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Inkluzivní vzdElávání žák] s LMP na ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, pUíspEvková 
organizace 

Minimální výstupy pro 1. stupeO zapracované do ŠVP „Škola pro život“ 

    Minimální výstupy, které jsou zpracovány pro jednotlivé vyučovací pUedmEty 1. stupnE, jsou vypracované 
v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. jako podp]rná opatUení tUetího stupnE pouze u žák] s lehkým 
mentálním postižením, pro žáky s pUiznanými opatUeními pátého stupnE jsou dolní úrovní. Minimální 
výstupy jsou využity jako podp]rná opatUení na základE doporučení školského poradenského zaUízení a 
žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. Zákonný zástupce musí souhlasit s tím, že se jeho dítE bude 
vzdElávat podle minimálních výstup], které má škola pro tyto pUípady zpracované. Výstupy pUedstavují 
cílovou úroveO, kterou lze s využitím podp]rných opatUení pUípadnE pUeskočit. Minimální výstupy vyučující 
zapracuje do IVP žáka nebo si pomocí tEchto výstup] vypracuje pro žáka tematický plán. 

Organizace výuky žáka s LMP 

   PUi vzdElávání žák] s lehkým mentálním postižením jsou rozvíjeny intelektové schopnosti, vEdomosti, 
dovednosti i návyky. Jedinec je součástí tUídy a osvojuje si danou sociální roli a pozici.  
   Učitel je ten, kdo zavádí inkluzivní výuku do denní praxe. PUi vzdElávání žák] s LMP je tUeba uplatOovat 
speciálnE pedagogické postupy, využívat alternativní metody (kooperativní učení, otevUené vyučování) i 
modifikované metody používané ve vzdElávání žák] v bEžné škole. PUi plánování a realizaci vzdElávacího 
procesu vycházíme z konkrétního zjištEní a popisu speciálních vzdElávacích potUeb žáka s LMP. Je d]ležité, 
aby tito žáci zažívali bezpečné, pUátelsky naklonEné inkluzivní prostUedí.  
   V rámci vyučování ve tUídE s žáky s LMP lze nabízet speciální opatUení, která mají pomoci popsat školní 
problémy: 

 vývojovou podporu v motorice a vnímání,  
 zprostUedkování kognitivních a Uečových pUedpoklad] učení,  
 podporu schopnosti Uešit problémy,  
 podporu metakognice,  
 pomoc k emocionálnímu zmocnEní se frustrace a jiných negativních zkušeností,  
 intervenci modifikace chování k zamezení sociálních nápadností. 

   Má-li být edukace úspEšná, musí odpovídat jistým kritériím: 

 vycházet z individuality žáka s LMP,  
 žáka s LMP chápat a posuzovat v interakci s jeho sociálním prostUedím,  
 edukaci orientovat na smysluplnost a využitelnost obsahu v situacích praktického reálného života, 
 v edukaci dbát na intenzivní zpEtnou vazbu, 
 vycházet z d]sledné diagnostiky jako klíčového faktoru určujícího výbEr edukačních intervencí, 
 edukaci chápat jako proces, ve kterém se má odrazit týmový pUístup.  

   Žák]m s LMP musí pedagog častEji poskytovat pUíklady obecných učebních postup] a dovedností, které 
tito žáci nezískávají spontánnE sami. Jde napU. o: 

 návody k opakování učiva pro jeho zapamatování (využití sluchovou pamE[ pUi hlasitém pUeUíkávání 
látky ve dvojici či ve skupinE v zájmu jejího vštípení), 

 návody k elaboraci (neboli pUeformulování) učební látky „do vlastních slov“,  
 návody k pUeorganizování napU. formou vytváUení pomocné osnovy, názorného grafického pUehledu, 

myšlenkové mapy, která vystihuje strukturu učební látky,  
 strategie ke kontrole pochopení,  
 strategie ke sledování a podpoUe vlastního soustUedEní a výkonu žáka s mentálním postižením. 

