tiskopisů, administrativní 

postupy 

 reprodukování kratších textů, 

vypravování, dramatizace 

 praktická cvičení, nácvik konkrétních 

situací – přijímací rozhovor 
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 reprodukovat přiměřený text 

 orientovat se v odborném textu 

 zjišťovat základní potřebné informace 

z dostupných zdrojů 

3.   Literární výchova 

 technika čtení, přednes, reprodukce 

přečteného, formulace dojmů z četby 

 četba a výklad ukázek z naší i světové 

literatury ( klasické i současné ) 

 seznámení s vybranými autory 

 kniha, knihovna, encyklopedie, denní 

tisk, časopisy, odborná literatura 

vztahující se k odbornému zaměření 

 filmové zpracování literárních děl 

 dramatizace literární tvorby 

 čtení návodů a pracovních postupů  

      ( profesní příprava ) 

 

 

 

 

5.1.2 Název vyučovacího předmětu: Základy anglického jazyka 

Předmět Základy anglického jazyka byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace a vzdělávacího okruhu Cizí Jazyk. 

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 1 hodina týdně 

v 2. ročníku 1 hodina týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Rozvíjí u žáků komunikativní funkci jazyka především osvojením a správným používáním 

ústní i písemné podoby spisovného jazyka a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zahrnuje učivo 

zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení 

s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím 

jazyce.  

Vzdělávací proces je koncipován tak, aby byla respektovaná snížená úroveň rozumových 

schopností žáků a svými konkrétními cíly byly podporovány především poznávací a 

komunikační schopnosti a zájmy žáků. 

Zařazení vzdělávacího okruhu Cizí jazyk umožňuje žákům navázat na jazykové znalosti a 

komunikativní dovednosti získané v základním vzdělávání a rozšířit je. Osvojení základních 
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praktických řečových dovedností jim umožňuje přístup k informačním zdrojům a současně 

přispívá k formování jejich osobnosti a podílí se na přípravě žáků na život v multikulturní 

společnosti. Tomu je přizpůsoben i rozsah slovní zásoby, důraz je kladen na zvukovou 

podobu jazyka, v písemné formě jde o schopnost porozumění jednoduchému textu. 

S gramatikou se žáci seznamují pouze okrajově. Pokud se žák s výukou cizího jazyka 

v předchozím vzdělávání zatím nesetkal, seznámí se pouze se základními jazykovými 

funkcemi. Doporučuje se, aby škola respektovala cizí jazyk, s nímž se již žáci seznámili 

v předchozím vzdělávání.  

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku 

 porozumění známým každodenním výrazům a zcela základním frázím 

 využívání jazykových vědomostí a dovedností v běžných komunikačních situacích 

denního života, srozumitelnému a souvislému vyjadřování, formulování a obhajování 

svých názorů 

 získávání a hodnocení informací z různých zdrojů a předávání 

 vhodnému individuálnímu způsobu předávání informací s ohledem na jejich uživatele. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Základy anglického jazyka se realizuje průřezové téma: Osobnostní 

a sociální výchova. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 vyhledává informace ve slovníku 

 uplatňuje osvojené dovednosti v praktickém životě 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 vede žáky k pochopení významu anglického jazyka pro jejich osobní i společenský život 

 pomáhá žákům uplatnit získané dovednosti v praxi 

             

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 vyhledává informace na internetu a pracuje s nimi 

 překonává problémy přiměřené ke svým možnostem 

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

            

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 povzbuzuje a motivuje k činnostem 

 ukazuje žákovi cesty k řešení problémů 

 navozuje modelové situace k překonávání překážek 

 poskytuje častou pozitivní zpětnou vazbu 

               

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 rozšiřuje si svoji aktivní i pasívní slovní zásobu 

 formuluje vlastní myšlenky, názory, požadavky, prosby, přání 

 zvládá základní pravidla komunikace 

 řeší s rozvahou konflikty a nedorozumění, reaguje adekvátně na danou situaci 

                 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 vytváří příležitosti pro rozvoj slovní zásoby a komunikaci 

 nutí žáky k samostatnému verbálnímu projevu 

 vytváří modelové situace ke vzájemné komunikaci 
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Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 utváří dobré vztahy, dokáže se vcítit do problémů druhých, respektuje je 

 pracuje v týmu 

                

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 pomáhá žákovi hledat cestu k sobě i okolí prostřednictvím rozhovorů a povídání, 

napomáhá spolupráci a vzájemné pomoci 

 učí žáky komunikovat ve skupině    

                  

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 chápe význam mezilidských vztahů 

 poznává rozdíly mezi lidmi, respektuje názory jiných                  

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 navozuje modelové situace k rozvoji harmonických vztahů 

 využívá všech dostupných prostředků k rozvoji empatie žáků 

                

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 posiluje sebedůvěru při řešení přiměřených situací 

 chápe přínos spolupráce, dodržuje vymezená pravidla 

                 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce 

 využívá pozitivní motivaci 

 při výuce vytváří podnětné a tvořivé prostředí 

 důsledně vede žáky k dodržování vymezených pravidel 
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1.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 osvojit si základní pravidla výslovnosti 

 porozumět jednoduchým textům a 

nápisům 

 rozumět jednoduchým pokynům, 

sdělením, frázím 

 zvládnout základy společenského styku 

– pozdravit, představit se, požádat a 

poděkovat 

 používat osvojenou slovní zásobu 

 vést jednoduchý rozhovor 

1.   Jednoduchý mluvený projev 

 slovní zásoba, procvičování 

 pozdrav, otázka na jméno, představení 

 základní údaje o své osobě 

 žádost o radu, pomoc 

 vyjádření souhlasu, nesouhlasu 

 vyjádření jednoduchého názoru 

 poděkování, omluva 

 

 zformulovat jednoduchou otázku a 

odpověď 

 používat základní gramatické prostředky 

 

2.   Gramatické struktury 

 jednoduchá otázka a odpověď 

 utvoření záporu 

 věta jednoduchá 

 čtení a překlad jednoduchých slov 

 

 orientovat se ve slovníku 

3.    Tematické celky 

  výběr dle zájmu a schopnosti žáků 

 práce se slovníkem, konverzační 

příručkou 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 osvojit si základní pravidla výslovnosti 

 porozumět jednoduchým textům a 

nápisům 

 rozumět jednoduchým pokynům, 

sdělením, frázím 

 používat osvojenou slovní zásobu 

 vést jednoduchý rozhovor 

1.   Jednoduchý mluvený projev 

 slovní zásoba, procvičování 

 

 

 zformulovat jednoduchou otázku a 

odpověď 

 používat základní gramatické prostředky 

2.   Gramatické struktury 

 utvoření množného čísla 

 věta jednoduchá 

 čtení a překlad jednoduchých slov 
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 znát názvy dnů v týdnu, denní doby, 

ročního období, určit čas 

 používat základní slovní zásobu z oblasti 

jídla a potravy 

 znát základní pojmy související 

s cestováním 

 orientovat se ve slovníku 

3.   Tematické celky 

 dny v týdnu, denní doba, čas, kalendář, 

roční období 

 země, město, bydliště 

 nakupování – potraviny, ovoce, zelenina, 

cestování 

 další výběr dle zájmu a schopnosti žáků 

 práce se slovníkem, konverzační 

příručkou 

 

 

 

5.2 Název vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace 

5.2.1 Název vyučovacího předmětu: Matematika 

Předmět Matematika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a 

vzdělávacího okruhu Matematika. Do předmětu jsou začleněny tři tematické celky - Čísla a 

početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty a Geometrie v rovině a prostoru. 

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 2 hodiny týdně 

v 2. ročníku 2 hodiny týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Matematika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a její 

aplikace. Výuka probíhá ve třídě, v počítačové učebně, mimo školu při nákupu potravin, na 

vycházce apod. 

 

Cílové zaměření předmětu 

Předmět Matematika je zaměřen na rozvoj praktických činností a dovedností, které žáci 

nejčastěji využívají v běžném životě, na posílení schopnosti logického myšlení a prostorové 

představivosti. Žáci se seznamují a prohlubují své znalosti o matematických pojmech, 

symbolech, postupech a způsobech jejich užití. Učí se používat matematické a geometrické 

pomůcky včetně kalkulátoru. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, 

prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací. 

Výuka probíhá individuálně, skupinově i frontálně. 
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Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Matematika se realizují tyto okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 ovládá základy počítání a využívá je ke svému vzdělávání, 

 používá učebnice, učební materiály a pomůcky (pracovní listy, kalkulátor, pravítko), 

 dodržuje návykové stereotypy učení, 

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, 

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života, 

 ovládá způsoby práce s počítačem (práce s myší), 

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích (manipulace s penězi, časové údaje, 

porovnávání velikostí). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 uplatňuje vhodné metody práce dle stupně postižení a individuálních schopností žáka, 

 zařazuje didaktické hry motivující k osvojení a postupnému zdokonalování 

matematických dovedností, 

 předkládá odpovídající učební pomůcky a materiály (pracovní listy, počítačové pro-

gramy, papírové i pravé peníze, geometrické tvary, číslice, puzzle, razítka s čísly), 

 umožňuje žákům uplatnit získané zkušenosti v praxi, 

 pozitivně motivuje žáka k dalšímu učení. 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 
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 překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem, 

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností, 

 se nenechá při řešení problémů odradit nezdarem a ví, na koho se může obrátit o po-moc 

při řešení problémů. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 navozuje modelové situace k překonávání překážek, 

 poskytuje častou pozitivní zpětnou vazbu, 

 vyžaduje důsledně dokončení započatého úkolu, 

 vede k samostatnosti a vytrvalosti při práci, 

 učí žáky nenechat se odradit nezdarem. 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem, 

 rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností, 

 chápe jednoduché běžně užívané texty a obrazové materiály (pracovní listy, počítačové 

hry s matematickým obsahem), 

 využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky (verbální i ne-

verbální). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 poskytuje žákovi potřebný prostor k samostatnému vyjádření svých myšlenek, 

 povzbuzuje žáka k praktickému používání jemu dostupných technik v matematice, 

 aktivně zapojuje žáka do života školy. 
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1.ročník 

Výsledky vzdělávání   Učivo    

Žák by měl: 

 utvořit si pojem o pojmu přirozená a 

celá čísla a operace s nimi 

  

 

 pojem přirozená čísla, pojem záporná čísla. 

číselná osa, číslo „O“, pojem celá čísla, 

přiřazování předmětů podle číselné řady,  

sčítání, odčítání, násobení, dělení celých 

čísel, práce se symboly více, méně, stejně 

 rozvoj vnímání, pozornosti a soustředění, 

doplňování číselné řady vzestupně, 

porovnávání množství, cvičení dovednosti 

zapamatování, řešení jednoduchých 

praktických úloh 

 orientovat se ve slovních úlohách 

s přirozenými čísly 

 správné přečtení a pochopení slovní úlohy, 

vyhledání čísel a zvolení správné početní 

operace pro výpočet úlohy, 

 řešení jednoduchých praktických úloh 

 osvojit si pojem zaokrouhlení čísla  pojem zaokrouhlení, postup při 

zaokrouhlování, čísla končící na číslici 

0,1,2,3,4 a čísla končící na číslici 5,6,7,8,9, 

cvičení paměti 

 seznámit se s pojmem „zlomek“a 

počítat s ním -použití zlomku v praxi 

 

 pojem desetinná čísla, pojem zlomek, ukázka 

zlomků, zápis, čtení a grafické znázornění 

zlomků, nákup potravin, rozdělení jídla, 

recepty- vaření 

 orientovat se na kapes-ním kalkulátoru  použití kalkulátoru, výpočty pomocí 

kalkulátory 

 nacvičit manipulaci s penězi  manipulace s penězi při nákupu, spočítání 

celkové ceny nákupu, vrácení peněz 

 utvořit si pojem o základních 

jednotkách délky, času, hmotnosti, ob-

jemu 

 rozlišování časových pojmů (rok, měsíc, den, 

hodina, minuta,sekunda), seznámení se 

základními jed-notkami délky (mm, cm, m, 

km),hmotnosti (g, dg, kg) a objemu (cm3, 

dm3=1l) 

 organizace vlastního času 

 měřit a vážit v praxi  měření rovinných útvarů (rýsování, obvod) a 

místností, pozemků, vážení  

( papíru a potravin) 

dovednosti pro řešení problémových situací 

 seznámit se s grafem a tabulkou  pojmy- tabulky, grafy, orientace v tabulce 

 orientovat se v poj-mech rovinné 

obrazce- čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnice, kruh 

rýsování 

 přímka, úsečka – porovnávání délky 

předmětů. (kratší- delší), úhel, druhy úhlů, 

rozlišení rovinných obrazců (čtverec, 

trojúhelník, kruh, obdélník), pojmy kruh, 

kružnice, seznámení s prací s pravítkem, troj-

úhelníkovým pravítkem, kružítkem, základy 
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rýsování 

 poznávat základní tělesa-krychle, 

kvádr, válec, koule 

 pojem těleso, rozdělení těles, manipulace se 

stavebnicemi, jejich zobrazení na ploše 

 seznámit se s pojmem obsah a obvod 

rovinných útvarů  

 

 seznámení s pojmem obvod a jeho použití 

v praxi, obvod rovinných obrazců (pomocí 

provázku, pásma, metru), seznámení 

s pojmem obsah- porovnávání obsahu- 

v praxi výpočet pole, zahrady,  

 utvořit si pojem o obsahu a povrchu 

těles 

 objem- naplňování nádoby vodou, převod  

(l= dm3) 

povrch těles- vytvoření tělesa z papíru 

 

 

 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání učivo 

Žák by měl: 

 provádět aritmetické  

operace s přirozenými a celými čísly   

 

 přirozená čísla, číselná osa, číslo „0“, 

pojem celá čísla, přiřazování předmětů 

podle číselné řady, číselná řada vzestupná 

a sestupná, třídění předmětů podle pořadí 

ve skupině, sčítání, odčítání, násobení, 

dělení celých čísel, poznávání, čtení, psaní 

číslic, diktát číslic, přiřazování čísel 

k prvkům a naopak, procvičování 

matematických pojmů (+,-, =, ., :), počítání 

s počítadlem, s kalkulátorem 

 řešit slovní úlohy s při-rozenými čísly  řešení jednoduchých praktických úloh 

(výpočet ceny nákupu, placení účtů a 

peněžních poukázek, domácí rozpočet). 

řešení problémů 

 zaokrouhlovat čísla, odhadovat 

výsledky 

 zaokrouhlování, odhad výsledků pomocí 

zaokrouhlení 

cvičení paměti 

 provádět základní aritmetické operace 

se zlomky, desetinnými čísly a 

procenty 

 pojem desetinná čísla, početní výkony 

s desetinnými čísly, zápis, čtení a grafické 

znázornění zlomků, zlomky ½,1/4, 1/3,1/5, 

úlohy typu 3/3= 1, 2/4 = ½, sčítání a 

odčítání zlomků (1/2 + ½, 1-1/3), 

pochopení zápisu smíšených čísel (2 ½ 

kg), převod zlomků na desetinná čísla, 

procenta (nákup potravin, rozdělení 

jídla,…) 

pojem jedno procento, úrok, sleva 
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 zvládat práci s kalkulátorem pro 

kontrolu výsledků 

 používání kalkulátoru, ovládání základních 

funkcí (sčítání, odčítání, násobení, dělení), 

používání PC kalkulátoru 

 uplatňovat matematické znalosti při 

manipulaci s penězi, platební kartou 

 manipulace s penězi při nákupu, sčítání 

celkové ceny nákupu, vrácení peněz, 

seznámení s platební kar-tou a její 

používání (placení v obchodě, výběr 

z bankomatu, výpisy z účtu), 

 používat základní jed-notky délky, 

času, hmotnosti, objemu 

 rozlišování časových pojmů (rok, měsíc, 

den), určování času (práce s papírovými 

hodinami, digitální zápis času), seznámení 

se základními jednotkami délky, hmotnosti 

a objemu, převody  

jednotek délek, hmotnosti a objemu 

 

 využívat převody jed-notek 

v odborných předmětech v praxi 

 měření místnosti, záhonu, zahrady, práce 

se dřevem, měření různých plošných tvarů, 

práce se skládacím a svinovacím metrem, 

vážení v praxi – papír, příprava jídla 

dovednosti pro řešení problémových 

situací       

 orientovat se v jednoduchém grafu, 

tabulce 

 pojmy- tabulky, grafy, tvorba tabulek 

v počítači, orientace v tabulce 

 znát a rýsovat rovinné útvary  bod, přímka, úsečka, rozlišení a 

pojmenování ro-vinných obrazců (čtverec, 

trojúhelník, kruh, obdélník), znalost pojmů 

kruh, kružnice, úhel, druhy úhlů, rýsování- 

čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

 zobrazit jednoduchá tě-lesa  pojem těleso, manipulace se stavebnicemi, 

pojmy krychle, kvádr, válec, koule, 

nákresy jednoduchých těles 

 vypočítat obvody a obsahy rovinných 

útvarů a využívat je v praxi 

 porovnávat délky předmětů (kratší- delší), 

měření úsečky, obvod rovinných obrazců 

(pomocí provázku, pásma, metru), obsah 

rovinných útvarů (vystřihávání, 

porovnávání), 

 vypočítat objemy a po-vrchy těles se 

zaměřením na využití v praxi 

 objem- naplňování nádoby s vodou, převod 

(l=dm3), povrch těles- vytvoření tělesa z 

papíru 

 číst jednoduché technické nákresy  seznámení s jednoduchými technickými 

nákresy, vytvoření nákresu třídy, zahrady, 

školy,… 
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5.3 Název vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie 

5.3.1 Název vyučovacího předmětu: Informatika 

Předmět Informatika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

 technologie a vzdělávacího okruhu Informační a komunikační technologie. 

