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Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Studánecká cesta s platností  
od 1. 9. 2016: 

 
 

 V souvislosti s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných dochází k úpravám v kapitole Charakteristika ŠVP části třetí 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Zabezpečení výuky žáků mimořádně 

nadaných. 

 

Naše škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola má zkušenosti se vzděláváním žáků s postižením 

tělesným, zrakovým, sluchovým, s autisty, specifickými poruchami chování a učení a se souběžným postižením více vadami.  

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni formou individuální integrace v běžných třídách školy. Při integraci 

žáků postupuje škola následujícím způsobem: žákovi, u kterého se projeví potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a 

zapojení v kolektivu, vypracuje škola plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného 

poradce a učitelů, kteří se na vzdělávání žáka s potřebou poskytnutí podpůrných opatření podílejí, s cílem stanovení vhodných 

metod práce s žákem, organizace práce při vyučovací hodině a způsobu kontroly znalostí a dovedností. PLPP má písemnou 

podobu. O vypracování PLPP třídní učitel informuje rodiče. Termín přípravy PLPP stanovuje výchovný poradce, který současně 

organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i s žákem samotným, sleduje a vyhodnocuje naplňování PLPP. 

V případě, že poskytovaná podpůrná opatření vycházející z PLPP budou vyhodnocena po 3 měsících jako nedostačující, doporučí 

škola žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích 

potřeb. Škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Pardubicích (PPP), dále se speciálními pedagogickými 
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centry (SPC) – především při Svítání v Pardubicích a se speciálními pedagogickými centry pro sluchově i zrakově postižené žáky 

v Hradci Králové. Shledá-li školské poradenské zařízení, že speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují poskytnutí podpůrných 

opatření vyššího než prvního stupně (stupeň 2. – 5.), na základě písemné žádosti o povolení vzdělávání dle individuálního 

vzdělávacího plánu a písemného informovaného souhlasu rodičů pak škola zpracuje pro žáka individuální vzdělávací plán (IVP). 

IVP sestavuje třídní učitel a výchovný poradce ve spolupráci s učiteli, kteří se na vzdělávání žáka s potřebou poskytnutí podpůrných 

opatření podílejí a vychází z doporučující zprávy školského poradenského zařízení. V případě podpůrného opatření pro žáky 

s lehkým mentálním postižením od třetího stupně podpory, které spočívá v úpravě očekávaných výstupů, bude pro tvorbu IVP 

využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovených v RVP ZV. 

IVP má písemnou podobu.  

 

 Žáci, u nichž PPP diagnostikovala vývojovou poruchu učení, jsou zařazováni do péče dyslektických asistentek (proškoleni jsou 

všichni vyučující 1. stupně a na 2. stupni všichni vyučující českého jazyka). Reedukace je prováděna formou kroužků jednu hodinu 

týdně v počtu maximálně 6 žáků nebo individuálně 1 žák/20 minut/1x týdně. Do těchto kroužků jsou žáci zařazováni do 7. ročníku.  

 Jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., vytvoří škola Individuální 

podporu žáka (IPŽ) k vytvoření nezbytných podmínek pro žákovo vzdělávání. 

 

 V průběhu základního vzdělávání jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami hodnoceni s tolerancí. Na žádost 

zákonných zástupců žáků a doporučení PPP či SPC může být žák se speciálními vzdělávacími potřebami hodnocen slovně, slovní 

hodnocení je využíváno.  
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 V případě potřeby ředitel školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci pedagogického asistenta, který bude 

poskytovat podporu učitelům při vzdělávání žáka či žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně. Škola této 

možnosti využívá a ve škole se vzdělává několik dětí s pomocí pedagogické asistence. 

 Se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka může pomáhat dítěti při vyučování při sebeobsluze osobní asistent, 

který není zaměstnancem školy – ve škole působí i osobní asistenti. 

 

Škola vytváří podmínky pro nadané a mimořádně nadané žáky. Tito žáci jsou rovněž vzděláváni formou individuální integrace 

v běžném kolektivu. Při jejich vzdělávání škola spolupracuje s PPP. 

 Při práci s nadanými žáky vyučující a škola využívají tyto možnosti: 

- možnost výuky předmětů z oblastí, ve kterých žák vyniká, ve vyšším ročníku 

- zadávat žákům specifické úkoly 

- nechat žáky při učení často užívat techniky vlastního objevování a vyhnout se dominantním výukovým metodám 

- důvěřovat jejich schopnosti učit se netradičními způsoby 

- dovolovat jim postupovat v učení rychleji, než jejich spolužáci 

- místo práce na základní úrovni nebo jejího procvičování se snažit žákům poskytnout možnost zúčastnit se činností, 

stimulujících jejich další rozvoj – příprava úkolů rozvíjejících abstraktní a logické myšlení 

- brát v úvahu mimořádné nadání žáků v některých oblastech při přípravě projektů 

- umožnit žákům vyniknout v soutěžích 
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 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků probíhá na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti rodičů 

podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 

spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a rodiči 

mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky 27/2016 Sb. Práce na 

sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení poradenského centra. IVP je sestaven nejpozději do jednoho 

měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může 

obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován o pro kratší období než je školní rok. IVP 

může být doplňován a upravován v průběhu roku.  

 Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. 

Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce předá 

informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který jej zaznamená do školní matriky. 
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V části Učební osnovy pro 1. stupeň dochází k úpravě vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Člověk a jeho 

svět ve 4. a 5. ročníku. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
 

2. období – 4. ročník 
 

poznámka: časová dotace předmětu je 3 vyučovací hodiny týdně, jedna vyučovací hodina týdně je věnována tématu Rozmanitost 
přírody, dvě vyučovací hodiny týdně tématům Místo, kde žijeme, Lidé a čas a Člověk a jeho zdraví. 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME – říjen - leden 
 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

žák 
 určí a vysvětlí polohu 

svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke 
krajině a státu 

 poukáže ve svém 
nejbližším 
společenském a 
přírodním prostředí na 
změny a některé 
problémy a navrhne 
možnosti zlepšení 
životního prostředí 
obce 

 
 určí světové strany 

v přírodě i podle mapy, 

žák 
 podrobněji poznává místo, kde 

žije, místní oblast, dobře se 
orientuje v místě bydliště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 orientuje se ve volné krajině 

 

Náš domov 

Problémy našeho města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa, orientace v mapě, 

 
vycházka na 

vyvýšené místo, 
rozhlednu 

(Kunětická hora, 
Zelená brána) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

vhodné 
realizovat 

 
EVO – žádoucí jednání 
občana vůči prostředí 
TV – turistika 
VV – „Město, kde žiji“ 
   - „Krajina“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV – turistika, orientační 
závod 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

orientuje se podle nich 
a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

 rozlišuje mezi náčrty, 
plány a základními 
typy map; vyhledává 
jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách 
a sídlištích lidí na 
mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

 
 
 rozlišuje hlavní orgány 

státní moci a některé 
jejich zástupce, 
symboly našeho státu 
a jejich význam 

 vyhledá typické 
regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, 
jednoduchým 
způsobem posoudí 
jejich význam 
z hlediska přírodního, 
historického, 
politického, správního 
a vlastnického 
 

podle přírodních úkazů, 
kompasu, buzoly 

      určuje světové strany 
 pracuje s náčrtem, plánem, 

mapou a porovnává je se 
skutečností, čte základní údaje 
na mapách regionu, republiky, 
Evropy, polokoulí 

 
 
 
 
 
 
 
 vyjmenuje státní symboly naší 

vlasti, ví, kdo je hlavním 
představitelem státu, jednoduše 
objasní hlavní úkoly Parlamentu 
ČR a vlády 

 prostřednictvím mapy uvádí 
významná místa, města, 
významné zemědělské, 
průmyslové a rekreační oblasti 

 posoudí stav životního prostředí 
a vliv lidí na životní prostředí 

 utváří si  představu o životě 
předků, tradicích a zvyklostech 

 

práce s mapou 

Světové strany, způsoby 
orientace v krajině. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Náš kraj 
 
Naše vlast 
- státní symboly 

našeho státu a jejich 
význam, hlavní 
představitelé našeho 
státu 

- povrch a vodstvo 
- podnebí 
- hospodářství 
- ochrana přírody 
- kraje a krajská  

města  
- zajímavé historické 

památky v ČR 

formou 
orientačních 

závodů 
 

VV – kreslení směrové 
růžice 

 

VV – význam barev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVO – přírodní 
prostředí v daném 
regionu 
žádoucí jednání občana 
vůči prostředí 
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LIDÉ KOLEM NÁS – průběžně po celý školní rok 
 
Výstupy z této oblasti jsou realizovány především v rámci komunitních kruhů, které probíhají každý týden jednu hodinu a ve kterých 
žáci se svým třídním učitelem řeší aktuální problémy ve třídě. Dále je naplňování výstupů z této oblasti podporováno na všech 
školních i mimoškolních akcích. 

 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

žák 
 vyjádří na základě 

vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, 
v rodině, v obci 
(městě) 

 
 rozlišuje základní 

rozdíly mezi lidmi, 
obhájí a odůvodní své 
názory, připustí svůj 
omyl a dohodne se na 
společném postupu 
řešení  

 
 rozpozná ve svém 

okolí jednání a 
chování, která se už 
tolerovat nemohou a 
která porušují základní 

žák 
 si procvičí základy společenského 

chování v modelových i 
konkrétních situacích, ve škole i 
mimo školu. 
 

 řeší spory nenásilným způsobem, 
nevynucuje si požadavky násilím, 
respektuje odlišné názory a zájmy 
jiných, jejich soukromí. 
 

 chápe nevhodnost neslušných, 
hrubých a urážlivých výrazů a 
nepoužívá je v rozhovoru s jiným 
člověkem 

 
 umí poukázat na nevhodné 

chování a snaží se diskutovat o 
něm. 

 
 zná svá práva, svobody a 

povinnosti a respektuje jejich 
dodržování. 

 

 
 Tvorba třídních 

pravidel 
 Pravidla dialogu a 

komunikace 
v komunitním kruhu 

 Moje práva a moje 
povinnosti 

 

 
Na počátku 

školního roku 
 
 

 
Osobnostní a sociální 
výchova – sociální rozvoj 
– poznávání lidí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova – morální rozvoj 
– hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

lidská práva a 
demokratické principy 

 uvědomuje si, že práva, svobody a 
povinnosti jsou rovné a platí pro 
všechny. 

 

 
 
LIDÉ A ČAS – únor - červen  

 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

žák 
 pracuje s časovými 

údaji a využívá 
zjištěných údajů 
k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy 

 
 
 

 
 
 využívá archivů, 

knihoven, sbírek 
muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů 
pro pochopení 
minulosti; zdůvodní 
základní význam 

žák 
 se orientuje v čase 
 chápe minulost, přítomnost, 

budoucnost 
 používá kalendář, 
      sleduje data narození, 
      data významných dnů  
 zařazuje nejdůležitější údaje do 

časové osy 
 události řadí chronologicky 
 

 umí využívat informačních zdrojů, 
vyhledává informace 
v encyklopediích, zná instituce, které 
působí v našem městě v oblasti 
ochrany památek a kultury 

 seznamuje se s regionálními 
kulturními a přírodními památkami a 

 
 Měření času, kalendář 
 Časová přímka 

(letopočet, století) 
 
 
 
 
 
 
 
 Muzea a galerie 

v našem městě 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštěva muzeí, 
výstav, archivů. 
(dle nabídky pro 
aktuální šk. rok) 
 