 



Proces učení v heterogenní tUídE s žáky s LMP 

Kvalitní edukační proces v heterogenní skupinE vymezuje šest základních oblastí.  
Rituály - potenciál podpory pospolitosti. Spojují jednotlivé žáky s jejich rozdílnými potUebami a 
schopnostmi v celek, budují vzájemnou d]vEru, aby tak mohl vzniknout pocit "my". PrávE desorientovaní 
žáci s LMP zažívají v rituálech pro sebe tak d]ležitou kontinuitu, orientaci a klid. 
OtevUené vyučování - je organizační forma vyučování, která umožOuje žákovi volnE si vybrat, kde (prostor) 
a kdy (časovE) a v jaké sociální formE bude individuálnE pracovat na úkolu, který si sám vybere.  
Učit se od sebe navzájem (vrstevnické učení) - žáci se učí jeden od druhého. Tyto zdroje jsou vEdomE 
využívány a jsou k tomu iniciovány odpovídající výukové podmínky. Pro žáka je první pedagogickou 
instancí jiný žák.  
Kooperativní učení - podporuje aktivní účast na učebním procesu. Rozvíjí kognitivní kompetence, 
kompetence sociální, komunikativní, učí pracovat v týmu a Uešit konflikty. Aktivní spoluúčast na učebním 
procesu p]sobí pUedevším pozitivnE na trvalost a na nár]st v učení.  
Společné učební situace - učební pUedmEt je nabízen na r]zné úrovni, m]že se konat ve společnE 
podporovaných formách vyučování či individualizované učení. 
Diferenciace a individualizace 

Princip individualizace a diferenciace ve vzdElávání žák] s LMP 

   Současná inkluzivní škola se odklání od školy receptivní, verbální a pamE[ovE založené, tato orientace 
totiž snižuje možnosti individualizace a diferenciace. Pokud hovoUíme o diferencovaném vyučování, máme 
na mysli vyučování, pUi kterém pUizp]sobujeme obsah, metody, formy vzdElávání a Uízení výchovnE-
vzdElávacího procesu skupinám žák] anebo jednotlivcovi tak, aby byl vyučovací proces co nejefektivnEjší. 
Smyslem diferenciace je Uídit vyučovací proces tak, aby odpovídal každému žákovi. Schopní a nadaní žáci 
pUi takovémto vyučování plnE využívají svoje schopnosti. Pr]mErným a žák]m s LMP umožOuje zvládnutí 
učiva. SprávnE uplatOovaná diferenciace podporuje aktivitu žáka s LMP ve vyučovacím procesu a pUispívá k 
jeho efektivnosti. Diferenciace vnitUní znamená, že v rámci vyučovací hodiny se obsah učiva, metody a 
formy práce učitele pUizp]sobují rozdílné úrovni žák].  

V diferencovaném vyučování si učitel klade otázky:  

 Jaký cíl stanovit smErem k žákovi? 
 Jaké úkoly a jaké množství žák zvládne? 
 Kolik podpory potUebuje, aby ho vyučování motivovalo? 
 Se kterými pom]ckami m]že žák dobUe pracovat? 
 Co je to za žáka, co je pro nEho d]ležité, co je schopen vykonat, jaké vynaložené úsilí je smysluplné, 

kde jsou jeho hranice? 
 Kde žák potUebuje podporu a pomoc? 

   Diferenciace vybízí učitele, aby si uvEdomili, že tUída by mEla být místem, kde se učitelé každý den snaží 
o co nejlepší osvojení učiva. Žáci s LMP by zpravidla nemEli pracovat na úkolech zadaných od učitele sami, 
potUebují podporu napU. asistenta, spolužáka, zatímco ostatní žáci pracují společnE na úkolu, který si sami 
vybrali. 

Formy diferenciace ve vyučování žák] s LMP  

 diferenciace v podpoUe učení,  
 v úrovni požadavk], v počtu úkol],  
 v dimenzování času za použití ICT,  
 diferencování ve flexibilních skupinách, 
 diferencování podle zájm], aby se pozitivnE ovlivnila školní motivace žáka. 

Nezanedbatelný v procesu diferenciace je tvoUivý pUístup učitele. K dosažení optimálních výsledk] m]že 
napomoci: 



 typ úkolu (množství, obsah úkolu), r]zné zdroje k učení (r]znorodé texty, PC učební programy aj.), 
 čas určený ke splnEní úkolu, 
 zp]sob vedení výuky (propojení se stylem učení žáka – napU. vizuálním, auditivním, kinestetickým, 

využití kooperativních strategií), 
 personální organizace (týmová výuka učitel], pomoc asistent]), 
 r]znorodá zpEtná vazba pro žáky. 