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku: 

V 1. ročníku 1 hodina týdně 

V 2. ročníku 1 hodina týdně 

 

 

 

Cílové zaměření předmětu 

 

Cílem vzdělávání je naučit žáky a upevnit jejich dovednosti a znalosti v práci a využívání 

prostředků pro informační  a komunikační technologii, a pracovat s informacemi podle jejich 

individuálních možností a schopností. Žákům je tímto umožněno získat praktické dovednosti 

v oblasti využití počítačové techniky k získávání, využívání, zpracování a prezentaci 

informací, ke vzájemné komunikaci s okolím a případné vlastní seberealizaci v oblastech 

pracovních, zájmových i kreativních. 

Dovednosti získané v tomto vzdělávacím okruhu umožňují žákům aplikovat je ve všech 

vzdělávacích oborech a oblastech a rovněž je využívat v praktickém životě. Nutností je 

navázat u jednotlivých žáků na podpůrné a kompenzační technologie využívané v základním 

vzdělání. Následné vzdělávání je vhodné dále rozšířit dle aktuálních vzdělávacích potřeb a 

dispozic jednotlivých žáků.  

 

Začlenění průřezových témat 

 

Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují tyto okruhy průřezových témat : 

Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova demokratického občana. 

  

Cílové zaměření předmětu 

Vzdělávání směřuje k utváření  a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:  

 Rozvíjení znalostí a dovedností práce s počítačem 

 Používání běžného základního a aplikačního programového vybavení 
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 Využívání možností komunikace prostřednictvím výpočetní techniky 

 Prezentování výsledků své práce prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií 

 Efektivnímu využívání informačních a komunikačních technologií a práci s informacemi 

 Dodržování bezpečnostních opatření při práci s novými technologiemi a uvědoměním si 

rizik spojených  s jejich využíváním 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí : 

 

 

Kompetence k učení 

 Žák dle svých individuálních možností a schopností : 

 objevuje možnosti využití informačních a komunikačních technologií v praktickém 

životě 

 vyhledává oblast, která ho baví a je v ní dobrý 

 uplatňuje znalosti z oblasti výpočetní techniky k rozšiřování svých vědomostí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel : 

 respektuje individuální vlastnosti, zvláštnosti a možnosti žáků 

 zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami 

 zadává úkoly způsobem umožňujícím volbu různých postupů 

 používá pozitivní motivaci 

 učí žáky trpělivosti, povzbuzuje 

 vede žáky k dovednosti vyhledat a pracovat s potřebnou informací v elektronické 

podobě 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností : 

 se dovede soustředit na daný problém 
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 řeší běžné situace, překážky překonává sám, nebo s dopomocí, nenechá se odradit 

neúspěchem 

 umí nalézt různé způsoby řešení problému 

 

Výchovné a vzdělávací strategie : 

Učitel : 

 zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k řešením  a závěrům sami 

 učí žáky trpělivosti, pozornosti 

 vede žáky k sebehodnocení 

 vyžaduje dokončení všech úkolů, v případě poskytne dopomoc 

 zadává úkoly způsobem umožňujícím volbu různých postupů 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností : 

 si rozšiřuje svoji slovní zásobu 

 dokáže komunikovat s jinými osobami písemnou formou, využívá běžné informační   

a komunikační prostředky 

 komunikuje ohleduplně a taktně 

 naslouchá ostatním 

 

Výchovné a vzdělávací strategie : 

Učitel : 

 seznamuje žáky s používáním správného názvosloví 

 vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 

 procvičuje s žáky základní komunikační dovednosti pomocí audiovizuální a výpočetní 

techniky 

 volí modelové situace k procvičování vzájemné komunikace 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností : 

 pracuje v týmu, respektuje ostatní, učí se spolupráci 
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Výchovné a vzdělávací strategie : 

Učitel : 

 podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně podporují 

 vede žáky k vnímání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností : 

 pracuje podle jednoduchého návodu a instrukce, má osvojeny základní dovednosti a 

postupy 

 spolupracuje s ostatními, respektuje i práci jiných 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel : 

 procvičuje algoritmy v jednotlivých činnostech 

 využívá pozitivní motivaci 

 při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 vede žáky k práci v týmu 

 

1.ročník 

Výsledky vzdělávání   Učivo    

Žák by měl : 

 

 Ovládat základní obsluhu počítače a 

jeho periferií 

 Rozumět základním pojmům 

informační činnosti 

 Dodržovat pravidla bezpečnosti práce 

s výpočetní technikou 

1. HW, SW a bezpečnostní zásady práce na 

PC 

 Základní počítačové sestavy, dostupné 

programové vybavení  

 Teorie počítačové sítě, její prvky a 

vybavení 

 Bezpečnost práce a prevence zdravotních 

rizik spojených s využíváním výpočetní 

techniky 

 

 Ovládat základní práce se soubory 

 Orientovat se ve struktuře souborů a 

složek 

2. Operační systém a možnosti sítě PC 

 Současné operační systémy a orientace v 

nich 

 Soubor, složka, adresář, kopírování a 

mazání dat a souborů 

 Vzhled pracovní plochy, osobní nastavení 

 

 Pracovat na základní  uživatelské 

úrovni s textovým editorem 

3.  Aplikační software, textový procesor 

 Textový procesor  

 Další aplikační programové vybavení 
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 Pracovat s dalšími aplikacemi 

textového editoru 

 Pracovat s dalšími aplikacemi 

výukových programů 

 Výukové programy 

 

 Zvládat základní způsoby komunikace 

na PC 

 Být seznámen s aplikacemi 

umožňujícími chatování na základní 

úrovni 

 Dodržovat pravidla bezpečné 

elektronické komunikace 

4. Elektronická komunikace 

 Možnosti e-mailové komunikace 

 Alternativní komunikace na PC 

 Základní pravidla bezpečné elektronické 

komunikace 

 

 Vyhledávat informace na internetu za 

použití různých vyhledávačů 

 Dbát na ochranu osobních dat při práci 

na internetu 

5. Internet – zdroj informací 

 Vyhledávání informací, možnosti a zdroje 

k získání požadovaných informací 

 Internetový prohlížeč a stránky WWW 

 Práce s informacemi 

 

 

 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání   Učivo    

Žák by měl : 

 

 Ovládat rozšířenou obsluhu počítače a 

jeho periferií 

 Rozumět pojmům informační činnosti 

v širších souvislostech 

 Dodržovat pravidla bezpečnosti práce 

s výpočetní technikou 

1. HW, SW a bezpečnostní zásady práce na 

PC 

 Rozšíření  počítačové sestavy, dostupné 

programové vybavení  

 jednoduchá počítačová síť, její prvky a 

vybavení 

 Bezpečnost práce a prevence zdravotních 

rizik spojených s využíváním výpočetní 

techniky 

 

 Ovládat základní práce se soubory 

Orientovat se ve struktuře souborů a 

složek 

2. Operační systém a možnosti sítě PC 

 operační systémy – výhody, výběr a  

orientace v nich 

 Soubor, složka, adresář, přejmenování, 

přesun dat a souborů 

 Prostředky zabezpečení dat před zneužitím 

a zničením 

 

 Pracovat na základní  uživatelské 

úrovni s tabulkovým editorem 

 Pracovat s rozšířenými aplikacemi 

textového editoru 

 Dodržovat zásady bezpečné práce na 

PC 

3.  Aplikační software, textový procesor 

 Tabulkový procesor  

 Další aplikační programové vybavení 

 Rozšíření a upevnění zásad bezpečné  práce 

na PC 
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 Zvládat rozšířené způsoby 

komunikace na PC 

 Být seznámen s 

alternativními aplikacemi komunikace 

 Dodržovat pravidla bezpečné 

elektronické komunikace 

 Zvládat základní funkce mobilního 

telefonu 

4. Elektronická komunikace 

 Další možnosti e-mailové komunikace a 

chatu 

 Telefonování a SMS přes internet 

 Mobilní telefon, jeho využití, nebezpečí  

 Základní pravidla bezpečné elektronické 

komunikace 

 

 Vyhledávat informace na internetu za 

použití různých vyhledávačů 

Dbát na ochranu osobních dat při práci 

na internetu 

5. Internet – zdroj informací 

 výběr informací, možnosti a zdroje 

k získání požadovaných informací 

 Internetový prohlížeč a stránky WWW, 

orientace v nabídce serverů 

 Rizika a nebezpečí spojená s internetem  

 

 

 

 

 

5.4 Název vzdělávací oblasti: Člověk a společnost 

5.4.1 Název vyučovacího předmětu: Základy společenských věd 

Předmět Základy společenských věd byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

vzdělávacího okruhu Základy společenských věd. 

 

 Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku: 

V 1. ročníku 1 hodina týdně 

V 2. ročníku 1 hodina týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Má důležitou roli v přípravě žáků na soukromý i společenský život. Je zaměřen na tvorbu 

mezilidských vztahů v rodině, na pracovišti i v širším celospolečenském kontextu. Žáci si 

postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se 

základními právy a povinnostmi. Učí se respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla 

společenského soužití.  

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
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 využívání získaných poznatků a zkušeností v mezilidských vztazích 

 uplatňování získaných dovedností v praktickém životě (ve styku s jinými lidmi, při řešení 

problémů) 

 respektování lidské důstojnosti 

 odpovědnosti za vlastní chování a jednání 

 osvojení si základních vědomostí o právech a povinnostech občanů 

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Základy společenských věd se realizují tyto okruhy průřezových 

témat : Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova demokratického 

občana. 

  

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 si osvojuje  poznatky 

  vyhledává informace a využívá je v praktickém životě 

  reaguje na hodnocení ze strany druhých, přijímá radu i kritiku 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 pomáhá žákům získané informace zafixovat 

 vede žáky k dovednosti vyhledat a pracovat s potřebnou informací 

 rozvíjí osvojování pojmů z probíraných oblastí 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 vyjadřuje své názory a postoje 

 používá k vyjadřování ústní i písemnou formou 

 využívá pro komunikaci běžné informační prostředky 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 podporuje žáky v běžné verbální neverbální komunikaci 

 podporuje přátelské vztahy a komunikaci mezi žáky i dospělými   

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 orientuje se v základních mravních hodnotách 

  uvědomuje si nebezpečí psychického i fyzického zneužití 

 jedná zodpovědně vůči vlastní osobě 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 návštěvami kulturních akcí upevňuje pravidla společenského chování 

 učí žáky, co je to zodpovědnost, pozitivní a negativní chování 

 provádí nácvik evakuace školy pro případ mimořádné situace 

 

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 zvládá běžnou komunikaci s úřady 

 respektuje základní práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla soužití 

 podílí se na ochraně životního prostředí 

 rozpozná nevhodné a rizikové chování 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 seznamuje žáky s běžnými situacemi, při kterých je třeba komunikovat s úřady 

 vytváří stereotypy v péči o duševní a tělesné zdraví 

 seznamuje žáky s historií naší země, se zvyky a tradicemi, ale i s kulturními odlišnostmi 

mezi ostatními národy 
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1.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 Respektovat mravní principy a pravidla 

společenského soužití 

 Uplatňovat vhodné způsoby 

společenského chování 

 Rozlišit nepřiměřené chování a 

porušování společenských norem 

 Být tolerantní k odlišnostem a zájmům 

minoritních skupin ve společnosti 

1.   Člověk a společnost 

 Mezilidské vztahy 

 Vystupování a chování na veřejnosti a ve 

společnosti 

 Svoboda osobnosti, svoboda druhých 

 Rovnocennost a rovnoprávnost 

národnostních menšin 

 Rovnoprávné postavení mužů a žen 

 Kulturní dědictví a tradice regionu 

 

 Orientovat se ve školském systému, 

chápat pojmy kvalifikace, rekvalifikace 

 Zvládat běžnou komunikaci s úřady – 

v případě potřeby umět požádat o radu a 

pomoc 

 Orientovat se v působnosti orgánů a 

institucí sociální a zdravotní péče 

 Využívat v krizových situacích služeb 

pomáhajících institucí 

2.   Člověk jako občan 

 Právo na vzdělání a význam 

celoživotního vzdělávání 

 Trh práce – pracovní uplatnění, 

kvalifikace, rekvalifikace, 

nezaměstnanost 

 Základy pracovně právních vztahů 

 Sociální a zdravotní péče – systém 

lékařské péče, sociální péče o občana – 

sociální dávky, důchodové zabezpečení 

 Pomáhající organizace 

 Volnočasové aktivity 

 

 Vyjmenovat státní symboly naší vlasti 

 Pojmenovat státoprávní uspořádání ČR, 

zákonodárné orgány a instituce státní 

správy 

 Vysvětlit práva a povinnosti občanů 

 Rozeznat ohrožení sociálně 

patologickými jevy 

 

3.   Člověk a právo 

 státoprávní uspořádání, ústava, státní 

znaky a symboly, zastupitelské orgány 

 zákony, lidská práva, práva a povinnosti 

občana 

 právní vztahy a z nich vyplývající 

závazky 

 protiprávní jednání, trestná činnost 

mládeže  

 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 Uvést vztah ČR k některým 

mezinárodním organizacím 

1.   Člověk a svět 

 EU a ČR 

 Mezinárodní vztahy a spolupráce 
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 Popsat nebezpečí a hrozby terorismu  Terorismus a jeho hrozba 

 

 Uvést charakteristické znaky nejstarších 

civilizací 

 Vyjmenovat jednotlivá historická období 

našeho státu 

 Charakterizovat rozdíly jednotlivých 

historických etap novověku 

 Popsat rozdíly života v demokratických 

a nedemokratických společnostech 

2 .   Člověk a dějiny 

 nejstarší civilizace 

 historický přehled – vznik státu, 

státoprávní uspořádání, vlády 

 území českého státu v proměnách času 

 novověk a nejnovější dějiny 

 

 

 

5.5 Název vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

5.5.1 Název vyučovacího předmětu: Základy přírodních věd 

Předmět Základy přírodních věd byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a 

vzdělávacího okruhu Základy přírodních věd. 

 

 Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 1 hodina týdně 

v 2. ročníku 1 hodina týdně 

 

Cílové zaměření předmětu 

Cílem předmětu je poznávání přírody jako systému, seznámení žáků s přírodními  

zákonitostmi. Žáci se učí vnímat člověka jako součást přírody, chápat souvislosti mezi  

lidskou činností a životním prostředím. Žákům jsou poskytovány základní poznatky z oblasti  

fyzikální, chemické, přírodovědné, zeměpisné a ekologické. Snahou je posílit u žáků pozitivní  

postoj k ochraně a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. 

Předmět Základy přírodních věd je rozdělen na tematické celky: Základy přírodopisu, 

Základy ekologie, Základy fyziky, Základy chemie a Základy zeměpisu.  