Práce 
s encyklopediem, 

 
M - čas.přímka 
M - jednotky času 
SP - výroba kalendáře 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

chráněných částí 
přírody, nemovitých i 
movitých kulturních 
památek 

 
 rozeznává současné 

a minulé a orientuje 
se v hlavních reáliích 
minulosti a 
současnosti naší 
vlasti s využitím 
regionálních specifik 

 
 srovnává a hodnotí 

na vybraných 
ukázkách způsob 
života a práce předků 
na našem území 
v minulosti a 
současnosti 
s využitím 
regionálních specifik 

 
 objasní historické 

důvody pro zařazení 
státních svátků a 
významných dnů 

některé navštíví 
 
 
 

 
 zná významné osobnosti našich 

dějin 
 
 orientuje se v základních 

historických událostech a zná 
několik nejvýznamnějších 
historických osobností tohoto období 
 

 zná kulturní a historické památky a 
umí je vyhledat 

 pozná rozdíl mezi pověstí a 
historickou skutečností 

 
 charakterizuje život našich předků 

v pravěku 
 

 stručně popíše a datuje první státní 
útvary na českém území 

 
 dává do souvislosti příchod 

slovanských věrozvěstů a státního 
svátku, objasní význam jejich 
činnosti 

 
 jmenuje významné představitele 

českého knížectví a království, 

 
 

 
 
 
 Dějiny jako sled 

časových událostí  
- Pravěk 
- Keltové 
- Slované 
- Kupec Sámo 
- Velkomoravská 

říše, Konstantin a 
Metoděj 

- Vznik českého 
státu, doba 
přemyslovských 
knížat 

- Vláda 
přemyslovských 
králů 

- Český stát za 
vlády Lucemburků 

- Život ve 
středověku 

- Jan Hus a jeho 
doba 

- Jagellonci a 
Habsburkové na 
českém trůnu 

- Renesance 

internetovými a 
informačními 
zdroji 
 

 
 
 
 
 
 

 

Čtení - encyklopedie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtení 
M - časová přímka 
Vv 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INF – práce s internetem 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

popíše život panovníků i obyčejných 
lidí ve středověku 

 
 
 

 
 
 

 
 
ROZMANITOST PŘÍRODY – září - květen 

 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

žák 
 objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé 
a neživé přírody, 
princip rovnováhy 
přírody a nachází 
souvislosti mezi 
konečným vzhledem 
přírody a činností 
člověka 

 
 
 
 
 

 zkoumá základní 
společenstva 
ve  vybraných 
lokalitách regionů, 

žák 
 uvádí příklady z živé a neživé 

přírody 
 chápe vztahy mezi organismy, 

jejich vzájemnou závislost 
 rozpoznává zásahy člověka do 

krajiny  
 popíše stavbu těla rostliny a houby, 

vysvětlí jednoduše význam 
jednotlivých rostlinných částí 

 rozdělí zvířata do základních 
skupin podle stavby těla, uvádí 
příklady zástupců 
 

 zná rostliny a živočichy vyskytující 
se v regionu, rozpozná je v přírodě 

 objasní způsob přežití organismů 
v zimním období 

 zdůvodní nutnost ochrany 

 
 Příroda živá a neživá 
 Živé organismy – houby, 

rostliny, živočichové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Živá příroda od podzimu 

do zimy – přizpůsobení 
rostlin a živočichů 
ročním dobám  
 

 
Září – říjen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Listopad – 
prosinec 

 
 

 
EVO 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází 
shody a rozdíly 
v přizpůsobení 
organismů prostředí 

 

 porovnává na základě 
pozorování základní 
projevy života na 
konkrétních 
organismech, prakticky 
třídí organismy do 
známých skupin, 
využívá k tomu i 
jednoduché klíče 
a atlasy 

 

 zhodnotí některé 
konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i 
zdraví člověka 
podporovat nebo 
poškozovat 

 

 stručně charakterizuje 
specifické přírodní jevy 
a z nich vyplývající 
rizika vzniku 

přírodních ekosystémů 
 uvádí příklady negativních vlivů 

lidských aktivit na přírodu 
 
 
 
 
 vyjmenuje základní složky neživé 

přírody, rozpoznává je v přírodě 
 

 rozděluje látky na pevné, kapalné a 
plynné 

 
 
 zná rostliny a živočichy vyskytující 

se v regionu, rozpozná je v přírodě 
 zdůvodní nutnost ochrany 

přírodních ekosystémů 
 uvádí příklady negativních vlivů 

lidských aktivit na přírodu 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Neživá příroda – nerosty 
a horniny 
 

 Vlastnosti látek 
 
 
 
 Živá příroda od jara do 

léta – zvířata a rostliny 
na polích, loukách, 
v parcích, v okolí 
lidských obydlí, 
ekosystémy vodních 
ploch – rybníky, řeky 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Leden – únor 

 
 
 
 

 
 
 
Březen – květen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výstup je 
naplňován 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVO 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

mimořádných událostí; 
v modelové situaci 
prokáže schopnost se 
účinně chránit 

v rámci 
projektového dne 
Ochrana člověka 
za mimořádných 
událostí (OČMU) 

 
 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ - září 
 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

žák 

 účelně plánuje svůj 
čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek 
podle vlastních potřeb 
s ohledem na 
oprávněné nároky 
jiných osob 

 

 uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou 
zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

 
 rozpozná život 

žák 

 navrhne svůj denní režim 
s ohledem na své aktuální 
potřeby, vyváženě rozdělí svůj 
čas mezi práci a odpočinek 

 uplatňuje základní návyky 
osobní a intimní hygieny, 
orientuje se v denním, 
pohybovém a stravovacím 
režimu 

 

 
Denní režim, - práce a 
odpočinek 
Zdravá výživa a pitný režim 
Osobní hygiena 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výstup je 
naplňován 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

ohrožující zranění, 
ošetří drobná poranění 
a zajistí lékařskou 
pomoc 

 

v rámci 
projektového 
dne Ochrana 
člověka za 

mimořádných 
událostí 
(OČMU) 

 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 
 

2. období – 5. ročník 
 
Výuka předmětu Člověk a jeho svět v 5. ročníku probíhá po etapách vždy 3 hodiny týdně. 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME – listopad – 1. pol. ledna 
 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