Hodnocení žák] s LMP 

Jak hodnotit žáky s lehkým mentálním postižením? 

   Edukační proces žák] s lehkým mentálním postižením vyžaduje pUímé a pravidelné ovEUování dosahování 
výsledk] učení žák] (efektivity vyučování), bezprostUední a systematickou zpEtnou vazbu (ve vyučování 
zamEUeném na žáky s LMP by mEly pUevažovat interaktivní vyučovací strategie, které okamžitou zpEtnou 
vazbu pUirozenE umožOují). Zp]sob, kterým učitelé dávají žák]m zpEtnou vazbu o jejich výkonu, tedy zda 
žáky srovnávají s druhými, nebo zda zd]razOují právE jejich individuální pokrok, má podstatný vliv na 
vývoj sebekonceptu žák] s LMP. Tento poznatek lze dobUe využít k pozitivnímu utváUení sebeobrazu žák] 
pUi vyučování v inkluzivním prostUedí základní školy. 

Jak hodnotit žáka s LMP? 

 Pro žáky s LMP je charakteristické, že v testech nedosahují takové úrovnE, jaké by mohli, kdyby 
byly využity adekvátní postupy zjiš[ování výsledk] učení. Jedním z nutných opatUení je prodloužení 
času (aby si žáci mohli vícekrát pUečíst zadání úkolu). 

 V pUípadE ústního projevu umožnit žákovi s LMP dostatek času na zpracování odpovEdi. Vede to ke 
snížení napEtí, posilujeme a budujeme tak samostatné myšlení žáka s LMP. 

 Bez ohledu na to, jaký typ ovEUování vEdomostí žáka učitel volí, je d]ležité, aby bylo zadání pro 
žáka jasné, dobUe čitelné a jednoduché. 

 Pro písemné odpovEdi žák] je možné využívat počítač. 
 Je d]ležité dát žákovi dostatek pUíležitostí, aby se projevil, prezentoval svoje vEdomosti. 
 Učitel by se mEl vyvarovat užívání pro daného žáka nevhodné zkušební techniky (napU. testu, ústního 

zkoušení, rozhovoru), které jej prokazatelnE zatEžují nebo stresují.  



Inkluzivní vzdElávání žák] s LMP na ZŠ Olomouc, Zeyerova ŇŘ, pUíspEvková organizace 

Minimální výstupy pro 1. stupeO zapracované do ŠVP „Škola pro život“ 

    Minimální výstupy, které jsou zpracovány pro jednotlivé vyučovací pUedmEty 1. stupnE, jsou vypracované v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. jako 
podp]rná opatUení tUetího stupnE pouze u ţák] s lehkým mentálním postiţením, pro ţáky s pUiznanými opatUeními pátého stupnE jsou dolní úrovní. Minimální 
výstupy jsou vyuţity jako podp]rná opatUení na základE doporučení školského poradenského zaUízení a ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce. 
Zákonný zástupce musí souhlasit s tím, ţe se jeho dítE bude vzdElávat podle minimálních výstup], které má škola pro tyto pUípady zpracované. Výstupy 
pUedstavují cílovou úroveO, kterou lze s vyuţitím podp]rných opatUení pUípadnE pUeskočit. Minimální výstupy vyučující zapracuje do IVP ţáka nebo si pomocí 
tEchto výstup] vypracuje pro ţáka tematický plán. 

Organizace výuky žáka s LMP 

   PUi vzdElávání ţák] s lehkým mentálním postiţením jsou rozvíjeny intelektové schopnosti, vEdomosti, dovednosti i návyky. Jedinec je součástí tUídy a 
osvojuje si danou sociální roli a pozici.  
   Učitel je ten, kdo zavádí inkluzivní výuku do denní praxe. PUi vzdElávání ţák] s LMP je tUeba uplatOovat speciálnE pedagogické postupy, vyuţívat 
alternativní metody (kooperativní učení, otevUené vyučování) i modifikované metody pouţívané ve vzdElávání ţák] v bEţné škole. PUi plánování a realizaci 
vzdElávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištEní a popisu speciálních vzdElávacích potUeb ţáka s LMP. Je d]leţité, aby tito ţáci zaţívali bezpečné, 
pUátelsky naklonEné inkluzivní prostUedí.  
   V rámci vyučování ve tUídE s ţáky s LMP lze nabízet speciální opatUení, která mají pomoci popsat školní problémy: 

 vývojovou podporu v motorice a vnímání,  
 zprostUedkování kognitivních a Uečových pUedpoklad] učení,  
 podporu schopnosti Uešit problémy,  
 podporu metakognice,  
 pomoc k emocionálnímu zmocnEní se frustrace a jiných negativních zkušeností,  
 intervenci modifikace chování k zamezení sociálních nápadností. 