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Základy přírodních věd se realizují tyto okruhy průřezových témat:  

Osobnostní a sociální výchova a Člověk a životní prostředí. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v tomto vzdělávacím okruhu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

 rozvíjení schopností získávat informace při řešení přírodovědných problémů a pracovat s 

nimi 

 porovnávání a zobecňování nových poznatků a vlastních zkušeností a jejich využití 

v praktickém životě 

 porozumění vztahům a souvislostem mezi činností lidí, přírodním a životním prostředím 

 osvojení si základního principu šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí 

v osobním a profesním jednání 

 chápání základních vztahů v různých ekosystémech  

 respektování zásad ekologie a uvědomění si významu jednotlivých složek životního 

prostředí i prostředí jako celku 

 získávání základních znalostí z oblasti fyzikálních a chemických jevů 

 využívání prostředků moderních technologických postupů 

 porozumění geografickým objektům, jevům a působení vnitřních a vnějších procesů 

v přírodní sféře 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 používá učební pomůcky a učební materiály (učebnice) 

 ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 chápe jednoduché, běžně používané texty a obrazové materiály 

 ovládá jednoduchou formu písemné komunikace (dle individuálních schopností) 
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Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 pod vedením učitele dokáže plnit zadané jednoduché úkoly 

 zvládá základní pracovní dovednosti a postupy při jednoduchých pracovních činnostech  

 soustředí se na své pracovní výkony a je schopen vytrvat při jejich plnění 

 dokáže adekvátně reagovat na zhodnocení své práce  

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany životního 

prostředí 

 rozpozná nevhodné a rizikové chování a je seznámen s jeho možnými důsledky 

 dokáže se orientovat v prostředí, ve kterém žije 

 

 

1.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 získat základní vědomosti o přírodě a 

přírodních dějinách 

 popsat základní stavbu těla rostlin 

 znát vybrané zástupce rostlin a živočichů 

 prokázat znalost významu rostlin a 

živočichů  

1. Základy přírodopisu 

 obecná biologie a genetika 

 vznik života –základní projevy života, 

organismy a jejich třídění 

 biologie rostlin – stavba těla, význam 

rostlin a jejich ochrana, hospodářsky 

významné rostliny, chráněné rostlinné 

druhy, jedovaté a léčivé rostliny 

 

 vysvětlit pojmy potravních řetězců 

 rozlišovat základní rozdíly mezi  

 ekosystémy a popsat ekosystémy 

vytvořené člověkem 

 uvést zástupce nejbližším ekosystému a 

vztahy mezi nimi 

2. Základy ekologie 

 společenstva – přirozené a umělé, druhy 

ekosystémů, rovnováha v ekosystémech, 

vzájemné vztahy 

 potravní řetězce 

 

 

 určit společné a rozdílné vlastnosti látek 

 změřit některé fyzikální veličiny 

3. Základy fyziky 

 druhy látek a jejich fyzikální vlastnosti, 

měřené veličiny 
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vybraných látek a těles 

 využívat poznatky o jednoduchých 

strojích v praxi 

 tělesa – pohyb a síla 

 jednoduché stroje – využití v praxi 

 

 

 rozlišit výchozí látky jednoduchých 

chemických reakcí 

 vyjmenovat produkty průmyslového 

zpracování ropy 

 popsat využitelnost anorganických 

sloučenin – oxidů, hydroxidů, kyselin a 

solí 

4. Základy chemie 

 nejjednodušší chemické reakce 

základních prvků 

 základní organické sloučeniny 

 základní anorganické sloučeniny 

 

 

 používat základní kartografickou a 

topografickou terminologii 

 objasnit důsledky pohybů Země 

 orientovat se na mapě světa a vyhledat 

světadíly a oceány 

 ukázat na mapě státy EU a uvést 

postavení ČR v Evropě 

5.   Základy zeměpisu 

 kartografie a topografie 

 přírodní obraz Země 

 sluneční soustava, vesmír, Slunce, Země 

 světadíly a oceány, státy světa a EU 

 

 

 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 prokázat znalost významu rostlin a 

živočichů  

 vysvětlit význam hospodářsky 

důležitých rostlin a zvířat 

 dodržovat zásady bezpečného chování v 

přírodě 

 

1.  Základy přírodopisu 

 biologie živočichů – živočišná 

společenstva, domácí a volně žijící 

zvířata, hospodářsky významné druhy, 

kriticky ohrožené druhy, ochrana 

živočichů 

 neživá příroda – horniny, nerosty, půdy, 

praktický význam 

 zásady bezpečného chování v přírodě 

 

 uvést zástupce nejbližším ekosystému a 

vztahy mezi nimi 

 vysvětlit zásady chování v chráněné 

oblasti 

 dodržovat pravidla pro třídění odpadů 

2.  Základy ekologie 

 ochrana přírody a životního prostředí – 

globální problémy a jejich řešení, 

chráněná území 

 hospodaření s odpady 

 

 

 

 uvést rozdíly jednotlivých druhů energií 

a jejich využitelnosti 

3.  Základy fyziky 

 elektromagnetické a světelné děje 

 energie – druhy a využitelnost 
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 znát důsledky působení nadměrného 

hluku 

 zvukové děje – vlastnosti zvuku, 

škodlivost hluku 

 

 využívat chemické látky v praxi 

s ohledem na životní prostředí a zdraví 

člověka 

 znát pravidla bezpečného zacházení 

s chemickými výrobky 

4.  Základy chemie 

 směsi 

 využití chemie v praxi 

 bezpečnost zacházení s chemickými 

látkami a výrobky 

 

 

 orientovat se na mapě světa a vyhledat 

světadíly a oceány 

 ukázat na mapě státy EU a uvést 

postavení ČR v Evropě 

 vědět o významu vlivu podnebí na 

rozvoj a udržení života na Zemi 

5.  Základy zeměpisu 

 světadíly a oceány, státy světa a EU 

 Česká republika 

 podnebí a počasí ve vztahu k životu 

organizmů 

 živelní pohromy 

 

 

 

 

5.6  Název vzdělávací oblasti: Umění a kultura 

5.6.1 Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova 

Předmět Hudební výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a  

vzdělávacího okruhu Umění a kultura. 

 

 Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 1 hodinu týdně 

v 2. ročníku 1 hodinu týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Hudební výchova přispívá ke kultivaci osobnosti žáka. Dává prostor pro uplatnění jeho 

tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. 

Naplňuje přirozenou potřebu dítěte projevit se. V tvořivých činnostech je rozvíjena zejména 

nonverbální komunikace, a to využíváním základních vyjadřovacích prostředků, zvuku, 

obrazu, gesta, pohybu. Vzdělávací obor hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah 

k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje emociální prožívání hudby a poskytuje vhled do 

hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a 

individuálních hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, 

instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Vhodně volená hudba 
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uvolňuje vnitřní napětí, psychickou nevyváženost, nesoustředěnost i agresivitu. Veřejná 

vystoupení podporují růst sebevědomí, přispívají k odolnosti vůči stresu a trémě. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova se realizují tyto okruhy průřezových témat : 

 Osobnostní a sociální výchova. 

 

Cílové zaměření vzdělávacího oboru 

Vzdělávání v tomto vzdělávacím okruhu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

 

 základní hudební gramotnosti 

 poznání, že hudba se může stát prostředkem k uspokojení citových potřeb 

 rozvoji vlastních tvůrčích schopností prostřednictvím vlastní tvorby, vnímání a 

 interpretací produkce vlastní i ostatních, včetně uměleckých děl 

 obohacování využívání mimoslovních vyjadřovacích prostředků prostřednictvím 

jednotlivých druhů umění 

 rozvíjení vnímavosti, fantazie a intuice 

 emočnímu rozvoji, poznání a socializaci žáků 

 vytváření vztahu ke kulturnímu bohatství společnosti, uvědomování si jeho významu pro 

národní identitu a potřeby jej chránit 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 pozná a používá základní druhy hudebních nástrojů 

 chápe používané termíny, znaky a symboly 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 seznamuje žáky se základní hudební terminologií potřebnou pro další práci 

 seznamuje žáky formou obrázků a poslechu se základními hudebními nástroji, předkládá 

různé druhy nástrojů, porovnává vzhled, zvuk, užití 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem 

 vnímá nejrůznější problémové situace a plánuje způsob řešení problémů 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 zajišťuje žákům dostatek příležitosti k zažití úspěchu 

 povzbuzuje a pomáhá řešit nezdar 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

 osvojuje si kultivovaný projev, klidně a věcně řeší konflikty a nedorozumění 

 vyjadřuje a srovnává své dojmy z hudebně dramatických činností 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 poskytuje žákům potřebný prostor k samostatnému vyjadřování svých myšlenek 

 vyjadřuje se věcně a srozumitelně 

 využívá všech dostupných prostředků (literárních děl, divadelních představení, 

poslechových činností)  

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dodržuje pravidla slušného chování 
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 chápe odlišné kvality své i svých spolužáků 

 respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

Učitel: 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 fixuje u žáků základy společenského chování, vytváří modelové situace pro vnímání 

povahových rysů spolužáků                                                   

 vede žáky k ohleduplnosti při hudebně tanečních i dramatických projevech 

 podporuje vztahy v kolektivu pomocí společné hry na hudební nástroje 

 

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 bere ohled na druhé, dbá na kulturu chování 

 učí se toleranci v jednání a chování, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 

 

Učitel: 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 vytváří prostor pro vzájemné hodnocení výkonů spolužáků        

 vytváří žákům podmínky k práci tak, aby mohli projevit své přednosti a nebáli se 

posměchu a nezdaru                                      

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 vytváří pozitivní vztah k hudebně dramatickým činnostem 

 koncentruje se na pracovní výkon a jeho dokončení 

Učitel: 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 vytváří pocit zodpovědnosti a motivuje kladným hodnocením za dobře vykonanou práci 

 nabízí žákům široké spektrum činností 
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1.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 zpívat písně v rozsahu přiměřeném 

individuálním schopnostem 

 

1.   Vokální činnosti 

 zpívání jednoduchých lidových a 

umělých písní 

 rytmizace a melodizace říkadel, správné 

držení těla 

 tóny a zvuky, rozlišení melodie stoupavé 

a klesavé 

 

 seznámit se s jednoduchými hudebními 

nástroji k doprovodné hře 

 seznámit se s improvizací v rámci 

jednoduchých hudebních forem 

2.   Instrumentální činnosti 

 poznávání nástrojů podle vzhledu a barvy 

zvuků, vytleskávání jednoduchých rytmů 

(využití říkadel, rytmických her) 

 hra na tělo a jednoduché doprovodné 

nástroje (dřívka, činely, xylofon, triangl), 

použití jednoduchých písní a říkadel ke 

hře na tělo 

 

 vnímat pohyb podle tempových a 

rytmických změn 

 seznámit se s jednoduchými  pohybovými 

improvizacemi na základě individuálních 

schopností a dovedností 

 využívat hudbu jako zdroj relaxace 

3.   Hudebně pohybové činnosti 

 orientace v prostoru, pohyb z místa – 

chůze, běh, poskok, rytmická hra na tělo 

 seznamování s jednoduchými tanečními 

kroky (valčík, polka) pohyb na hudbu 

v daném rytmu 

 hudebně relaxační techniky a zařazení 

prvků muzikoterapie 

 

 rozlišit základní hudební nástroje – tvar, 

zvuk 

 soustředit se na poslech skladeb různých 

žánrů  

4.    Poslechové činnosti 

 rozlišení nástrojů podle tvaru, funkce a 

zvuku (poslechové ukázky, pohádky o 

hudebních nástrojích, poznávání nástrojů 

na obrázku, soutěživé hry) 

 poznávání rozdílů mezi lidovou a umělou 

písní, využití příběhů z minulosti, nácvik 

lidových a umělých písní 

 

 uplatňovat kultivovaný mluvený a 

vhodný pohybový projev 

 učit se navázat kontakt s druhými, 

spolupracovat ve skupině při tvorbě 

jevištní situace 

5.    Dramatická výchova 

 práce s hlasem (výběr vhodného 

přednesu, tempo řeči, dynamika hlasu, 

přizpůsobení konkrétnímu přednesu) 

 dramatické hry, situační hry, scénky, 

využití pantoniny 
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2.ročník  

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 zpívat písně v rozsahu přiměřeném 

individuálním schopnostem 

 znát státní hymnu a umět se při jejím 

znění chovat 

 

1.   Vokální činnosti 

 zpívání písní jednoduchých žánrů (rychle, 

pomalu, vesele, smutně) 

 rozlišování dynamiky písní a 

instrumentálních skladeb 

 hospodárné dýchání, frázování, 

artikulační cvičení 

 práce se státní hymnou (použití hymny, 

zásady chování při poslechu) 

 

 využívat přiměřeně svým schopnostem 

jednoduché  hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 improvizovat v rámci jednoduchých 

hudebních forem 

2.   Instrumentální činnosti 

 nacvičování jednoduchého doprovodu na 

rytmické nástroje (použití dudácké 

kvinty, ostináta), praktické využití hry na 

tělo, rozlišení pomalého a rychlého tempa  

 hra na tělo, volný pohyb na hudbu, hra na 

Orffovi nástroje, užití prvků 

muzikoterapie  

 

 měnit pohyb podle tempových a 

rytmických změn 

 vytvářet pohybové  improvizace na 

základě individuálních schopností a 

dovedností 

 využívat hudbu jako zdroj relaxace 

 

 

 

 

3.    Hudebně pohybové činnosti 

 pohybové ztvárnění nálady a tempa 

hudby, pohybové přizpůsobení písni 

(skladbě),  pohyb z místa – chůze, běh, 

poskok, rytmická hra na tělo 

 jednoduché taneční kroky (valčík, polka) 

pohyb na hudbu v daném rytmu, použití 

základních tanečních kroků 

 relaxační a meditační hudba, zařazení 

prvků  muzikoterapie 
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 rozlišit základní hudební nástroje – tvar, 

zvuk 

 soustředit se na poslech skladeb 

různých žánrů  

 orientovat se v základních hudebních 

pojmech a žánrech 

4.   Poslechové činnosti 

 povídání o orchestru, vývoj jednotlivých 

hudebních nástrojů   

 rozlišování nástrojů smyčcových, 

dechových, klávesových, bicích, 

seznámení s komorním a symfonickým 

orchestrem, poznávání nástrojů 

z hudebních ukázek  

 poslechové ukázky hudebních žánrů 

(country, folk, populární hudba, muzikál, 

opera, lidová hudba) 

 poslech nejznámějších hudebních děl 

domácích a světových skladatelů 

 

 uplatňovat kultivovaný mluvený a 

vhodný pohybový projev 

 dodržovat zásady hlasové hygieny a 

správného držení těla 

 propojovat pohybové dovednosti 

s verbálním a neverbálním 

vyjadřováním 

 rozlišovat herní a reálnou situaci 

5.   Dramatická výchova 

 improvizace, dramatizace, orientace v 

prostoru 

 hlasová cvičení se zaměřením na 

dynamiku hlasu a tempo řeči, 

srozumitelná výslovnost, správné 

frázování a hospodaření s dechem, 

správné dýchání a držení těla 

 rytmicko-melodické hry se zpěvy, využití 

pantomimy 

 skupinové povídání o rozdílnostech žánrů 

(filmy, výukové programy) 

 

 

Název vzdělávací oblasti: Umění a kultura 

5.6.2 Název vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova 

Předmět Výtvarná výchova byl vytvořen za vzdělávací oblasti Umění a kultura a  

vzdělávacího okruhu Umění a kultura. 

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 2 hodiny týdně 

v 2. ročníku 2 hodiny týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vytváří předpoklady pro vnímání estetické kvality světa a vlastního života. Je postaven na 

tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Má významný rehabilitační i relaxační 
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charakter. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se 

rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity, 

zkušenosti a myšlenky. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden 

k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se do procesu tvorby a 

komunikace. 