žák 
 vyhledává jednoduché 

údaje o přírodních 
podmínkách a 
sídlištích lidí na 
mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

Žák 
 čte základní údaje na mapách 

regionu, republiky, Evropy, 
polokoulí 
 

 orientuje se v regionech České 
republiky (např. poloha, přírodní 

 
Regiony České republiky 
 
 

 
 
 

 
v návaznosti na 
učivo 4. ročníku 
 
exkurze Praha – 
hlavní město 
 

 
EVO – žádoucí jednání 
občana vůči prostředí 
 
TV – turistika 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

 
 zprostředkuje ostatním 

zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti 
z vlastních cest a 
porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i 
v jiných zemích 

 

poměry, hospodářské zaměření, 
turistické cíle) s důrazem na 
regiony, ve kterých se pohybuje 

 
 vyjmenuje světadíly a oceány na 

Zemi 
 

 popíše polohu České republiky 
v rámci Evropy, vyjmenuje a na 
mapě ukáže sousední státy a 
další významné evropské státy 

 
 uvědomuje si členství České 

republiky v Evropské unii 
 

 pomocí mapy popisuje země, 
které navštívil a porovnává 
způsob života tamních lidí 
s životem v naší zemi 

 

 
 
 

 
Evropa a svět 

- světadíly 
- naši sousedé 

v Evropě 
- významné 

evropské státy 
- EU 
- cestování Evropou 

 
 

 
 
 
 
vyhledávání 
informací 
v encyklopediích, 
na internetu 
 
 
 
fotografie z cest, 
využití 
dataprojektoru, 
dokumentární 
video programy 
 

 
 
 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
OSV  rozvíjení 
základních dovedností 
dobré komunikace 
EGS – naši sousedé 
v Evropě 
VV – vlajky států 
ČJ – líčení zážitků 
z cestování 
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LIDÉ KOLEM NÁS – průběžně po celý školní rok 
 
Výstupy z této oblasti jsou realizovány především v rámci komunitních kruhů, které probíhají každý týden jednu hodinu a ve kterých 
žáci se svým třídním učitelem řeší aktuální problémy ve třídě. Dále je naplňování výstupů z této oblasti podporováno na všech 
školních i mimoškolních akcích. 
 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

žák 
 vyjádří na základě 

vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, 
v rodině, v obci 
(městě) 

 
 rozlišuje základní 

rozdíly mezi lidmi, 
obhájí a odůvodní své 
názory, připustí svůj 
omyl a dohodne se na 
společném postupu 
řešení  

 
 rozpozná ve svém 

okolí jednání a 
chování, která se už 
tolerovat nemohou a 

žák 
 si procvičí základy společenského 

chování v modelových i 
konkrétních situacích, ve škole i 
mimo školu. 
 

 řeší spory nenásilným způsobem, 
nevynucuje si požadavky násilím, 
respektuje odlišné názory a zájmy 
jiných, jejich soukromí. 
 

 chápe nevhodnost neslušných, 
hrubých a urážlivých výrazů a 
nepoužívá je v rozhovoru s jiným 
člověkem 

 
 umí poukázat na nevhodné 

chování a snaží se diskutovat o 
něm. 

 
 zná svá práva, svobody a 

povinnosti a respektuje jejich 
dodržování. 

 
 Tvorba třídních 

pravidel 
 Pravidla dialogu a 

komunikace 
v komunitním kruhu 

 Moje práva a moje 
povinnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na počátku 

školního roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osobnostní a sociální 
výchova – sociální rozvoj 
– poznávání lidí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova – morální rozvoj 
– hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

která porušují základní 
lidská práva a 
demokratické principy 

 
 

 orientuje se 
v základních formách 
vlastnictví, používá 
peníze v běžných 
situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu nákupu 
a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže 
nemožnost realizace 
všech chtěných výdajů, 
vysvětlí proč spořit, kdy 
si půjčovat a jak vracet 
dluhy 

 
 uvědomuje si, že práva, svobody a 

povinnosti jsou rovné a platí pro 
všechny. 

 

 Rozlišuje mezi osobním a 
veřejným majetkem, chápe 
nedotknutelnost osobního majetku 
a nutnost ochrany majetku 
veřejného, respektuje pravidla 
týkající se duševního vlastnictví a 
autorských práv 

 

 
 
 
 
 
Vlastnictví 

 
 
 

 
 

Výstup je 
realizován 
v rámci finanční 
gramotnosti 
v hodinách 
matematiky 
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LIDÉ A ČAS – září - říjen 
 

  
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

 vztahy 

žák 
 pracuje s časovými údaji 

a využívá zjištěných 
údajů k pochopení 
vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

 
 využívá archivů, 

knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní 
základní význam 
chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých 
kulturních památek 

 
 rozeznává současné a 

minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti 
naší vlasti s využitím 
regionálních specifik 

 
 srovnává a hodnotí na 

vybraných ukázkách 
způsob života a práce 
předků na našem území 

žák 
 orientuje se v základních 

historických událostech a zná 
několik nejvýznamnějších 
historických osobností 
sledovaných období 
 

 popíše život našich předků ve 
sledovaných obdobích, porovnává 
dobu minulou a současnou 

 
 uvědomuje si útrapy, které přináší 

válečné konflikty a odmítá války 
jako způsob řešení konfliktů 

 
 na příkladu historických období 

českých dějin porovnává pozici 
občanů v demokratickém a 
diktátorském státu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Doba pobělohorská 
 
16. – 18. století 
 
Národní obrození 
 
19. století 
 
1. světová válka 
 
Vznik Československé 
republiky 
 
2. světová válka 
 
Poválečné 
Československo 
 
Návrat k demokracii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Knihovna, 
muzeum, 
galerie, internet. 
besedy a výstavy 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
M – časová přímka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF – práce s internetem 
 
 
 
 
 