   Má-li být edukace úspEšná, musí odpovídat jistým kritériím: 

 vycházet z individuality ţáka s LMP,  
 ţáka s LMP chápat a posuzovat v interakci s jeho sociálním prostUedím,  
 edukaci orientovat na smysluplnost a vyuţitelnost obsahu v situacích praktického reálného ţivota, 
 v edukaci dbát na intenzivní zpEtnou vazbu, 
 vycházet z d]sledné diagnostiky jako klíčového faktoru určujícího výbEr edukačních intervencí, 
 edukaci chápat jako proces, ve kterém se má odrazit týmový pUístup.  



   Ţák]m s LMP musí pedagog častEji poskytovat pUíklady obecných učebních postup] a dovedností, které tito ţáci nezískávají spontánnE sami. Jde napU. o: 

 návody k opakování učiva pro jeho zapamatování (vyuţití sluchovou pamE[ pUi hlasitém pUeUíkávání látky ve dvojici či ve skupinE v zájmu jejího 
vštípení), 

 návody k elaboraci (neboli pUeformulování) učební látky „do vlastních slov“,  
 návody k pUeorganizování napU. formou vytváUení pomocné osnovy, názorného grafického pUehledu, myšlenkové mapy, která vystihuje strukturu učební 

látky,  
 strategie ke kontrole pochopení,  
 strategie ke sledování a podpoUe vlastního soustUedEní a výkonu ţáka s mentálním postiţením. 

 

Proces učení v heterogenní tUídE s žáky s LMP 

Kvalitní edukační proces v heterogenní skupinE vymezuje šest základních oblastí.  
Rituály - potenciál podpory pospolitosti. Spojují jednotlivé ţáky s jejich rozdílnými potUebami a schopnostmi v celek, budují vzájemnou d]vEru, aby tak mohl 
vzniknout pocit "my". PrávE desorientovaní ţáci s LMP zaţívají v rituálech pro sebe tak d]leţitou kontinuitu, orientaci a klid. 
OtevUené vyučování - je organizační forma vyučování, která umoţOuje ţákovi volnE si vybrat, kde (prostor) a kdy (časovE) a v jaké sociální formE bude 
individuálnE pracovat na úkolu, který si sám vybere.  
Učit se od sebe navzájem Ěvrstevnické učeníě - ţáci se učí jeden od druhého. Tyto zdroje jsou vEdomE vyuţívány a jsou k tomu iniciovány odpovídající 
výukové podmínky. Pro ţáka je první pedagogickou instancí jiný ţák.  
Kooperativní učení - podporuje aktivní účast na učebním procesu. Rozvíjí kognitivní kompetence, kompetence sociální, komunikativní, učí pracovat v týmu a 
Uešit konflikty. Aktivní spoluúčast na učebním procesu p]sobí pUedevším pozitivnE na trvalost a na nár]st v učení.  
Společné učební situace - učební pUedmEt je nabízen na r]zné úrovni, m]ţe se konat ve společnE podporovaných formách vyučování či individualizované 
učení. 
Diferenciace a individualizace 

Princip individualizace a diferenciace ve vzdElávání žák] s LMP 

   Současná inkluzivní škola se odklání od školy receptivní, verbální a pamE[ovE zaloţené, tato orientace totiţ sniţuje moţnosti individualizace a diferenciace. 
Pokud hovoUíme o diferencovaném vyučování, máme na mysli vyučování, pUi kterém pUizp]sobujeme obsah, metody, formy vzdElávání a Uízení výchovnE-
vzdElávacího procesu skupinám ţák] anebo jednotlivcovi tak, aby byl vyučovací proces co nejefektivnEjší. Smyslem diferenciace je Uídit vyučovací proces tak, 
aby odpovídal kaţdému ţákovi. Schopní a nadaní ţáci pUi takovémto vyučování plnE vyuţívají svoje schopnosti. Pr]mErným a ţák]m s LMP umoţOuje 
zvládnutí učiva. SprávnE uplatOovaná diferenciace podporuje aktivitu ţáka s LMP ve vyučovacím procesu a pUispívá k jeho efektivnosti. Diferenciace vnitUní 
znamená, ţe v rámci vyučovací hodiny se obsah učiva, metody a formy práce učitele pUizp]sobují rozdílné úrovni ţák].  