Žák se učí chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako nedílnou součást lidské 

existence. Učí se tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti i 

minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova se realizuje tento okruh průřezového tématu  

Osobnostní a sociální výchova 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v tomto vzdělávacím okruhu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

 rozvoji schopností vlastní komunikace prostřednictvím barev, linií a tvarů 

 rozvoji vlastních tvůrčích schopností prostřednictvím vlastní tvorby, vnímáním a 

interpretací produkce vlastní i ostatních, včetně uměleckých děl 

 schopnost koncentrovat pozornost a usilovat o sebevyjádření a seberealizaci 

 rozvoji vnímavosti, obraznosti, představivosti, fantazie a intuice 

 získávání zkušeností při samostatné i společné tvůrčí činnosti, učení se komunikovat o 

různých podobách řešení a přijímat i nová a neobvyklá řešení 

 vytváření vztahu ke kulturnímu bohatství společnosti (umělecká díla) 

 respektování kulturních hodnot všech národností 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 používá výtvarné pomůcky a potřeby, pracuje různými výtvarnými technikami 

 dodržuje návykové stereotypy 
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 snaží se dokončit započatou práci 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 seznamuje žáky s konvenčními i nekonvenčními výtvarnými technikami 

 střídá různé výtvarné materiály a pomůcky 

 fixuje denní stereotypy 

 trvá na dokončení započaté práce 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 vždy vytrvá v práci 

  je schopen samostatně řešit problémy spojené se zadaným úkolem 

 nenechá se odradit drobným nezdarem, je cílevědomý 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 pozitivně žáka motivuje, povzbuzuje a chválí 

 kladným hodnocením zvyšuje sebedůvěru 

 nové výtvarné techniky učí hravou formou 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 rozumí danému zadání, zadaný úkol plní dle svých možností a schopností 

 komunikuje se spolužáky, srozumitelně se vyjadřuje, dokáže požádat o radu či pomoc 

 vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 zadává úkoly, které žák dokáže zvládnout 

 podporuje komunikaci se spolužáky 
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Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dodržuje pravidla slušného chování 

 respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

 

Učitel: 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 fixuje u žáků základy společenského chování, vytváří modelové situace pro vnímání 

povahových rysů spolužáků                                               

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 má osvojené pracovní postupy při výtvarných činnostech 

 dodržuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 zvládá dle svých možností sebeobslužné činnosti 

 

Učitel: 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 procvičuje se žáky sebeobsluhu, návyky a postupy při výtvarných činnostech 

 pravidelně seznamuje žáky s bezpečností při práci 

 motivuje žáka kladným hodnocením 

  
 

1.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 pokusit se soustředit na výtvarnou 

činnost a usilovat o její dokončení 

 

 tvorba časově a technicky přiměřených 

výtvarných prací 

 být seznámen se základními dovednostmi 

při přípravě, realizaci a prezentaci vlastní 

výtvarné práce či tvůrčího záměru 

 linie, barva, plocha, tvar, působení barev 

na člověka, harmonie, kontrast, 

pozorování změn přírody během ročních 

období, poznávání bohatství tvarů a barev 

přírody 
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 pokusit se při vlastní tvorbě vycházet ze 

svých zkušeností, představ, myšlenek a 

emocí 

 kresba tužkou, uhlem, rudkou, křídami, 

dřívkem, perem, malba vodovými 

barvami, temperami, suchými pastely, 

kombinace technik 

 učit se uplatňovat linie, barvy, tvary a 

objekty v ploše i prostoru pro vlastní 

vyjádření i při společné tvůrčí práci 

 koláže, dekorativní doplňky k různým 

příležitostem 

 

 volit vhodné prostředky a postupy pro 

vlastní výtvarné vyjádření a 

experimentovat s nimi 

 přírodniny, syntetický materiál, 

kombinace přírodních materiálů 

 pokusit se  sdělit (slovně, mimoslovně) 

obsah nebo záměr vlastní tvůrčí práce a 

umět položit otázky ostatním 

 vnímání, rozlišování a hodnocení vlastní 

produkce i produkce ostatních 

 učit se vnímat a komunikovat o obrazech 

běžné i umělecké produkce   

 umění v životě člověka, ilustrace v 

knihách 

 být seznámen s vhodným chováním při 

návštěvě muzeí, galerií, výstav a 

kulturních památek 

 návštěva muzeí, galerií, výstav, 

kulturních památek 

 
 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 dokázat se soustředit na výtvarnou 

činnost  

a usilovat o její dokončení 

 

 tvorba časově a technicky přiměřených 

výtvarných prací 

 

 uplatňovat základní dovednosti při 

přípravě, realizaci a prezentaci vlastní 

výtvarné práce či tvůrčího záměru 

 linie, barva, plocha, tvar, působení barev 

na člověka, harmonie, kontrast, 

pozorování změn přírody během ročních 

období, poznávání bohatství tvarů a barev 

přírody, rozvíjení fantazie a 

představivosti 

 při vlastní tvorbě vycházet ze svých 

zkušeností, představ, myšlenek a emocí 

 kresba tužkou, uhlem, rudkou, křídami, 

dřívkem, perem, malba vodovými 

barvami, temperami, suchými pastely, 

kombinace technik, písmo a jeho výrazný 

výraz 

 uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty 

v ploše i prostoru pro vlastní vyjádření  

i při společné tvůrčí práci 

 koláže, dekorativní doplňky k různým 

příležitostem 

 

 volit vhodné prostředky a postupy pro 

vlastní výtvarné vyjádření a 

 přírodniny, syntetický materiál, 

kombinace přírodních materiálů, 
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experimentovat s nimi experimentování s vlastnostmi materiálů, 

frotáž, haptické prožitky (hmatem, 

dotykem) 

 umět sdělit (slovně, mimoslovně) obsah 

nebo záměr vlastní tvůrčí práce a umět 

položit otázky ostatním 

 vnímání, rozlišování a hodnocení vlastní 

produkce i produkce ostatních 

 vnímat a komunikovat o obrazech běžné  

i umělecké produkce   

 umění v životě člověka, výtvarná hodnota 

užitého umění, bytové dekorace, obrazy, 

sochy, estetika užitkových prostředků 

 umět se vhodně chovat při návštěvě 

muzeí, galerií, výstav a kulturních 

památek 

 návštěva muzeí, galerií, výstav, 

kulturních památek 

 

 

 

5.7 Název vzdělávací oblasti: Člověk a zdraví 

5.7.1 Název vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví 

Předmět Výchova ke zdraví byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a  

vzdělávacího okruhu Výchova ke zdraví. 

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 1 hodina týdně 

v 2. ročníku 1 hodina týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výchova ke zdraví přináší základní poznatky o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 

jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví a být za ně odpovědný. Žáci si osvojují 

a upevňují hygienické, stravovací a pracovní návyky, učí se dovednosti odmítat škodlivé 

látky, předcházet úrazům, rozšiřují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků na 

úrovni sociálních vztahů a prosociálního chování. Učí se rozhodovat ve prospěch zdraví. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí. 
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Začlenění průřezových témat 

Kromě vlastního vzdělávacího obsahu bude ve Výchově ke zdraví realizována i tato část  

obsahu průřezových témat - Osobnostní a sociální výchova. 

 

Cílové zaměření vzdělávacího oboru 

Vzdělávání  směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 

 k poznání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 k získávání základní orientace na to, co je zdravé a co zdraví poškozuje 

 k osvojování a využívání preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu 

 k upevňování způsobů rozhodování ve prospěch zdraví 

 k budování zdravých mezilidských vztahů 

 

Kompetence k učení:  

Žák dle svých individuálních možností a schopností:  

 přiměřeně pečuje o své tělo a zdraví 

 

Učitel:   

 vede žáka k zdravému životnímu stylu 

 zohledňuje individuální schopnosti a možnosti žáka 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 umí poskytnout základy první pomoci 

 zvládne přivolání pomoci odborníků v případě úrazu 

 nevzdává se při prvním neúspěchu 

 

Učitel:   

 seznámí žáka se základy poskytnutí první pomoci 

 seznámí žáka se způsobem přivolání pomoci 

 motivuje pozitivně i v případě žákova neúspěchu 
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Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 ovládá základní pojmy z oblasti rizikových jevů 

 zná pojmy a spisovná označení v oblasti anatomie člověka 

 zná základní pravidla slušného chování a zdravého stravování 

 

Učitel:  

 rozvíjí žákovu slovní zásobu 

 seznamuje žáky s pravidly her a zážitkových činností osobnostní a sociální výchovy 

 

Kompetence občanské: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 ovládá své chování a je tolerantní vůči ostatním 

 chová se dle pravidel slušného chování 

 při veškerých aktivitách dodržuje pravidel fair-play 

 

Učitel:  

 vede žáky k dodržování pravidel slušného chování  

 učí žáky pravidlům fair-play 

 rozvíjí toleranci 

 

Kompetence k ekonomickému jednání  v souladu se strategii trvale udržitelného 

rozvoje: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 neničí a svévolně nepoškozuje zařízení školy 

 zachází šetrně s pomůckami 

 

Učitel: 

 vede ke správnému ekonomickému využívání pomůcek a materiálu 

 učí žáky neničit zařízení 
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1.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 Utvářet dobré mezilidské vztahy 

v rodině a komunitě vrstevníků 

 

 

 Mezilidské vztahy – moje vztahy k sobě a 

druhým lidem 

 Kamarádství 

 Rodina – zásady slušného chování 

v rodině, v kolektivu, ve společnosti 

 Usilovat v rámci svých možností o 

aktivní podporu zdraví, znát základy 

péče o zdraví 

 Chránit si své zdraví 

 Orientovat se ve složení stravy, způsobu 

stravování, uplatňovat zdravé sociální 

návyky 

 Znát projevy a příznaky běžných nemocí 

 

 Být seznámen s významem zdravé 

výživy 

 Umět se postarat o nemocného 

 

 Výživa a zdraví, zdravý způsob života, 

pohybové aktivity a pozitivní myšlení, 

kladný vztah k sobě samému 

 Nemoci, ochrana před nemocemi, 

otužování, prevence úrazů a nemocí 

 Teplota, horečka dětské nemoci, 

civilizační nemoci, přenosné a infekční 

nemoci 

 Jídelníček rodiny 

 Hygiena stravování 

 Vitamíny, pitný režim, kalorické pokrmy, 

nebezpečí alkoholu 

 Podávání léků, stravování, hygiena na 

lůžku, měření teploty, vyzvednutí léků a 

jejich správné užívání 

 Osvojit si preventivní způsoby 

rozhodování 

 Znát důsledky závislostí 

 Naučit se, jak vyhledat odbornou pomoc 

 Závislosti 

 Drogy, alkohol, kouření 

 Prevence a poradenská činnost 

 

 Pochopit vztahy a změny v souvislosti 

s dospíváním, dodržovat základní 

hygienické návyk y, být seznámen se 

základy sexuality 

 Naučit se kultivovanému chování 

k opačnému pohlaví 

 Dospívání 

 Osobní hygiena, zásady správného 

oblékání 

 Hygiena dívky a ženy 

 Láska, sex a rodičovství, pohlavní styk, 

pohlavní choroby, bezpečný sex, 

antikoncepce, nebezpečí internetu a 

schůzek s cizími lidmi 

 Získat základní znalosti v obraně proti 

manipulaci a agresi 

 Správně reagovat v situacích 

ohrožujících život 

 Získat co nejvíc vědomostí a zkušeností 

k odpovědnému chování při 

mimořádných událostech 

 Ochrana člověka za mimořádných 

událostí, základy evakuačního plánu, 

požár, havárie, živelní pohromy 

 Přivolání pomoci 

 

 Chránit si své zdraví 

 Znát základy první pomoci 

 Důležitá telefonní čísla 

 Základy první pomoci 
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2.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 Utvářet dobré mezilidské vztahy 

v rodině a komunitě vrstevníků, 

respektovat přijatá pravidla soužití mezi 

vrstevníky a partnery.               

  Orientovat se v rolích členů sociální 

skupiny 

 

 Vztahy mezi lidmi, tolerance 

naslouchání, respekt, spolupráce 

 Kamarádství - komunikace 

 Základy slušného chování v rodině a 

v kolektivu i ve společnosti. Pravidla 

společenského chování 

 Dodržovat základní hygienické návyky 

 Znát rizika nesprávných životních 

návyků- nedostatek pohybu, stravovací 

návyky, nedostatek odpočinku, 

jednostranná zátěž 

 

 

 Osobní hygiena, zásady správného 

oblékání, péče o oděv, použití kosmetiky 

 Zdravý způsob života, pohybové aktivity, 

nebezpečí fyzického přetížení organismu 

 Dopad zdravého prostředí na člověka, 

pohyb na čerstvém vzduchu, relaxace 

v přírodě 

 Dopad nezdravého prostředí na člověka, 

ovzduší ve městě, málo pohybu, 

 Vědět, jak aktivně chránit své zdraví 

 Popsat rozdíl péče o nemocné dítě a 

starou osobu 

 Znát projevy a příznaky běžných nemocí 

 Ošetření drobných poranění a úrazů 

 

 

 Druhy vitamínů, potravinové doplňky, 

vyvážená strava pravidelné stravování, 

potřeba zvolnění tempa 

 Odlišný způsob dle druhu nemoci a věku 

 Očkování, rekonvalescence 

 Teplota, horečka, podávání léků 

 Manipulace s nemocnými 

 Praktická cvičení- odřenina,krvácející 

rána, fixace zlomenin 

 Pochopit a osvojit si pojmy v oblasti 

sexuality 

 Pohlavní styk, pohlavní choroby,… 

 Význam pravidelných návštěv lékaře 

 Přiměřeně reagovat v situacích osobního 

ohrožení i za mimořádných událostí 

 

 Ochrana člověka za mimořádných 

událostí, základy evakuačního plánu, 

požár, havárie, živelní pohromy 

 Přivolání pomoci, pamatování na vlastní 

bezpečí 

 Řešení problémových situací 

 Poskytnout první pomoc, přivolat pomoc 

 

 Důležitá telefonní čísla 

 Základy první pomoci – lékárnička, 

praktická cvičení první pomoci 

 Uplatňovat zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

 Zákonitosti správných pracovních 

postupů. 

 Ochranné pracovní pomůcky 
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Název vzdělávací oblasti : Člověk a zdraví 

5.7.2 Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova 

Předmět Tělesná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a vzdělávacího  

okruhu Tělesná výchova. . Učivo povinného předmětu Tělesná výchova je zaměřeno na 

rozvoj pohybových dovedností a uvědomění si významu zdraví. 

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 2 hodiny týdně 

v 2. ročníku 2 hodiny týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Tělesná výchova , vede žáky k pravidelnému provádění pohybových 

činností a ke kompenzování  negativních vlivů způsobu současného života. Tělesná výchova 

umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na 

zdravotní a pohybová omezení. V souladu s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je 

vede od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové 

seberealizaci. Tělesná výchova vede žáky k pochopení, že pohybová aktivita je jedním 

z prostředků k navazování sociálních kontaktů a odpovědného jednání podle zásad fair play. 

Důležitou součástí tělesné výchovy jsou také vycházky, sportovní soutěže a turistika. 