VDO 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

 vztahy 

v minulosti a současnosti 
s využitím regionálních 
specifik 

 
 objasní historické důvody 

pro zařazení státních 
svátků a významných 
dnů 

 
 
 
 
zná významné dny a ví, co se s nimi 

pojí 
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ROZMANITOST PŘÍRODY – 2. pol. ledna – březen 
 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 
žák 
 založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a 
vysvětlí výsledky pokusu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 zhodnotí některé 

konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo 
poškozovat 
 

 vysvětlí na základě 
elementárních poznatků 
o Zemi jako součástí 
vesmíru souvislost 
s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

 

Žák 
 porovnává a třídí látky, zná 

změny, skupenství a vlastnosti 
látek 

 měří veličiny s praktickým užitím 
základních jednotek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 určí významné horniny a nerosty, 

se kterými se setkává ve svém 
okolí, vysvětlí princip zvětrávání  

 vyjmenuje základní typy půd 
v okolí svého bydliště, uvědomuje 
si význam ochrany půdy  
 

 
 popíše postavení Země ve 

Sluneční soustavě, vyjmenuje 2 
základní pohyby Země a objasní 
jejich souvislost se střídáním dne 
a noci a se střídáním ročních 
období 

 

 
Látky a jejich vlastnosti, 
základní fyzikální veličiny 

- Hmotnost 
- Teplota 
- Objem 
- Délka 

 
Jednoduché pokusy 
dokazující vlastnosti látek 
 
Měření času 

 
 
Neživá příroda – nerosty a 
horniny, zvětrávání a vznik 
půd, ochrana půdního 
fondu 
 
 
 
 
Vesmír a Země 

- Země ve Sluneční 
soustavě 

- Pohyby Země 
- Měsíc 

 
 

 
Pomůcky: Varná 
konvice, kostky 
led, kahan, 
skleněný kryt, 
svíčka … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukázky hornin a 
nerostů, vzorky 
půdy 
 
 
 
 

 
M – měření  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVVO – ochrana půdy 



20 

 

 porovnává na základě 
pozorování základní 
projevy života na 
konkrétních 
organismech, prakticky 
třídí organismy do 
známých skupin, využívá 
k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 stručně charakterizuje 

specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika 
vzniku mimořádných 
událostí; v modelové 
situaci prokáže 
schopnost se účinně 
chránit 

 vysvětlí rozdíl mez bylinami a 
dřevinami, popíše stavbu těla 
rostlin, pozná zástupce bylin a 
dřevin běžně se vyskytující v jeho 
okolí 

 
 na základě stavby těla a vlastností 

zařazuje zvířata do známých 
skupin, pozná zástupce zvířat 
běžně se vyskytující v jejich okolí 

 
 uvádí příklady negativních vlivů 

lidských aktivit na přírodu, zásady 
ochrany životního prostředí 

 chápe odpovědnost lidí za 
ochranu a tvorbu životního 
prostředí, ochranu rostlin a 
živočichů, likvidaci odpadů 
 

 

Živá příroda 
- Byliny a dřeviny 
- Stavba těla rostlin 
- Obratlovci a 

bezobratlí 
- Ryby 
- Obojživelníci  
- Plazi 
- Savci 
- Vliv člověka na 

přírodu a ochrana 
přírody  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encyklopedie, 
atlasy rostlin a 
zvířat, vycházky 
do přírody, využití 
školního areálu 
 
 
Tento výstup je 
naplňován při 
projektovém dnu 
Ochrana člověka 
za mimořádných 
událostí 
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ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – duben - červen 
 

 
Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

 vztahy 

žák 
 využívá poznatků o 

lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí 
jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře 
vlastního zdravého 
způsobu života 

 
 rozlišuje jednotlivé etapy 

lidského života a 
orientuje se ve vývoji 
dítěte před a po jeho 
narození 

 
 uplatňuje ohleduplné 

chování k druhému 
pohlaví a orientuje se 
v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi 
chlapci a děvčaty 
v daném věku 

 
 
 předvede v modelových 

situacích osvojené 
jednoduché způsoby 
odmítání návykových 
látek 

žák 
 popisuje základní stavbu a 

funkci lidského těla, rozdíly 
mezi pohlavími, orientuje se v 
reprodukčním procesu 
 

 popíše jednotlivé etapy lidského 
života a charakterizuje je  

 
 
 

 
 
 
 
 popisuje změny přicházející 

s obdobím dospívání 
 uvědomuje si hodnotu a 

význam rodiny a partnerského 
života 

 zná rizika sexuálně přenosných 
chorob 

 
 
 orientuje se a chápe nebezpečí 

návykových látek a jejich vliv na 
zdraví 

 
 

 
Lidské tělo 

- stavba těla 
- orgánové soustavy a 

jejich funkce 
- pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou 
- základy lidské 

reprodukce 
- vývoj jedince 

 
 
 
 
 
Základy sexuální výchovy 

- partnerství a 
rodičovství 

- biologické 
a psychické změny 
v dospívání 

- HIV/AIDS (cesty 
přenosu), prevence 

 
Rizika zneužívání drog 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vv 

OSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

 vztahy 

žák 
 uplatňuje základní 

dovednosti a návyky 
související s podporou 
zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rozpozná život ohrožující 
zranění, ošetří drobná 
poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 
 

 uplatňuje účelné 
způsoby chování 
v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových 
situacích simulujících 
mimořádné události; 
vnímá dopravní situaci, 
správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající 

 
 rozlišuje bezpečné a 

nebezpečné prostředí a 
chování, uplatňuje zásady 
správného chování 
v nebezpečných situacích 
(přivolání pomoci), uvědomuje 
si rizika komunikace na 
internetu a dodržuje bezpečná 
pravidla elektronické 
komunikace 

 

 
Osobní bezpečí  

- bezpečné chování 
v rizikovém prostředí 

- krizové situace 
(šikana, týrání, 
sexuální zneužívání 
atd.) 