Zdravotní tělesná výchova je součástí povinné tělesné výchovy, která se zařazuje pro žáky 

s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem. Cílem je odstranění nebo zmírnění 

zdravotního oslabení, vyrovnání pohybového deficitu a celkové zlepšení zdravotního stavu 

žáků. Korektivní a speciální vyrovnávací cvičení mohou být preventivně zařazována a 

využívána v hodinách tělesné výchovy u všech žáků. Obsah zdravotní tělesné výchovy má 

ozdravný účinek a je přizpůsobován míře a druhu  zdravotního postižení, 

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova se realizuje tento okruh průřezového tématu:  

Osobnostní a sociální výchova ( spolupráce, rozvoj komunikačních dovedností, dodržování  

pravidel bezpečnosti). 
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Cílové zaměření vzdělávacího okruhu 

Vzdělávání v tomto vzdělávacím okruhu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

 poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a 

omezení, rozvíjení a využívání pohybových schopností a dovedností 

 vnímání prožitků z pohybové činnosti, které vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 přiměřeně pečuje a své tělo a zdraví 

 má k pohybu kladný vztah 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 vede žáka k radosti z pohybu a pozitivně ho motivuje 

 zohledňuje individuální schopnosti a možnosti žáka 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 umí poskytnout základy první pomoci a přivolat pomoc v případě úrazu 

 nevzdává se při prvním neúspěchu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 seznámí žáka se základy poskytnutí první pomoci a způsobem přivolání pomoci 

 pozitivně motivuje i v případě žákova neúspěchu 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 ovládá základní pojmy tělocvičné terminologie 



Školní vzdělávací program pro Praktickou školu dvouletou „ Klíč do života „  
___________________________________________________________________________ 
 

81 

 zná základní pravidla sportovních činností, kterých se zúčastňuje 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Učitel: 

 rozvíjí žákovu slovní zásobu 

 seznamuje žáky s pravidly her a sportovních činností 

 

Kompetence občanské: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 ovládá své chování a je tolerantní vůči ostatním 

 chová se dle pravidel slušného chování 

 při veškerých aktivitách dodržuje pravidla fair play 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 Učitel: 

 vede žáky k dodržování pravidel slušného chování 

 učí žáky pravidla fair play 

 rozvíjí toleranci 

 

 

Kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 neničí a svévolně nepoškozuje vybavení tělocvičny a jiných prostor 

 zachází šetrně s pomůckami a sportovním náčiním 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 Učitel: 

 vede ke správnému ekonomickému využívání sportovního náčiní a pomůcek 

 učí žáky neničit zařízení a vybavení tělocvičny a tříd 
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1. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 znát správný způsob zahřátí, rozcvičení, 

protažení organismu a ukončení 

pohybové aktivity 

 

 zahřívací činnosti, rozcvička, protahovací 

cviky, zklidňující dechová cvičení, 

relaxační cvičení 

 základy gymnastiky-bez náčiní, 

s náčiním, cvičení s hudbou, aerobní 

gymnastika, přeskoky, cvičení na míčích, 

trampolína 

 základy míčových her-odbíjená, vybíjená, 

basketbal, házená, fotbal, florbal, stolní 

tenis, soft tenis 

 zvládat základní techniky relaxačních 

cvičení 

 muzikoterapie, canisterapie, jóga, 

strečink 

 udržovat tělesnou kondici  všestranně rozvíjející cvičení, kondiční a 

koordinační cvičení, pořadová cvičení, 

kompenzační cvičení 

 zlepšovat a udržovat úroveň pohybových 

schopností 

 skoky do výšky, do dálky, běhy 

(rychlostní, vytrvalostní), hody 

 dodržovat základní zásady bezpečnosti a 

hygienické návyky při pohybových 

aktivitách 

 

 základy bezpečnosti při všech 

pohybových aktivitách, dodržování 

základních hygienických návyků při 

sportu, specifika oblékání pro různé 

druhy sportů, vhodné vybavení podle 

zaměření pohybové aktivity 

 snažit se o správné provedení pohybové 

činnosti v souladu s individuálními 

předpoklady a možnostmi 

 opakování a nápodoba pohybových 

činností dle schopností jedince 

 

 používat osvojené pohybové dovednosti 

ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

 netradiční pohybové hry, hry v přírodě, 

hry v místnosti, hry v tělocvičně 

 znát základní herní činnosti jednotlivce a 

dodržovat spolupráci v družstvu při 

kolektivních hrách 

 individuální x kolektivní pojetí hry, 

smluvené povely, gesta, signály 

 dodržovat pravidla sportovních her a 

soutěží 

 

 olympijské myšlenky, zásady čestného 

soupeření a jednání 

 řídit se pravidly sportovních her 

 vyhodnocování sportovních výsledků 

 dodržovat zásady správného chování 

v přírodě a bezpečného chování 

v silničním provozu 

 

 práce s mapou, výběr vhodné turistické 

akce, orientace v terénu, turistické 

značení, základy táboření, ochrana 

přírody 

 pravidla silničního provozu, dopravní 
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značení 

 znát zásady poskytování první pomoci 

při sportovních úrazech 

 první pomoc při úrazech, důležitá 

telefonní čísla, lékárnička 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 zvládat přípravu organismu před 

pohybovou činností a uklidnění 

organismu po jejím ukončení 

 

 rozcvička, protahovací cviky, zklidňující 

dechová cvičení, relaxační cvičení 

 využívat kompenzační a relaxační 

cvičení k regeneraci při jednostranné 

zátěži 

 správné držení těla, cvičení vhodná pro 

určitá zdravotní oslabení, správná 

technika cvičení, jóga 

 zlepšovat tělesnou kondici, pohybový 

projev a správné držení těla 

 

 všestranně rozvíjející cvičení, kondiční a 

koordinační cvičení, pořadová cvičení, 

relaxační a kompenzační cvičení, 

motorické testy 

 zdokonalovat základní pohybové 

dovednosti, zlepšovat a udržovat úroveň 

pohybových schopností 

 

 skoky do výšky, do dálky, běhy 

(rychlostní, vytrvalostní), hody 

 základy gymnastiky-bez náčiní, 

s náčiním, cvičení s hudbou, aerobní 

gymnastika, přeskoky, akrobacie, cvičení 

na míčích, trampolína 

 základy míčových her-odbíjená, vybíjená, 

basketbal, házená, fotbal, florbal, stolní 

tenis, soft tenis 

 dodržovat základní zásady bezpečnosti a 

hygienické návyky při pohybových 

aktivitách 

 

 základy bezpečnosti při všech 

pohybových aktivitách, dodržování 

základních hygienických návyků při 

sportu, specifika oblékání pro různé 

druhy sportů, vhodné vybavení podle 

zaměření pohybové aktivity 

 snažit se o správné provedení pohybové 

činnosti v souladu s individuálními 

předpoklady a možnostmi 

 opakování a nápodoba pohybových 

činností dle schopností jedince 

 aplikovat osvojené pohybové dovednosti 

ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

 netradiční pohybové hry, hry v přírodě, 

hry v místnosti, hry v tělocvičně 

 ovládat základní herní činnosti 

jednotlivce a dodržovat spolupráci 

v družstvu při kolektivních hrách 

 individuální x kolektivní pojetí hry, 

smluvené povely, gesta, signály 

 dodržovat pravidla sportovních her a 

soutěží 

 olympijské myšlenky, zásady čestného 

soupeření a jednání 
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  řídit se pravidly sportovních her 

 vyhodnocování sportovních výsledků 

 uplatňovat zásady správného chování 

v přírodě a bezpečného chování 

v silničním provozu 

 

 práce s mapou, výběr vhodné turistické 

akce, orientace v terénu, turistické 

značení, základy táboření, ochrana 

přírody 

 pravidla silničního provozu, dopravní 

značení 

 znát zásady poskytování první pomoci 

při sportovních úrazech 

 první pomoc při úrazech, důležitá 

telefonní čísla, lékárnička 

 

 

 

5.8  Název vzdělávací oblasti : Odborné činnosti 

5.8.1 Název vyučovacího předmětu: Rodinná výchova   

Předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti a vzdělávacího okruhu Rodinná 

výchova. 

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku:  

v 1. ročníku 3 hodiny týdně 

v 2. ročníku 3 hodiny týdně 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Rodinná  výchova se zabývá  výchovou k rodičovství , je zaměřena na vztahy mezi lidmi, 

získávání základních dovedností v péči o domácnost a rozvíjí fyzické i  psychické 

předpoklady pro založení rodiny i jeho sociální adaptaci . Pomáhá žákům v získávání a 

upevňování znalostí a dovedností nutných pro fungování rodiny, partnerských vztahů, péči o 

domácnost, řešení ekonomických činností, rodinné soužití, péče o děti a jejich výchovu.  

 

 Cílové zaměření předmětu 

Cílem předmětu je připravit žáky pro samostatný život v rodině, resp. v chráněném bydlení.  

Výuka směřuje k získání co největší možné samostatnosti a soběstačnosti žáků  

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

do společnosti. Seznamuje žáky s nebezpečnými vlivy, které ovlivňují zdraví a poukazuje na  

důležitost prevence. Učí uvědomit si odpovědnost za svůj intimní život. Vede žáky  
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k pochopení zdraví jako nejdůležitější hodnoty. 

 

 Začlenění průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v běžných situacích denního života, utváření dobrých  

mezilidských vztahů, rozvoj zdravé sebedůvěry, upevňování vlastních postojů, řešení  

zátěžových krizových situací, rozvoj komunikačních dovedností 

 

Vzdělávání v tomto vzdělávacím oboru vede žáka 

 učí žáka základům slušného chování 

 vede žáka k odpovědnosti vůči své osobě i ostatním lidem 

 informuje žáky o možném nebezpečí fyzického i psychického zneužívání 

 řídí se pravidly slušného chování 

 dodržuje zdravý životní styl, chrání své zdraví i životní prostředí 

 získává informace o domácím hospodaření  

 chová se zodpovědně k sobě i k druhým 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 teoretické poznatky dovede užívat v praxi, 

 rozvíjí svůj zájem o předmět a pochvala jej motivuje. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 hledá vhodné způsoby řešení problémů, 

 za svá rozhodnutí dokáže nést důsledky, 

 dokáže požádat o pomoc jinou osobu. 
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Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dokáže komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem, 

 rozumí obsahu sdělení a dokáže na ně adekvátně reagovat, 

 své nálady, prožitky vyjadřuje vhodným způsobem. 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 má základní interpersonální znalosti, 

 řídí se pravidly slušného a společenského chování, 

 chová se zodpovědně k sobě i k druhým, 

 je informován o nebezpečí možného fyzického i psychického zneužívání. 

 

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 respektuje základní práva a povinnosti občanů, 

 využívá osvojené návyky a dovednosti, 

 je schopen spolupracovat s ostatními, 

 dodržuje zdravý životní styl, chrání své zdraví i životní prostředí. 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 plní své povinnosti, je schopen spolupráce, 

 respektuje práci svou i práci ostatních, 

 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce. 

 

Kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 zachází šetrně s pomůckami a vybavením školy, 

 zná hodnotu peněz s umí s nimi efektivně hospodaření. 
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1.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 Znát podmínky pro uzavření manželství 

 Zdůvodnit funkci rodiny ve společnosti 

 Rozlišovat postavení jednotlivých členů 

v širší rodině 

  Seznámit se s náhradní rodinnou péčí 

 Vědět, na koho se obrátit v případě 

osobního ohrožení 

 

 

1.Rodina a rodinné soužití 

 Podmínky vzniku rodiny, založení rodiny-

výběr životního partnera, požadavky na 

partnera v manželství, podmínky uzavření 

v manželství 

 Funkce rodiny, rodina jako základ 

společnosti, práva a povinnosti členů 

rodiny, pravidla a komunikace v rodině, 

vztahy mezi členy rodiny, hospodaření 

v rodině, zdroje příjmu, spoření 

 Úplná a neúplná rodina, formy náhradní 

rodinné péče 

 Zneužívání dětí 

 Poradenské instituce-krizová centra, linky 

důvěry, odborní lékaři 

 

 Mít základní poznatky z biologie 

člověka (význam a funkce 

nejdůležitějších orgánů) 

 Znát důležitost prevence a dodržovat 

preventivní opatření 

 Umět do denního režimu zařadit 

odpočinek a relaxaci 

 Být informován o nevhodné a rizikové 

chování 

 Znát nebezpečí související 

s nebezpečnými návyky 

 

2.Biologie člověka 

 Anatomie – stavba lidského těla 

(jednotlivé orgánové soustavy a jejich 

funkce) 

 Prevence nemocí, zdraví ohrožující rizika, 

pravidla silničního provozu chodec, 

cyklista, motorista 

 Režim dne, aktivní činnost, duševní 

hygiena, pohybové aktivity, odpočinek, 

relaxace 

 Nebezpečí na závislosti na alkoholu, 

drogách, prevence kriminality 

 Důsledky poruch chování, braní drog, 

kouření, alkoholismus 

 

 

 Být informován o bezpečném 

sexuálním životě, odpovědnost za 

sexuální chování a znát důsledky 

rizikového sexuálního chování 

 Umět se chránit před pohlavně 

přenosnými chorobami 

 

3.Sexuální výchova 

 Sexuální život, předčasný pohlavní styk a 

nebezpečí s ním spojená, antikoncepce, 

pohlavně přenosné choroby, sexuální 

úchylky, poruchy pohlavní identity 

 Význam antikoncepce, sexuálně přenosné 

nemoci, neplodnost, návštěva gynekologa 

 

 

 Znát význam a důležitost rodičovství 

 Ukázat na modelu základní péči o 

novorozence a kojence 

 Podle svých možností charakterizovat 

jednotlivá vývojová období dítěte 

      4.   Péče o dítě 

 Role matky a otce, početí, těhotenství, 

porod, povinnost vůči dětem 

 Vývojové etapy dítěte, péče o dítě a dětské 

nemoci 

 Vývoj dítěte, novorozenec, praktické 
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ukázky 

 

 

 Vyjmenovat základní vybavení 

domácnosti 

 Popsat funkci jednotlivých bytových 

prostor 

 Používat příslušné prostředky a 

přístroje v péči o domácnost a 

dodržovat bezpečnostní předpisy při 

zacházení s nimi 

      5.   Domácnost 

 

 základní vybavení a zařízení domácnosti 

údržba a práce v domácnosti 

 zásady zařizování jednotlivých bytových 

prostor a jejich funkce, styl zařízení bytu 

dle potřeb členů rodiny 

 používání přístrojů v domácnosti úklidové 

a čistící prostředky, zásada bezpečného 

užívání elektrospotřebičů 

 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl : 

 Znát podmínky pro uzavření manželství 

 Zdůvodnit funkci rodiny ve společnosti 

 Rozlišovat postavení jednotlivých členů 

v širší rodině 

 Vědět, co znamená náhradní rodinná 

péče 

 Vědět, na koho se obrátit v případě 

osobního ohrožení 

 

 

1.   Rodina a rodinné soužití 

 Předpoklady pro založení manželství, 

legislativní předpoklady pro uzavření 

manželství, příprava svatby 

 Funkce rodiny, práva a povinnosti členů 

rodiny, pravidla a komunikace v rodině, 

sestavování rozpočtu rodiny, spoření, 

kapesné, právní podmínky pro založení 

rodiny, zákon o rodině, společenský život 

rodiny 

 Vztahy mezi rodiči, vztah – rodič dítě, 

generační vztahy, znalost dat narození a 

dalších důležitých výročí, komunikace 

v rodině, rozvodová situace 

 Úplná a neúplná rodina, náhradní rodinné 

péče (osvojení, pěstounská péče) 

 Poradenské instituce-krizová centra, linky 

důvěry, odborní lékaři, správné chování 

v krizových situacích – požár, povodně  

 

 Znát základní poznatky z biologie 

člověka (význam a funkce 

nejdůležitějších orgánů) 

 Znát důležitost prevence a dodržovat 

preventivní opatření 

 Umět do denního režimu zařadit 

odpočinek a relaxaci 

 Rozpoznat nevhodné a rizikové chování 

 Znát nebezpečí související 

s nebezpečnými návyky 

2.   Biologie člověka 

 Anatomie – stavba lidského těla 

(jednotlivé orgánové soustavy a jejich 

funkce, soustava kosterní, svalová, trávicí, 

vylučovací, soustava pohlavní 

 Prevence nemocí, úrazů, infekcí, 

pohlavních chorob, prevence závislostí 

(alkohol, kouření, gamblerství, drogy), 

pravidla silničního provozu, nebezpečí při 

pobytu venku, u vody, v přírodě 

 Režim dne, aktivní činnost a odpočinek, 



Školní vzdělávací program pro Praktickou školu dvouletou „ Klíč do života „  
___________________________________________________________________________ 
 

89 

 duševní hygiena, pohybové aktivity, 

odpočinek, relaxace, (canisterapie) 

 Nebezpečí na závislosti na alkoholu, 

drogách, nebezpečí přeceňování vlastních 

sil, poruchy v mezilidských vztazích 

prevence kriminality 

 Důsledky poruch chování, braní drog, 

kouření, alkoholismus, přeceňování 

vlastních schopností, trestná činnost, 

podmíněný trest, alternativní trest 

 

 Uvědomovat si odpovědnost za 

sexuální chování a znát důsledky 

rizikového chování, vědět o bezpečném 

sexuálním životě 

 Umět se chránit před pohlavně 

přenosnými chorobami 

 

3.   Sexuální výchova 

 Sexuální život, předčasný pohlavní styk a 

nebezpečí s ním spojená, antikoncepce, 

pohlavně přenosné choroby, sexuální 

úchylky, poruchy pohlavní identity 

 Druhy a význam antikoncepce, sexuálně 

přenosné nemoci, mužské a ženské 

choroby, impotence, neplodnost, vliv 

špatného životního stylu na funkci 

pohlavních orgánů 

 

 

 Znát význam a důležitost rodičovství 

 Ukázat na modelu základní péči o 

novorozence a kojence 

 Podle svých možností charakterizovat 

jednotlivá vývojová období dítěte 

      4.   Péče o dítě 

 Role matky a otce, početí, těhotenství, 

porod, povinnost vůči dětem, teoretická 

příprava na porod, šestinedělí, pravidelná 

lékařská péče 

 Specifický vývoj jedince (novorozenec, 

kojenec, batole a péče o něj), praktické 

cvičení, ukázky 

 Vývojová období dítěte, péče o dítě, 

dětské nemoci, očkování, návštěvy lékaře 

 Vývoj dítěte, novorozenec, praktické 

ukázky 

 

 Vyjmenovat základní vybavení 

domácnosti 

 Popsat funkci jednotlivých bytových 

prostor 

 Používat příslušné prostředky a 

přístroje v péči o domácnost a 

dodržovat bezpečnostní předpisy při 

zacházení s nimi 

      5.   Domácnost 

 základní vybavení a zařízení domácnosti, 

spotřebiče, nábytek, podlahové krytiny, 

domácí elektronika, dekorace bytu 

 údržba a práce v domácnosti, bydlení 

v rodinném domě, v bytě, pronájem, 

podnájem (výhody, nevýhody), místnosti 

bytu a jejich účelnost, práce v domácnosti 

(úklid, malování, mytí oken…) 

  úklidové a čistící prostředky a bezpečné 

zacházení s nimi, zásady bezpečného 

užívání elektrických i elektronických 

spotřebičů, význam návodů k použití  

 modelová situace a praktická cvičení 
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Název vzdělávací oblasti : Odborné činnosti 

5.8.2 Název vyučovacího předmětu: Vaření 

Předmět Vaření byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti a vzdělávacího okruhu 

 Výživa a příprava pokrmů. 

 Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku: 

V 1. ročníku 4 hodiny týdně 

V 2. ročníku 4 hodiny týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

  

Vaření je předmět, který je realizován v obou ročnících středního vzdělávání. Je určen všem 

žákům, tj. dívkám i chlapcům. Obsah předmětu poskytuje základní vědomosti a pracovní 

dovednosti v oblasti výživy a jejich využití v praktickém životě. Ve všech tematických 

okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

Cílem je získání znalostí základních pojmů, dovedností při přípravě pokrmů s uplatňováním 

zásad racionální výživy, správném skladování a zpracování potravin i základních poznatků    

o správném stolování. Žáci se pokusí osvojit základy finanční gramotnosti, porovnávat 

výhodné a nevýhodné ceny potravin, orientovat se ve známém nákupním centru, nakoupit 

potřebné potraviny. 

Důraz je kladen na vytvoření návyků žáků k dodržování osobní i provozní hygieny a hygieny 

prostředí a hospodárnému využívání potravin s ohledem na životní prostředí. 

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

hygieny při práci. V průběhu praktických činností získávají žáci základní poučení o 

materiálech, pomůckách a přístrojích, které používají a o bezpečnosti při práci s nimi..  

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Vaření se realizují tyto okruhy průřezových témat : 

 Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova demokratického občana. 
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Vzdělávání v tomto vzdělávacím oboru vede žáka k 

 osvojení základních vědomostí z oblasti správné výživy 

 zvládnutí základních vědomostí z oblasti výživy a uplatňování zásad správné výživy  

při přípravě pokrmů 

 osvojení technologických postupů při přípravě pokrmů 

 získání základních dovedností pro plánování činností spojených s hospodárným 

nakupováním, uchováváním, skladováním a zpracováním potravin 

 dodržování odpovídajícího společenského chování a zvládnutí správného stolování 

 využívání získaných poznatků v praktickém životě 

 dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 osvojené poznatky využívat v životě i pracovních činnostech 

 využívat získané zkušenosti v praktickém životě  

 při práci používat vhodné postupy a pracovní pomůcky 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

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

případně za pomoci druhé osoby 

 promýšlet a hledat vhodné pracovní postupy 

 nebýt odrazen neúspěchem  

 vědět, kdo žáku při řešení problému může pomoci 

 umět přivolat pomoc v případě úrazu nebo  ohrožení vlastní či jiné osoby 

 

Kompetence komunikativní  

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 rozvinout své komunikační dovednosti v oblasti pracovních pomůcek a pracovních 

postupů 
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 chápat ústní a jednoduché písemné pokyny k pracovním činnostem 

 využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci 

s ostatními lidmi 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

  uplatňovat základní pravidla společenského chování a hygieny 

 pracovat ve skupině, spolupracovat,  

 respektovat nápady druhých, umět uznat vlastní chybu 

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 pomáhat spolužákům i dospělým osobám 

 zdůvodnit význam zdravé výživy, životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých 

 podílet se na ochraně životního prostředí, třídit odpad a jednat v souladu se strategií 

udržitelného rozvoje 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 mít osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy  

 umět se soustředit na práci a započatou práci dokončit 

 chápat význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního procesu 

 chápat význam práce v týmu a vlastní podíl na celkovém výsledku 

 plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci svou i druhých; 

 řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržovat  hygienu při práci 

 dodržovat stanovené normy a předpisy 

 pracovat podle instrukcí nebo návodu, případně za pomoci druhé osoby, pracovat 

v souladu s technologickými postupy 

 zvolit vhodné suroviny, vybrat a použít správné pracovní nástroje, pomůcky, vybavení a 

postupy podle vykonávané pracovní činnosti 

 zkontrolovat a zhodnotit kvalitu vykonané práce 
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1.ročník 

Výsledky vzdělávání   Učivo 

Žák by měl: 

 učit se zásadám hygieny a bezpečnosti 

při práci  

 poznávat  základní vybavení kuchyně 

 cvičit ovládání kuchyňského vybavení  

a obsluhu základních spotřebičů 

 udržovat pořádek na pracovním místě 

 chápat význam třídění odpadů a ochrany 

životního prostředí 

 učit se poskytnout první pomoc při 

poranění 

 

1.    Bezpečnost práce 

 manipulace se spotřebiči a kuchyňským 

zařízením 

 základní vybavení kuchyně – kuchyňský 

inventář (nářadí jeho označení a uložení)  

 úklid pracoviště, čisticí prostředky, 

ochranné pomůcky 

 hygiena při práci, ochranné osobní 

pomůcky 

 nakládání s odpady a obaly 

 úrazy v kuchyni a jejich prevence, první 

pomoc 

 

 znát správné stravovací návyky 

 seznámit se důležitostí správné výživy 

 učit se sestavovat jídelníček podle zásad 

správné výživy 

 snažit se dodržovat odpovídající 

společenské chování a uplatňovat 

základní zásady stolování   

 používat drobný inventář podle jeho 

určení 

 

2.   Výživa člověka 

 výživa člověka a její význam pro zdraví 

 potrava a její složky 

 zásady správné výživy, sestavování 

jídelníčku 

 výživa různých skupin obyvatelstva 

 dietní stravování, poruchy příjmu 

potravy 

 stolování, úprava stolu k různým 

příležitostem 

 

 učit se rozlišovat základní skupiny 

potravin 

 seznámit se zásadami správného 

skladování a uchovávání surovin  

 vybrat vhodné potraviny podle 

technologického postupu 

 správně skladovat nápoje podle druhu 

 procvičovat ekonomické nakládání se 

surovinami, energiemi a jinými 

materiály s ohledem na životní prostředí  

3.    Potraviny a nápoje 

 základní druhy potravin  

 nákup potravin a jejich skladování  

 konzervace potravin 

 výběr vhodných potravin podle 

technologického postupu přípravy 

pokrmu 

 vážení a odměřování potravin 

 nápoje – druhy nápojů, rozdělení 

 

 

 učit se zvolit vhodné potraviny podle 

technologického postupu 

 používat odpovídající kuchyňský 

inventář 

 osvojit si předběžnou úpravu potravin 

 připravovat pokrmy studené a teplé 

podle receptury 

 orientovat se v receptech 

 připravit běžné teplé nápoje základních 

druhů 

4.    Technologie přípravy potravin 

 úprava potravin bez tepelné úpravy 

 příprava a úprava surovin 

 základní tepelné úpravy 

 technologické postupy přípravy pokrmů 

studené a teplé kuchyně 

 moučníky 

 příprava nápojů 

 receptury 
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 dodržovat bezpečnost práce 

 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání   Učivo 

Žák by měl: 

 znát zásady hygieny a bezpečnosti při 

práci  

 orientovat se v základním vybavení 

kuchyně 

 bezpečně ovládat kuchyňské vybavení  

a obsluhovat základní spotřebiče 

 udržovat pořádek na pracovním místě 

 třídit odpad a chránit životní prostředí 

 poskytnout první pomoc při poranění 

 

1.    Bezpečnost práce 

 manipulace se spotřebiči a kuchyňským 

zařízením 

 základní vybavení kuchyně – kuchyňský 

inventář (nářadí jeho označení a uložení)  

 úklid pracoviště, čisticí prostředky, 

ochranné pomůcky 

 hygiena při práci, ochranné osobní 

pomůcky 

 nakládání s odpady a obaly 

 úrazy v kuchyni a jejich prevence, první 

pomoc 

 

 osvojit si správné stravovací návyky 

 chápat důležitost správné výživy 

 znát zásady při sestavování jídelníčku 

podle zásad správné výživy 

 dodržovat odpovídající společenské 

chování a uplatňovat základní zásady 

stolování   

 používat drobný inventář podle jeho 

určení 

2.    Výživa člověka 

 výživa člověka a její význam pro zdraví 

 potrava a její složky 

 zásady správné výživy, sestavování 

jídelníčku 

 výživa různých skupin obyvatelstva 

 dietní stravování, poruchy příjmu 

potravy 

 stolování, úprava stolu k různým 

příležitostem 

 

 rozlišit základní skupiny potravin 

 znát zásady správného skladování  

a uchovávání surovin  

 vybrat vhodné potraviny podle 

technologického postupu 

 správně skladovat nápoje podle druhu 

 ekonomicky nakládat se surovinami, 

energiemi a jinými materiály s ohledem  

na životní prostředí  

3.    Potraviny a nápoje 

 základní druhy potravin  

 nákup potravin a jejich skladování  

 konzervace potravin 

 výběr vhodných potravin podle 

technologického postupu přípravy 

pokrmu 

 vážení a odměřování potravin 

 nápoje – druhy nápojů, rozdělení 
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Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Výživa a příprava pokrmů se realizují tyto okruhy průřezových  

témat: Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova demokratického 

občana. 

 

 

Název vzdělávací oblasti : Odborné činnosti 

5.8.3  Název vyučovacího předmětu: Lidová řemesla netradičně 

Předmět Lidová řemesla netradičně byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti jako 

odborné zaměření školy.  

 

 Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku: 

V 1. ročníku 3 hodiny týdně 

V 2. ročníku 3 hodiny týdně 

 

Cílové zaměření předmětu 

 

Předmět  poskytuje žákům základní vědomosti o oboru, seznamuje je s jednoduchými 

technikami při zhotovování košíkářských výrobků, ale i výrobků z přírodnin a jejich 

moderních imitací. Vede k utváření odborných kompetencí nutných pro výkon praktických 

činností a je realizován v 1. i 2. ročníku středního vzdělávání. Je určen pro dívky i chlapce. 

Cílem tohoto odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, odpovědný a smysluplný 

osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. V průběhu praktických 

činností získávají žáci základní poučení o materiálech,  pomůckách  a přístrojích, které 

používají, o bezpečnosti práce s nimi, a to v nezbytné míře na uživatelské úrovni,  s ohledem 

na jejich využití v praxi. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k 

dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k utváření klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 

 osvojení základních teoretických vědomostí z dané odborné činnosti 

 seznámení s jednoduchými technikami při výrobě  

 k praktickým dovednostem  

 podpoře vztahu žáka k hodnotám vytvořeným manuální prací 

 zvládnutí různých druhů rukodělných činností, odpovídajících jejich zájmu a 

schopnostem 
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 motivaci využívat získaných dovedností v péči o domácnost a estetizaci prostředí, ve 

kterém žijí nebo se pohybují. 

 

Charakteristika předmětu 

Zaměření předmětu je koncipováno s převahou praktických činností, teoretická výuka a 

historie košíkářství je vyučována pouze okrajově. Při praktických činnostech se  klade důraz 

na bezpečnost a hygienu při práci, používaný materiál k pletení – papírové ruličky, přírodní 

materiál – seno, sláma, recyklovaný papír, pedig a jen okrajově využíváme vrbové proutí /pro 

náročnost jeho zpracování/. Žáci se naučí šetrnému používání materiálů, pomůcek, nástrojů i 

nářadí. Žáci jsou vedeni ke vkusnému výběru kombinací materiálu a estetické výzdobě 

interiérů. Vyrobí si řadu bytových dekorací a užitkových předmětů. 

 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo 

1. ročník 

Žák by měl: 

 Poznat pravidla bezpečnosti 

a hygieny práce 

 Používat pracovní oděv a 

obuv 

 Seznámit se s používáním 

příslušných nástrojů, 

pomůcek a zařízení 

 

1.  

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 

práce vybavení pracoviště 

 Úklid a údržba pracoviště 

 

 Osvojit si základy 

košíkářského řemesla, 

materiály, pomůckami 

 Využívat přírodniny jako 

zdroj levného materiálu 

 Plést z drátu 

 Využít další techniky 

k dotvoření hotového 

výrobku /keramika, 

drátování, decoupage,… 

2.  

 Pletení z papíru - příprava papírových ruliček, 

opletka dvěma, výrobky ze sena a slámy, pletení 

pedigem - osnovní pruty, opletka třemi, uzávírka 

/s dopomocí/ 

 Použití semen, plodů, stonků, větviček, prutů, 

listů 

 Základy drátenického řemesla 

Ttechnika decoupage /využití ubrousků / 

 

 Vyzdobit byt k různým 

příležitostem 

3.  

 Výzdoba bytu k Vánocům, Velikonocům, oslavě 

narozenin, při slavnostních příležitostech 
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 Být seznámen se správnou a 

bezpečnou prací s nářadím 

a pomůckami, umět 

poskytnout první pomoc při 

drobném poranění 

 

     4. 

 První pomoc při drobných poraněních: oděrky, 

říznutí, bodnutí 

 

2. ročník 

 

 Opakovat pravidla 

bezpečnosti a hygieny práce 

1.  

 Hygiena a bezpečnost práce 

 

 

 

 Seznámit se s historií 

košíkářství, osvojit si 

základy košíkářského 

řemesla,  

 Poznat košíkářské výrobky 

v knihách a na internetu 

/zdroj nápadů/  

2.  

 Pletení z papíru - papírové ruličky, opletka 

dvěma, výrobky z přírodního i recyklovaného 

materiálu, pletení pedigem –složitější výrobky, 

osnovní pruty, opletka třemi, dekorační doplňky 

 Vplétání vzoru 

 Barevné aplikace v pletení košů 

 

 Vyzdobit samostatně byt k 

různým příležitostem 

3.  

 Zvládání výzdoby bytu k vánocům, velikonocům, 

oslavě narozenin, při slavnostních příležitostech 

 Výběr a výroba tematicky zaměřených výrobků 

 Kombinace košíkářských a jiných technik - 

plánování postupu 

 

 Oznámit úraz 

 Správně a bezpečně 

pracovat s nářadím a 

pomůckami, umět 

poskytnout první pomoc při 

drobném poranění 

 Pokusit se dle svých 

možností zařadit do 

běžného pracovního 

prostředí 

 Zvládnutí 1. pomoci při drobných poraněních: 

oděrky, říznutí 

 Komunikace a jednoduché pracovní úkony na 

různých pracovištích dle aktuální nabídky 

pracovního trhu 

 Využití a prodej výrobků – stanovení ceny, 

působení slevy, akční prodej, prodej přes internet / 

BAZOŠ, FLEUR,… 
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Název vzdělávací oblasti : Odborné činnosti 

5.8.4  Název vyučovacího předmětu: Lidová řemesla keramika 

Předmět Lidová řemesla keramika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti jako 

odborné zaměření školy.  