- brutalita a jiné formy 
násilí v médiích  

- nebezpečí 
komunikace 
prostřednictvím 
elektronických médií 

 
 

Péče o zdraví  
- nemoc, drobné úrazy 

a poranění, první 
pomoc 

- osobní, intimní a 
duševní hygiena  

- tísňová volání, 
správný způsob 
volání na tísňovou 
linku 

 
Mimořádné události 
(požár, záplavy…), 
integrovaný záchranný 
systém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstup je 
naplňován také 
v rámci 
projektového dne 
Ochrana člověka 
za mimořádných 
událostí (OČMU) 

 
 
 

 
Výstup je 
naplňován také 
v rámci 

 
 
 

OSV, MEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV, VDO 
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Výstup z RVP 

 
Školní výstup 

 
Učivo 

 
Poznámky 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

 vztahy 

závěry pro své chování 
jako chodec a cyklista 

 
 
 

 

 
 

Bezpečné chování 
v silničním provozu v roli 
chodce a cyklisty, 
dopravní značky, 
základní ochranné prvky 

 

projektového dne 
OČMU 
 
Výstup je 
naplňován 
v rámci výchovy 
na dopravním 
hřišti. 
 

 

V části Učební osnovy pro 1. stupeň dochází k úpravě vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Svět práce - 

okruh Práce s drobným materiálem a Konstrukční činnosti v 5. ročníku.  

 

Vzdělávací oblast :    Člověk a svět práce - okruh Práce s drobným materiálem, Konstrukční 
činnosti 
Vyučovací předmět:   Svět práce   
 

 
Charakteristika předmětu  
 
Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pro 1. stupeň ze 
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematického okruhu Práce s drobným materiálem a Konstrukční činnosti. 
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Časová dotace: 
1. ročník – 0 hodiny 
2. ročník – 0 hodina 
3. ročník – 0 hodin 
4. ročník – 0 hodin 
5. ročník – 1/2 hodin 

 

Cíl vyučovacího předmětu: 
Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávat různé materiály a jejich vlastnosti s důrazem na možnosti různých forem jejich 
využití v praktickém životě, rozvíjí dovednosti pracovat, spolehlivě pozorovat, vyvozovat závěry. Učí žáka rozlišovat příčiny dějů, 
souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je a ovlivňovat, a to převážně v souvislosti s řešením praktických problémů. 
 
Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou 90 minutového bloku - 2 hodiny/jednou za 4 týdny ve skupině maximálně 18 žáků. Probíhá převážně 
v odborné učebně dílen. 1x za 4 týdny po dobu 2 vyučovacích hodin probíhá výuka tohoto předmětu ve třídě, přičemž jsou zde při 
výuce naplňovány očekávané výstupy vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pro 1. stupeň ze vzdělávací oblasti Člověk a svět 
práce – práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské práce a příprava pokrmů. 

Nástroje hodnocení: 
praktické výrobky žáka, technické výkresy, nácvičné práce, práce ve prospěch skupiny, vyhledávání informací na internetu. 
Žáci jsou z tohoto předmětu hodnoceni v pololetí a na konci školního roku jednou společnou známku za předmět Svět 
práce. 
 
 
Řád dílny je součástí jejího vybavení a dodržování jeho pravidel je pro žáka závazné. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné 
strategie dále konkrétně rozvíjejí pro předmět Člověk a svět práce): 
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Kompetence k učení 
vést žáky k zodpovědnosti za své celoživotní vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení 
-učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 
-učíme žáky různým metodám poznávání 
-učíme žáky vyhledávat a používat potřebné informace na internetu 
-uplatňujeme individuální přístup k žákovi 
-učíme trpělivosti, povzbuzujeme 
-při hodnocení akcentujeme prvky pozitivní motivace 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
-na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů 
-rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 
-podporujeme samostatnost, logické myšlení a originální způsoby řešení problémů 
-učíme, jak některým problémům předcházet 
-podporujeme týmovou spolupráci 
-průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 
 
 
Kompetence komunikativní 
vést žáky k otevřené a účinné komunikaci 
-vedeme žáky k otevřenému, přesnému a logicky uspořádanému vyjádření a argumentaci 
-učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky své činnosti 
-klademe důraz na kulturní úroveň projevu 
-podporujeme kritiku a sebekritiku, přátelskou komunikaci 
-připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 
 
 
Kompetence sociální a personální 
rozvíjet u žáků schopnost respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, spolupracovat 
-vedeme žáky k osvojování dovedností kooperace a společného hledání řešení problémů 
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-podporujeme vzájemnou pomoc žáků a vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat stanovené cíle 
-podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivů skupin 
-netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 
-učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy 
-vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování 
 
 
Kompetence občanské 
vychovávat žáky jako občany plnící své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti 
zodpovědné za své zdraví a životní prostředí, jako bytosti schopné a ochotné pomoci v různých situacích 
-vedeme žáky k odpovědnosti za své zdraví a okolní životní prostředí 
-podporujeme vzájemnou pomoc žáků 
-učíme žáky preventivně předcházet úrazům 
-vyžadujeme dodržování stanovených pravidel a bezpečných pracovních postupů 
 
 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 
Uplatňuje se při rozvoji schopnosti poznávací, schopnosti organizace času a kreativity. 
 
Výchova demokratického občana 
Specifická činnost a prostředí rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku/schopnost objektivně zhodnotit svoji práci a posoudit svoje 
možnosti/. 
 
Environmentální výchova 
Vede žáky k porozumění vztahu člověka a prostředí, posouzení jednání žádoucích i nežádoucích z hlediska životního prostředí. 
 