 

 

 Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku: 

V 1. ročníku 3 hodiny týdně 

V 2. ročníku 3 hodiny týdně 

 

Cílové zaměření předmětu 

 

Předmět  poskytuje žákům základní vědomosti o oboru, seznamuje je s jednoduchými 

technikami při výrobě keramiky, podporuje vztah žáků k hodnotám vytvořeným manuální 

prací. 

Vzdělávání v tomto oboru směřuje k utváření klíčových kompetencí tím, že vede žáka k : 

 

 osvojení základních teoretických vědomostí 

 osvojení základních teoretických vědomostí z dané odborné činnosti 

 seznámení s jednoduchými technikami při výrobě (keramika, košíkářství) 

 podpoře vztahu žáka k hodnotám vytvořeným manuální prací 

 zvládnout různé druhy rukodělných činností, odpovídajících jejich zájmu a 

schopnostem 

 motivaci využívat získaných dovedností v péči o domácnost a vytváření estetického 

prostředí 

 využití svých výrobků v osobním životě, k obdarování svých blízkých, k prodeji  

Cílem tohoto odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný 

osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. 

 

Charakteristika předmětu 

Praktická složka předmětu převažuje nad teoretickou. V keramických činnostech se žáci učí 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce, přípravě a ošetřování keramické hlíny. 

Učí se úspornému chování – využívají recyklaci hlíny. Vytvářejí výrobky z volné ruky, 

odlévají výrobky do sádrových forem, které pak připraví pro další použití, poznají důležitost 
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sušení vytvořených prací. Zvládnou glazování výrobků. Seznámí se s vypalováním výrobků a 

točením na hrnčířském kruhu. Zvládnou péči o pomůcky i materiál. Vyrobí si řadu bytových 

dekorací a užitkových předmětů. 

 

1.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl : 

 Poznat pravidla bezpečnosti a 

hygieny práce 

 Nosit pracovní oděv a obuv 

 Poznat zařízení, jednoduché nástroje 

a pomůcky 

 

 

1. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce 

 Vybavení pracoviště 

 Údržba a úklid pracoviště 

 

 Zvládnout základy uložení a vlhčení 

hlíny 

 Zhotovit jednoduché výrobky podle 

vzoru s dopomocí asistenta  

 Vytvořit výrobek z hliněných hrude 

 Zhotovit předmět z kuliček 

 Vyrábět díla z válečků 

 Zpracovat plát pomocí válečku a na 

válcovacím stole 

  Vyrábět keramiku kombinací dvou 

až tří zvládnutých technik/.koulí, 

válečků a plátu/ 

 

2. 

 Příprava hmoty k vytváření výrobků 

 Vytváření a tvarování užitkových a 

dekorativních předmětů 

 Použití válcovacího stolu 

 tvarování; strukturování povrchu: 

otiskování, lepení, rytí do zavadlé 

hlíny; vytváření prořezávaného, 

odškrabovaného nebo nalepovaného 

reliéfu; 

 

 

 

 Pracovat se šlikrem /použití na lepení 

i zdobení/ 

 Zvládnout práci s engobou /včetně 

rytí do zaschlé vrstvy/, zvládnout 

umíchat správnou hustotu engoby, 

recyklovat zaschlou engobu 

 Nanášet glazuru na přežahnuté 

výrobky namáčením, poléváním, 

štětcem, houbičkou 

 

3. 

 Lepení a opravy výrobků 

 Povrchová úprava výrobků 

 

 Pokusit se o prezentaci svých 

výrobků 

 Vhodně zabalit svůj výrobek jako 

dárek 

4. 

 Estetika a osobnostní a sociální 

výchova v praxi 
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 Najít na internetu odkazy na stránky 

keramiky, hledat inspiraci a srovnání 

 

5. 

 Mediální výchova /autorská práva, 

finanční gramotnost/ 

 

 

 

 Naučit se hledat pozitiva na práci 

jiných /nekritizovat / 

6. 

 Sebevýchova 

 

 Být nápomocen v realizaci výstav 

prací žáků a přípravě na ně.  

7. 

 Prezentace jako první krok k výdělku 

 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl : 

 Opakovat pravidla bezpečnosti a 

hygieny práce – správně zvolit 

pracovní oděv a ochranné pracovní 

prostředky dle druhu činnosti 

 Oznámit úraz 

 S co největší samostatností připravit 

své pracovní místo a pomůcky 

 Udržovat čistotu a pořádek 

 

1. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce 

 Vybavení pracoviště 

 Údržba a úklid pracoviště 

 

 Vytvářet výrobky ručními technikami 

realizovat pokusy o sochařské 

modelování 

 Zhotovit jednoduché výrobky podle 

vzoru s dopomocí asistenta 

z keramické hlíny – pracovat podle 

metodického postupu, návodu, 

obrázku 

 Využít své fantazie při vytváření 

výrobku 

 Umět recyklovat hlínu 

 

2. 

 Příprava hmoty a nástrojů k vytváření 

výrobků 

 Vytváření a tvarování užitkových a 

dekorativních předmětů 

 Použití válcovacího stolu 

 

 Recyklace a ochrana životního 

prostředí 

 

 

 

 Odlévat z formy s dopomocí .opravit 

po odlití 

 Být seznámen s točením na 

hrnčířském kruhu 

 Nanášet glazuru na přežahnuté 

výrobky balonkem a stříkáním, 

/kombinovat glazovací techniky 

3. 

 Odlévání a opravy výrobků 

 Hrnčířský kruh 

 Využití přístrojů v keramice – mixér, 

vrtačka 

 Povrchová úprava výrobků 

 Vymývaná glazura , barevná glazura 

 Práce s engobou, glazování, práce s 
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 barvítky, burelem i jinými oxidy kovů 

 

 Být seznámen s funkcí keramické 

pece a pravidly ukládání výrobků do 

ní 

4. 

 Keramická pec 

 

 

 Pokusit se vytvořit užitečný výrobek 

do domácnosti/zahrady/ dle vlastní 

volby 

 

5. 

 Práce s časopisy o bydlení a zahradě 

 

 Vyhledat a navštívit výstavu 

s tématikou využití keramiky, 

zahrady, … 

6. 

 Exkurze, výlet – Flora Olomouc, 

Flora Kroměříž 

 

 

 Navštívit prodejnu keramických 

doplňků v místě bydliště a posoudit 

ceny 

 

7. 

 Finanční gramotnost /náklady, 

odvedená práce, zisk, stanovení ceny/ 

 

 Prezentovat svůj nejlepší výrobek a 

popsat pracovní postup 

 Pokusit se o aranžmá ze svých 

výrobků a přírodnin v rámci příprav 

na závěrečné zkoušky 

 Vyzkoušet si prodej výrobků na 

jarmarku ve městě 

 

 

 

8. 

 Finanční gramotnost /náklady, 

odvedená práce, stanovení ceny, zisk/ 

 OSV – ochota a vstřícnost, pravidla 

prodeje, povolení, poplatky z místa, 

daň z výrobků, … 

 

 

 

Název vzdělávací oblasti : Odborné činnosti 

5.8.4  Název vyučovacího předmětu: Dílenské praktikum 

Předmět Dílenské praktikum byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti jako 

odborné zaměření školy. 
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Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku: 

V 1. ročníku 3 hodiny týdně 

V 2. ročníku 3 hodiny týdně 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

V předmětu  Dílenské praktikum  se rozvíjí  praktické dovednosti s minimální teoretickou 

výukou, učí se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce, základní manipulaci s 

nářadím v domácnosti, dovednostem a schopnostem zvládnout jednoduché činnosti údržby v 

domácnosti, včetně výměny žárovky, nebo zásuvky, základní dovednosti montážního 

charakteru, používání některého elektrického nářadí při údržbě, montáži či zhotovení 

vlastního výrobku ze dřeva, kovu, plastů, atd. Zvládnou péči o nářadí i materiál,vyrobí si řadu 

bytových doplňků a užitkových předmětů. 

 

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Dílenské praktikum se realizují tyto okruhy průřezových  

témat: Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova demokratického 

občana. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových a odborných kompetencí. 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 pojmenovává nástroje, pomůcky a jednotlivé pracovní činnosti 

 uplatňuje základní pracovní možnosti a návyky z různých oblastí práce 

 využívá získané zkušenosti v praxi 

 

Učitel: 

 utvrzuje a rozvíjí osvojování pojmů 

 umožňuje žákovi uplatnit získané dovednosti a dále je rozvíjet 

 umožňuje žákům teoretické znalosti vyzkoušet v praxi 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 

 řeší problémy, nedá se odradit nezdarem 

 ví na koho se obrátit při hledání pomoci v řešení problémů 

 

Učitel:  

 zadává úkoly, které umožňují volbu různých postupů 

 rozvíjí u žáků tvořivost 

 využívá pozitivní motivace, vytváří u žáků pozitivní vztah k práci 

 bývá nápomocen žákovi 

 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 rozšiřuje svou slovní zásobu (názvy pracovních nástrojů, nářadí, pomůcek a materiálů), 

učí se popisovat pracovní postupy 

 využívá získané komunikativní dovednosti ke společenské integraci 

 

 

Učitel: 

 vede žáku ke správnému užívání terminologie 

 vytváří situace vhodné ke komunikaci 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 pracuje ve skupině, podílí se na společné práci, vytváří výrobky, na kterých se učí 

respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 

 pomáhá druhým 
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Učitel: 

 zadává kolektivní práce 

 vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

 vede žáky k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 

 soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat v jeho plnění 

 respektuje pravidla práce v týmu a podílí se na kvalitě společné práce 

 přijímá posouzení výsledků své práce 

 

Učitel: 

 vede žáky k dodržování pravidel hygieny a používání ochranných pracovních prostředků 

 vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

 zohledňuje rozdíly v pracovním tempu a podle potřeby žákům v pracovních činnostech 

pomáhá 

 zadává takové úkoly, u kterých je reálné jejich dokončení 

 kladně motivuje žáka a vyzdvihuje výsledky jeho práce 

 

Kompetence k dodržování zásad BOZP 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dodržuje předpisy z oblasti BOZP ve všech odborných pracovnách, na školní zahradě i 

během individuální praxe 

 dodržuje hygienické zásady 

 používá ochranné pracovní prostředky 

 podílí se na vytváření bezpečného pracovního prostředí 

 

Učitel: 

 navozuje modelové situace, při kterých si žáci osvojují vzorce chování v rámci pravidel 

BOZP 

 vede žáky k automatickému chování při dodržování hygienických zásad 
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 vštěpuje nutnost používání ochranných prostředků při práci 

 vytváří vhodné pracovní prostředí  

 

Kompetence k usilování o kvalitu práce, výrobků a služeb 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dodržuje stanovené normy a předpisy 

 pracuje podle instrukce a návodu 

 volí vhodné materiály a volí správné pracovní nástroje 

 hodnotí kvalitu své vykonané práce 

 

Učitel:  

 seznamuje žáky s normami a předpisy a kontroluje jejich dodržování 

 předkládá srozumitelné předlohy a návody, případně postup  průběžně vysvětluje 

 vytváří u žáků cit pro volbu materiálů, nástrojů a pomůcek s ohledem na technologický 

postup 

 prezentuje hotové práce žáků a vede žáky k sebehodnocení  

 

Kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 chápe význam a užitečnost vykonané práce 

 provádí činnosti s ohledem na životní prostředí 

 

Učitel: 

 prostřednictvím prodeje hotových výrobků poskytuje zpětnou vazbu o finančním a 

společenském ohodnocení práce žáků 

 vštěpuje žákům šetrný přístup k životnímu prostředí, pro práci využívá odpadový a 

přírodní materiál 
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1.ročník  

Výsledky vzdělávání Učivo 

 

 být informován o základní obsluze 

domácích spotřebičů 

 mít povědomí o jednoduchých 

opravách v domácnosti 

 umět vyjmenovat základní dílenské 

nástroje a pomůcky, seznámit se s 

jejich bezpečným zacházením 

 umět vyjmenovat druhy dřeva a 

jejich vlastnosti, osvojovat si 

základní úkony s ním 

 seznámit se se základní prací 

s kovem 

 být seznámen s ošetřováním 

pokojových rostlin 

 

 

 obsluha a bezpečná a ekologická manipulace 

s domácími spotřebiči s dopomocí učitele 

 drobné úpravy v bytě, v domácnosti -přitlučení 

hřebíku, utažení šroubku, výměna žárovky 

s dopomocí 

 pilky, pilníky, šroubováky, vrtáky, vrtačky, 

hoblíky, kleště, kladiva, brusné papíry, hřebíky, 

šrouby, matky, podložky, nýty, vruty, skoby, 

nebozez, práce se sádrou, voskem,  sklem, 

plastem, práce montážní a demontážní 

 práce se slovním doprovodem učitele, řezání, 

smirkování, vrtání, moření, natírání, lakování, 

zatloukání, šroubování, lepení 

 práce se slovním doprovodem učitele, práce s 

drátem: ohýbání, stříhání, tvarování, práce s 

tenkým plechem: stříhání, tvarování 

 být seznámen se správnou a 

bezpečnou prací s nářadím a 

pomůckami, umět poskytnout první 

pomoc při drobném poranění 

 snažit sedle svých možností zařadit 

do běžného pracovního prostředí 

  pomoc při drobných poraněních: oděrky, říznutí 

 komunikace a jednoduché pracovní úkony na 

různých pracovištích dle aktuální nabídky 

pracovního trhu 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník  

Výsledky vzdělávání Učivo 

 

 zvládnout základní obsluhu 

domácích spotřebičů 

 zvládat  jednoduché opravy 

v domácnosti 

 poznat pěstitelský materiál, nářadí 

a pomůcky 

 poznat základní dílenské nástroje a 

pomůcky, bezpečně s nimi 

zacházet 

 

 obsluha a bezpečná a ekologická manipulace 

s domácími spotřebiči 

 drobné úpravy v bytě, v domácnosti -přitlučení 

hřebíku, utažení šroubku, výměna žárovky  

 rozlišení semen, cibulovin, léčivých bylin , 

plevele, poznávání rýče, lopaty, motyky, hrábí, 

sázecího kolíku, konve a dalšího nářadí 

 pilky, pilníky, šroubováky, vrtáky, vrtačky, 



Školní vzdělávací program pro Praktickou školu dvouletou „ Klíč do života „  
___________________________________________________________________________ 
 

107 

 poznat vlastnosti a druhy dřeva, 

zvládat základní úkony s ním 

 zvládat základní prací s kovem 

 umět ošetřovat pokojové rostliny 

 dokázat třídit a ekologicky 

likvidovat odpadový materiál 

 

hoblíky, kleště, kladiva, brusné papíry, hřebíky, 

šrouby, matky, podložky, nýty, vruty, skoby, 

nebozez, práce se sádrou, voskem,  sklem, 

plastem, práce montážní a demontážní 

 práce podle předlohy, návodu a slovního pokynu 

učitele -  řezání, smirkování, vrtání, moření, 

natírání, lakování, zatloukání, šroubování, lepení 

 práce se slovním doprovodem učitele, práce s 

drátem: ohýbání, stříhání, tvarování, práce s 

tenkým plechem: stříhání, tvarování 

 třídění papíru, PET lahví, skla, elektrického 

odpadu 

 být seznámen se správnou a 

bezpečnou prací s nářadím a 

pomůckami, umět poskytnout první 

pomoc při drobném poranění 

 snažit sedle svých možností zařadit 

do běžného pracovního prostřed 

  pomoc při drobných poraněních: oděrky, říznutí 

 

 komunikace a jednoduché pracovní úkony na 

různých pracovištích dle aktuální nabídky 

pracovního trhu 

 

 

 

 

 

 

 

Název vzdělávací oblasti : Odborné činnosti 

5.8.5  Název vyučovacího předmětu: Ruční práce 

Předmět Ruční práce byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti jako odborné 

 zaměření školy. 

 

 

Časová dotace předmětu 

Výuka je realizována v 1. a 2. ročníku: 

V 1. ročníku 2 hodiny týdně 

V 2. ročníku 2 hodiny týdně 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Učivo předmětu poskytuje základní znalosti a dovednosti z oblasti odívání, ručních prací a 

údržby oděvů pro potřeby rodiny. Získané dovednosti využívat v pracovním uplatnění, tak i 

ve volném čase. Výuka je převážně formou praktickou. 
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Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

Vzdělávání směřuje k utváření klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 zvládnutí různých druhů rukodělné činnosti odpovídající jeho zájmu a schopnostem 

 získání základních poznatků z oblasti textilních materiálů, jejich úpravy a údržby 

 k motivaci využívat získaných dovedností v péči o domácnost 

 osvojení si teoretických poznatků o přípravě materiálů k dalšímu zpracování 

 dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Začlenění průřezových témat 

Ve vyučovacím předmětu Ruční práce se realizují tyto okruhy průřezových  

témat: Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova demokratického 

občana. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a rozvíjení 

klíčových a odborných kompetencí. 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 pojmenovává nástroje, pomůcky a jednotlivé pracovní činnosti 

 uplatňuje základní pracovní možnosti a návyky z různých oblastí práce 

 využívá získané zkušenosti v praxi 

 

Učitel: 

 utvrzuje a rozvíjí osvojování pojmů 

 umožňuje žákovi uplatnit získané dovednosti a dále je rozvíjet 

 umožňuje žákům teoretické znalosti vyzkoušet v praxi 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 

 řeší problémy, nedá se odradit nezdarem 

 ví na koho se obrátit při hledání pomoci v řešení problémů 
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Učitel:  

 zadává úkoly, které umožňují volbu různých postupů 

 rozvíjí u žáků tvořivost 

 využívá pozitivní motivace, vytváří u žáků pozitivní vztah k práci 

 bývá nápomocen žákovi 

 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 rozšiřuje svou slovní zásobu (názvy pracovních nástrojů, nářadí, pomůcek a materiálů), 

učí se popisovat pracovní postupy 

 využívá získané komunikativní dovednosti ke společenské integraci 

 

Učitel: 

 vede žáku ke správnému užívání terminologie 

 vytváří situace vhodné ke komunikaci 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 pracuje ve skupině, podílí se na společné práci, vytváří výrobky, na kterých se učí 

respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 

 pomáhá druhým 

 

Učitel: 

 zadává kolektivní práce 

 vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

 vede žáky k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 
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 soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat v jeho plnění 

 respektuje pravidla práce v týmu a podílí se na kvalitě společné práce 

 přijímá posouzení výsledků své práce 

 

Učitel: 

 vede žáky k dodržování pravidel hygieny a používání ochranných pracovních prostředků 

 vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

 zohledňuje rozdíly v pracovním tempu a podle potřeby žákům v pracovních činnostech 

pomáhá 

 zadává takové úkoly u kterých je reálné jejich dokončení 

 kladně motivuje žáka a vyzdvihuje výsledky jeho práce 

 

Kompetence k dodržování zásad BOZP 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dodržuje předpisy z oblasti BOZP ve všech odborných pracovnách, na školní zahradě i 

během individuální praxe 

 dodržuje hygienické zásady 

 používá ochranné pracovní prostředky 

 podílí se na vytváření bezpečného pracovního prostředí 

 

Učitel: 

 navozuje modelové situace, při kterých si žáci osvojují vzorce chování v rámci pravidel 

BOZP 

 vede žáky k automatickému chování při dodržování hygienických zásad 

 vštěpuje nutnost používání ochranných prostředků při práci 

 vytváří vhodné pracovní prostředí  

 

Kompetence k usilování o kvalitu práce, výrobků a služeb 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dodržuje stanovené normy a předpisy 

 pracuje podle instrukce a návodu 

 volí vhodné materiály a volí správné pracovní nástroje 
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 hodnotí kvalitu své vykonané práce 

 

Učitel:  

 seznamuje žáky s normami a předpisy a kontroluje jejich dodržování 

 předkládá srozumitelné předlohy a návody, případně postup  průběžně vysvětluje 

 vytváří u žáků cit pro volbu materiálů, nástrojů a pomůcek s ohledem na technologický 

postup 

 prezentuje hotové práce žáků a vede žáky k sebehodnocení  

 

Kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 chápe význam a užitečnost vykonané práce 

 provádí činnosti s ohledem na životní prostředí 

 

Učitel: 

 prostřednictvím prodeje hotových výrobků poskytuje zpětnou vazbu o finančním a 

společenském ohodnocení práce žáků 

 vštěpuje žákům šetrný přístup k životnímu prostředí, pro práci využívá odpadový a 

přírodní materiál 

 

 

1.ročník  

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci 

 používat pracovní oděv a ochranné 

pracovní pomůcky 

 znát základní poznatky o oděvních 

materiálech  

 osvojit si základní zásady,které je 

nutno dodržovat při údržbě a 

úpravě 

 znát zásady praní prádla v pračce a 

umět prát prádlo ručně 

      

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 

práce 

 pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky 

 vznik a vývoj oděvu, kultura odívání 

 základní rozdělení oděvů, typy oděvů 

 volba materiálu a střihu, vzoru, barev 

 základní šatník a jeho doplňování 

 textilní oděvní materiály – přírodní, chemické 

 péče o oděvní materiály – praní 

 rozdělení textilních vláken podle původu 

(bavlna, len, hedvábí, vlna, syntetická vlákna, 
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 umět složit vyžehlené prádlo 

 zvládat základní dovednosti 

z oblasti techniky šití, poř. 

háčkování, pletení 

 zvládnout základní druhy stehů 

směsové textilie) 

 

 umět pečovat o své oblečení a jeho 

jednoduchou opravou 

 být seznámen se základními úkony 

šití 

 seznámit se se základy vyšívání 

 osvojit si základy úklidu bytu 

 znát čistící prostředky a zásady 

jejich bezpečného ukládání 

v domácnosti 

 umět pečovat o pokojové rostliny 

         

 pomůcky, základní pojmy, pravidla ručního šití, 

druhy ručních stehů 

 pomoc při praní, žehlení, při úklidu prádla, při 

šití knoflíku, poutka, zašití díry, navléknutí 

gumy  

 procvičování rovného stehu 

 procvičování předního a zadního stehu, 

křížkového stehu, obšívacího stehu 

 základy technik s textilem a přízí 

 drobná příprava – druhy a vlastnosti nití, druhy 

zapínadel a pruženek 

 péče o domácnost a úklid bytu 

 čistící pomůcky a jejich ukládání v domácnosti 

 péče o pokojové rostliny (zalévání, hnojení) 

 

 

 

2.ročník  

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák by měl: 

 dodržovat zásady bezpečnosti a 

hygieny práce, používat pracovní 

oděv a ochranné pracovní pomůcky 

 udržovat v čistotě domácí 

prostředí, bezpečně  zacházet 

s čistícími prostředky 

 být schopen pracovat s různými 

druhy materiálů  

 vytvářet jednoduché drobné dárky 

a ozdoby 

 pečovat o své oblečení a zvládnout 

jeho jednoduchou opravu 

 zvládat základní úkony na šicím 

stroji 

 umět vyprat prádlo v pračce, umět 

vyprat prádlo ručně 

 znát zásady ošetřování obuvi a 

čištění skvrn na textilu 

 zvládat základy vyšívání 

     

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygiena 

práce 

 pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky 

 jednoduché úklidové práce 

 čistící prostředky a zásady jejich ukládání v 

domácnosti 

 životní styl – rozmanitost  na zdraví člověka, 

možnosti a způsoby ochrany zdraví 

 práce s různými druhy materiálů (batikování, 

barvení hedvábných šátků) 

 praní, žehlení, úklid prádla, přišití knoflíku, 

poutka, zašití díry, navléknutí gumy 

 procvičování rovného stehu, entlování 

 vyšívání předního a zadního stehu, křížkového 

stehu, obšívacího stehu 

 údržba oděvů a textilií v domácnosti (praní 

prádla, žehlení prádla, skládání prádla) 

 ošetřování obuvi, zásady správného čištění 

skvrn 
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 vyzdobit samostatně byt k různým 

příležitostem 

 zvládat péči o pokojové rostliny 

 zvládání výzdoby bytu k Vánocům, oslavě 

narozenin, při slavnostních příležitostech 

 péče o pokojové rostliny (zalévání, hnojení, 

přesazování) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy  

  

6.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

Pravidla hodnocení žáků vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 

Při hodnocení  prospěchu a chování žáků přihlížíme :  

 ke stupni mentálního postižení a k typu školy, na které absolvoval povinnou školní 

docházku 

 ke druhu a stupni smyslového postižení 

 k poruše autistického spektra, k ADHD, k LMD, ke specifickým poruchám učení a 

chování 

 k celkovému zdravotnímu stavu 

 k věku 

 k sociálnímu a kulturnímu prostředí rodiny 

 k zájmu, aktivitě, píli, odpovědnosti 

 k mimoškolním aktivitám 

 k plánovanému profesnímu zaměření 

 k individuálním dispozicím (podporovat, v čem je úspěšný a přiměřeně zatěžovat 

v oblastech, k jejichž zvládnutí nemá dispozice) 

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá postižení negativní vliv. 

Kontrolní práce a diktáty píší žáci po předchozí přípravě a jsou na ně upozorněni 

s dostatečným časovým předstihem. 
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Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

Vyučující sděluje žákovi hodnocení jeho výkonu bezprostředně po dokončení úkolu a 

poukazuje hlavně na klady jednotlivých hodnocených výkonů nebo výsledků žákovy činnosti 

namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

Jednou z forem hodnocení je klasifikace. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje 

klasifikace průběžná a celková. 

 

Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace 

souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí na vysvědčení. Za první pololetí 

lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 

podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. Při celkové klasifikaci 

přihlíží učitel i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních 

výkonech pro určitou indispozici. 

 

6.2. Hodnocení chování žáků 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

Chování žáků je hodnoceno na vysvědčen stupnicí známek 1 – 3 a dále pak průběžně po celou 

dobu studia slovně. V hodnocení chování nepoužíváme obecné a negativní výroky, které 

snižují zdravé sebehodnocení žáka a neprospívají rozvoji osobnosti. Negativní hodnocení 

směřujeme vždy na konkrétní situace. Hodnoceny jsou píle, aktivita, kreativita, schopnost 

kompromisu i prosazování vlastního názoru, morálně volní vlastnosti. 

 

Kritéria hodnocení chování 

 zdvořilost (dodržování základních forem společenského styku – oslovování, pozdrav, 

prosba, poděkování, omluva, uplatňování přednosti) 

 způsob komunikace (nemluví vulgárně, neskáče do řeči, snaží se zdržet osobního 

útoku) 
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 respekt k lidem (ke spolužákům – nevysmívá se druhému, neponižuje ho, nenapadá ho 

slovně ani fyzicky, bere na něj ohled, dokáže nabídnout pomoc i sám o ni požádat) 

 úcta k hodnotám (nepoškozuje cizí majetek, nepůjčuje si věci bez dovolení, zachází 

s věcmi šetrně a stanoveným způsobem) 

 plnění povinností (řádně dochází do školy, plní uložené úkoly, snaží se dodržovat 

organizační pokyny) 

 prosazování práv (upozorní na nebezpečné jednání ohrožující život, zdraví nebo práva 

druhých, zastane se slabšího, uplatňuje demokratické principy v třídní samosprávě) 

 

 

6.3. Hodnocení prospěchu žáků 

O prospěchu žáka jsou zákonní zástupci informováni průběžně prostřednictvím žákovské 

knížky, před koncem každého klasifikačního období, případně kdykoliv na požádání. 

V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné 

zástupce neprodleně. Prospěch je hodnocen stupnicí známek 1 – 5 nebo slovně nebo 

kombinací obou způsobů. Slovní hodnocení ve větší míře zachycuje individuální změny 

v prospěchu daného žáka vědomosti žáka v porovnání s ostatními spolužáky. Na vysvědčení 

slovně hodnotíme prospěch žáků, jejichž rodiče o to požádali. Častěji se jedná o žáky se 

specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou v určitém předmětu dlouhodobě nepříliš 

úspěšní. Učitelé tak mohou při slovním hodnocení zdůraznit jejich individuální pokrok. 

Některé vyučovací předměty s převahou expresivních složek (Hv, Vv, Tv) jsou na vysvědčení 

hodnoceny stupnicí 1 – 3 nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Slovní hodnocení 

prospěchu žáka neobsahuje hodnocení jeho chování nebo popis jeho morálně volních 

vlastností.  

 

Kritéria hodnocení 

Žák : 

 se srozumitelně a kultivovaně vyjadřuje v písemném a ústním projevu 

 má k učivu pozitivní vztah, projevuje aktivní zájem 

 vyhledává a třídí informace, hledá souvislosti, využívá informační a komunikační 

prostředky v rámci individuálních schopností a možností žáka 

 se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor, vhodně argumentuje a respektuje názor 

jiných 
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 respektuje politické, rasové a náboženské skupiny 

 pracuje a spolupracuje ve skupině 

 plní si své povinnosti 

 užívá získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě 

 pracuje s učebními materiály, nástroji a vybavením 

 

6.4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

Při hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho postojům k učení, snaze žáka a 

míře jeho postižení. 

Podklady pro hodnocení získává vyučující zejména : 

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

 sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování 

 různými druhy zkoušek (učitel upřednostňuje tu formu zkoušky, která danému žákovi 

odpovídá s ohledem na jeho věk, možnosti a postižení) 

 analýzou výsledků dalších činností žáků 

 konzultacemi s ostatními vyučujícími 

 podle potřeby konzultacemi i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky 

 

 

6.5 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, jejich snaha a schopnost posoudit výsledky své 

práce. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku a individuálním možnostem žáků. 

Při školní práci jsou žáci v rámci svých možností, pedagogickými pracovníky vedeni, aby 

komentovali svoje výkony a výsledky. Žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle a tím je 

vedeme k dosahování dobrých výsledků a poctivosti. 

K sebehodnocení písemných prací přistupujeme teprve tehdy, když je žák schopen uvědomit 

si, že probírané učivo zvládá. Pro sebehodnocení žáků a pravidelné poskytování písemné 

zpětné vazby třídním učitelem používáme týdenní přehledy činnosti žáků. Ty obsahují 

stručný výčet učiva daného týdne, místo vyjádření žáka – jak si myslí, že si učivo osvojil a 

komentář učitele k témuž. Jsou zakládány do portfolií žáků a usnadňují učiteli slovní 

hodnocení žáků na vysvědčení. Součástí sebehodnocení jsou i žákovská portfolia, kam si 
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žáci po dohodě s vyučujícími zařazují různé materiály tak, aby tyto dokumentovaly stav 

vědomostí a dovedností žáka, jeho individuální pokrok. Různé práce jsou zařazovány 

výhradně se souhlasem žáka (nejsou do něj tedy vkládány žákovy nezdary), což přispívá 

k udržení jeho vnitřní motivace. 

 

 

Způsob hodnocení ve vzdělávání podle IVP 

U žáků s individuálním vzdělávacím plánem je v předmětech, pro něž byl vytvořen, způsob 

hodnocení zaznamenáván ve zpracovaném IVP. Žáci s IVP jsou v předmětech, pro něž byl 

IVP vytvořen, hodnoceni pouze slovně. Průběžné hodnocení může být realizováno i 

klasifikací (dle uvážení učitele a osobnosti žáka). Po dohodě s rodiči mohou být žáci 

hodnoceni pouze slovně ve všech předmětech. 

Za zpracování IVP odpovídá ředitelka školy. IVP se vypracovává ve spolupráci se SPC a 

zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. SPC sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje 

dodržování postupů a opatření stanovených v IVP a poskytuje poradenskou podporu. 

V případě nedodržování stanovených opatření informuje o této skutečnosti ředitelka školy. 

IVP je vypracován po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. IVP může být upravován 

podle potřeby v průběhu celého školního roku. 

 

6.6  Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, 

který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných 

pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce 

příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou 

komisionální. 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost 

krajského úřadu účastní školní inspektor. 
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Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech  

a) koná-li opravné zkoušky 

b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o přezkoumání výsledků 

hodnocení žáka z důvodu pochybností o správném hodnocení 

Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil 

pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitelka školy bez 

zbytečného odkladu. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu 

se vzdělávacím programem. 

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo 

jím pověřený učitel, zkoušející učitel je vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má 

odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitelka školy 

zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitelka 

školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. O přezkoušení se 

pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu 

odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. V případě pochybností 

o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu 

komisionálně přezkoušen pouze jednou. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni 

nejvýše jednu. 
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