Mediální výchova 
Využívá přístupu na internet k vyhledávání informací technického charakteru. 
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Vzdělávací obsah  
 

Výstup z RVP Školní výstup Učivo Poznámky Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

– udržuje pořádek na 

pracovním místě a 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při 

úrazu 

– dodržuje obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při 

práci, zásady bezpečnosti 

s nástroji a nářadím 

– bezpečnost práce a hygiena při práci Září Přírodověda – lidské tělo, 

první pomoc 

– pracuje podle slovního 
návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

 

– osvojí si a prakticky užívá 

druhy čar a základy 

kótování  

– prakticky užívá základní 

technickou dokumentaci 

výrobku 

– technický výkres, druhy čar 

– rýsování čtverce a obdélníka, 

základy kótování 

Září – říjen M – měření délky, 

geometrické útvary – 

čtverec, obdélník, 

jednotky délky, 

zaokrouhlování,  

OSV 

– vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi a 
postupy na základě své 
představivosti různé 
výrobky z daného 
materiálu 

– využívá při tvořivých 
činnostech s různým 
materiálem prvky lidových 
tradic 

– volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a 

– zná základní druhy a 

vlastnosti dřeva 

– provádí jednoduché práce 

se dřevem od přípravných 

operací až po dokončující 

úpravy v jejich logické 

návaznosti 

– použije vhodně zvolený 

spojovací materiál na 

spojování jednotlivých částí 

materiálu 

Zpracování dřeva 

– druhy, vlastnosti a použití 

– měření, rýsování, řezání, rašplování, 

pilování, broušení 

– spojování hřebíky 

– povrchová úprava 

Říjen – prosinec Přírodověda – druhy dřevin, 

les 

M – měření délky, 

zaokrouhlování 

ČjS – ochrana životního 

prostředí 

EVO, OSV, VDO 
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náčiní vzhledem 
k použitému materiálu 

– udrží přehledný a 

uspořádaný pracovní 

prostor 

– vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi a 
postupy na základě své 
představivosti různé 
výrobky z daného 
materiálu 

– využívá při tvořivých 
činnostech s různým 
materiálem prvky lidových 
tradic 

– volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

– zná základní druhy a 

vlastnosti kovů 

– provádí jednoduché práce 

s tenčím drátem od 

přípravných operací až po 

dokončující úpravy 

– dodržuje zvýšené nároky 

na bezpečnost při práci  

– udrží přehledný a 

uspořádaný pracovní 

prostor 

Zpracování kovu 

– druhy a vlastnosti kovů 

– použití drátu 

– měření, stříhání, tvarování 

Leden – březen M – měření délky, 

zaokrouhlování 

Přírodověda – suroviny 

ČjS – ochrana životního 

prostředí 

EVO, OSV, VDO 

– vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi a 
postupy na základě své 
představivosti různé 
výrobky z daného 
materiálu 

– využívá při tvořivých 
činnostech s různým 
materiálem prvky lidových 
tradic 

– volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

– má povědomí o běžných 

druzích plastů a jejich užití 

– provádí jednoduché práce 

s plasty od přípravných po 

koncové v jejich logické 

návaznosti 

– udrží přehledný a 

uspořádaný pracovní 

prostor 

Zpracování plastů 

– druhy a vlastnosti plastů 

– použití plastů 

– měření, orýsování, řezání, pilování, 

broušení, vrtání 

Březen – květen M – měření délky, 

zaokrouhlování 

VkO – ochrana životního 

prostředí 

EVO, OSV, VDO 
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– vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi a 
postupy na základě své 
představivosti různé 
výrobky z daného 
materiálu 

– využívá při tvořivých 
činnostech s různým 
materiálem prvky lidových 
tradic 

– volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

– využívá znalosti o 

některých vlastnostech 

dřeva, kovů, plastů 

– provádí jednoduché práce 

se dřevem, kovy a plasty 

– udrží přehledný a 

uspořádaný pracovní 

prostor 

Samostatná tvořivá práce 

– výrobek v kombinaci dřevo, kovy, 

plasty 

Květen – červen M – měření délky, 

zaokrouhlování 

ČjS – ochrana životního 

prostředí 

EVO, OSV, VDO 

 
 

V části Učební osnovy pro 2. stupeň dochází k úpravě vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Svět práce - 

okruh Práce s technickými materiály v 6. ročníku.  

 
Vzdělávací oblast :    Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály 
Vyučovací předmět:   Svět práce  
 

 
Charakteristika předmětu  
 
Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pro 2. stupeň ze 
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematického okruhu Práce s technickými materiály. 
 
Časová dotace: 
6. ročník – 1/2 hodiny 
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7. ročník – 0 hodina 
8. ročník – 0 hodin 
9. ročník – 0 hodin 
 
Cíl vyučovacího předmětu: 
Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávat různé materiály a jejich vlastnosti s důrazem na možnosti různých forem jejich 
využití v praktickém životě, rozvíjí dovednosti pracovat, spolehlivě pozorovat, vyvozovat závěry. Učí žáka rozlišovat příčiny dějů, 
souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je a ovlivňovat, a to převážně v souvislosti s řešením praktických problémů. 
 
Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou 90 minutového bloku - 2 hodiny/jednou za 4 týdny ve skupině maximálně 18 žáků. Probíhá převážně 
v odborné učebně dílen. 

Nástroje hodnocení: 
praktické výrobky žáka, technické výkresy, nácvičné práce, práce ve prospěch skupiny, vyhledávání informací na internetu. 
Žáci jsou z tohoto předmětu hodnoceni v pololetí a na konci školního roku jednou společnou známku za tento předmět a za 
předmět Příprava pokrmů - na vysvědčení pouze jako Svět práce za oba předměty. 
 
 
Řád dílny je součástí jejího vybavení a dodržování jeho pravidel je pro žáka závazné. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné 
strategie dále konkrétně rozvíjejí pro předmět Člověk a svět práce): 
 
 
Kompetence k učení 
vést žáky k zodpovědnosti za své celoživotní vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení 
-učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 
-učíme žáky různým metodám poznávání 
-učíme žáky vyhledávat a používat potřebné informace na internetu 
-uplatňujeme individuální přístup k žákovi 
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-učíme trpělivosti, povzbuzujeme 
-při hodnocení akcentujeme prvky pozitivní motivace 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
-na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů 
-rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 
-podporujeme samostatnost, logické myšlení a originální způsoby řešení problémů 
-učíme, jak některým problémům předcházet 
-podporujeme týmovou spolupráci 
-průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 
 
 
Kompetence komunikativní 
vést žáky k otevřené a účinné komunikaci 
-vedeme žáky k otevřenému, přesnému a logicky uspořádanému vyjádření a argumentaci 
-učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky své činnosti 
-klademe důraz na kulturní úroveň projevu 
-podporujeme kritiku a sebekritiku, přátelskou komunikaci 
-připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 
 
 
Kompetence sociální a personální 
rozvíjet u žáků schopnost respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, spolupracovat 
-vedeme žáky k osvojování dovedností kooperace a společného hledání řešení problémů 
-podporujeme vzájemnou pomoc žáků a vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat stanovené cíle 
-podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivů skupin 
-netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 
-učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy 
-vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování 
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Kompetence občanské 
vychovávat žáky jako občany plnící své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti 
zodpovědné za své zdraví a životní prostředí, jako bytosti schopné a ochotné pomoci v různých situacích 
-vedeme žáky k odpovědnosti za své zdraví a okolní životní prostředí 
-podporujeme vzájemnou pomoc žáků 
-učíme žáky preventivně předcházet úrazům 
-vyžadujeme dodržování stanovených pravidel a bezpečných pracovních postupů 
 
 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 
Uplatňuje se při rozvoji schopnosti poznávací, schopnosti organizace času a kreativity. 
 
Výchova demokratického občana 
Specifická činnost a prostředí rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku/schopnost objektivně zhodnotit svoji práci a posoudit svoje 
možnosti/. 
 
Environmentální výchova 
Vede žáky k porozumění vztahu člověka a prostředí, posouzení jednání žádoucích i nežádoucích z hlediska životního prostředí. 
 
Mediální výchova 
Využívá přístupu na internet k vyhledávání informací technického charakteru. 
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Vzdělávací obsah  
 

Výstup z RVP Školní výstup Učivo Poznámky Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 

– dodržuje obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při 

práci i zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci 

s nástroji a nářadím; 

poskytne první pomoc při 

úrazu 

– dodržuje obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při 

práci, zásady bezpečnosti 

s nástroji a nářadím 

– bezpečnost práce a hygiena při práci Září Př – biologie člověka 

– užívá technickou 

dokumentaci, připraví si 

vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku 

– osvojí si a prakticky užívá 

druhy čar, měřítko 

v technickém výkresu a 

základy kótování  

– prakticky užívá základní 

technickou dokumentaci 

výrobku 

– technický výkres, druhy čar, základy 

kótování 

Září – říjen F – měření délky 

M – geometrické útvary, 

jednotky délky, 

zaokrouhlování,  

OSV 

– provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a 

dodržuje technologickou 

kázeň  

– řeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

– organizuje a plánuje svoji 

– zná základní druhy a 

vlastnosti dřeva 

– provádí jednoduché práce 

se dřevem od přípravných 

operací až po dokončující 

úpravy v jejich logické 

návaznosti 

– umí použít vhodně zvolený 

spojovací materiál na 

Zpracování dřeva 

– druhy a vlastnosti 

– použití 

– měření, rýsování, řezání, rašplování, 

pilování, vrtání, broušení 

– spojování lepením, 

– zatloukání hřebíků 

– povrchová úprava 

Říjen – prosinec F – měření délky, třecí síla, 

páka, vnitřní energie 

tělesa 

M – zaokrouhlování 

Z – orientace na mapě 

Př – les, druhy dřevin 

Ch – rozpouštědla a roztoky 

VkO – ochrana životního 

prostředí 
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pracovní činnost spojování jednotlivých částí 

materiálu včetně jejich 

demontáže 

EVO, OSV, VDO 

– provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a 

dodržuje technologickou 

kázeň  

– řeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

– organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost 

– zná základní druhy a 

vlastnosti kovů 

– provádí jednoduché práce 

s tenčím drátem a plechem 

od přípravných operací až 

po dokončující úpravy 

– dodržuje zvýšené nároky 

na bezpečnost při práci 

Zpracování kovu 

– druhy a vlastnosti kovů 

– použití drátu a plechu 

– měření, orýsování, stříhání, pilování, 

tvarování, povrchová úprava drátu a 

plechu 

– ruční nářadí na internetu 

Leden – březen F – změny skupenství látek, 

teplota tání, měření délky, 

třecí síla, tlak, páka 

M – zaokrouhlování 

Př – suroviny 

Ch – výroba železa a oceli, 

prvky, sloučeniny 

D – průmyslová revoluce 

VkO – ochrana životního 

prostředí 

EVO, OSV, VDO 

– provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a 

dodržuje technologickou 

kázeň  

– řeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

– organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost 

– -má povědomí o běžných 

druzích plastů a jejich 

základních vlastnostech 

– -provádí jednoduché práce 

s plasty od přípravných po 

koncové v jejich logické 

návaznosti 

Zpracování plastů 

– druhy a vlastnosti plastů 

– použití plastů 

– měření, orýsování, řezání, pilování, 

broušení, lepení, vrtání 

Březen – květen F – měření délky, třecí síla, 

tlak, vnitřní energie tělesa 

Ch - vlastnosti a užití plastů 

VkO – ochrana životního 

prostředí 

M – zaokrouhlování 

EVO, OSV, VDO 

– provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a 

dodržuje technologickou 

kázeň  

– řeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

– využívá znalosti o 

některých vlastnostech 

dřeva, kovů, plastů 

– provádí jednoduché práce 

se dřevem, kovy a plasty 

Samostatná tvořivá práce 

– výrobek v kombinaci dřevo, kovy, 

plasty 

Květen – červen F – měření délky, třecí síla, tlak 

VkO – ochrana životního 

prostředí 

M – zaokrouhlování 

EVO, OSV, VDO 
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materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

– organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost 

 