V diferencovaném vyučování si učitel klade otázky:  



 Jaký cíl stanovit smErem k ţákovi? 
 Jaké úkoly a jaké mnoţství ţák zvládne? 
 Kolik podpory potUebuje, aby ho vyučování motivovalo? 
 Se kterými pom]ckami m]ţe ţák dobUe pracovat? 
 Co je to za ţáka, co je pro nEho d]leţité, co je schopen vykonat, jaké vynaloţené úsilí je smysluplné, kde jsou jeho hranice? 
 Kde ţák potUebuje podporu a pomoc? 

   Diferenciace vybízí učitele, aby si uvEdomili, ţe tUída by mEla být místem, kde se učitelé kaţdý den snaţí o co nejlepší osvojení učiva. Ţáci s LMP by 
zpravidla nemEli pracovat na úkolech zadaných od učitele sami, potUebují podporu napU. asistenta, spoluţáka, zatímco ostatní ţáci pracují společnE na úkolu, 
který si sami vybrali. 

Formy diferenciace ve vyučování žák] s LMP  

 diferenciace v podpoUe učení,  
 v úrovni poţadavk], v počtu úkol],  
 v dimenzování času za pouţití ICT,  
 diferencování ve flexibilních skupinách, 
 diferencování podle zájm], aby se pozitivnE ovlivnila školní motivace ţáka. 

Nezanedbatelný v procesu diferenciace je tvoUivý pUístup učitele. K dosaţení optimálních výsledk] m]ţe napomoci: 

 typ úkolu (mnoţství, obsah úkolu), r]zné zdroje k učení (r]znorodé texty, PC učební programy aj.), 
 čas určený ke splnEní úkolu, 
 zp]sob vedení výuky (propojení se stylem učení ţáka – napU. vizuálním, auditivním, kinestetickým, vyuţití kooperativních strategií), 
 personální organizace (týmová výuka učitel], pomoc asistent]), 
 r]znorodá zpEtná vazba pro ţáky. 

Hodnocení žák] s LMP 

Jak hodnotit žáky s lehkým mentálním postižením? 

   Edukační proces ţák] s lehkým mentálním postiţením vyţaduje pUímé a pravidelné ovEUování dosahování výsledk] učení ţák] (efektivity vyučování), 
bezprostUední a systematickou zpEtnou vazbu (ve vyučování zamEUeném na ţáky s LMP by mEly pUevaţovat interaktivní vyučovací strategie, které okamţitou 
zpEtnou vazbu pUirozenE umoţOují). Zp]sob, kterým učitelé dávají ţák]m zpEtnou vazbu o jejich výkonu, tedy zda ţáky srovnávají s druhými, nebo zda 
zd]razOují právE jejich individuální pokrok, má podstatný vliv na vývoj sebekonceptu ţák] s LMP. Tento poznatek lze dobUe vyuţít k pozitivnímu utváUení 
sebeobrazu ţák] pUi vyučování v inkluzivním prostUedí základní školy. 



Jak hodnotit žáka s LMP? 

 Pro ţáky s LMP je charakteristické, ţe v testech nedosahují takové úrovnE, jaké by mohli, kdyby byly vyuţity adekvátní postupy zjiš[ování výsledk] 
učení. Jedním z nutných opatUení je prodlouţení času (aby si ţáci mohli vícekrát pUečíst zadání úkolu). 

 V pUípadE ústního projevu umoţnit ţákovi s LMP dostatek času na zpracování odpovEdi. Vede to ke sníţení napEtí, posilujeme a budujeme tak 
samostatné myšlení ţáka s LMP. 

 Bez ohledu na to, jaký typ ovEUování vEdomostí ţáka učitel volí, je d]leţité, aby bylo zadání pro ţáka jasné, dobUe čitelné a jednoduché. 
 Pro písemné odpovEdi ţák] je moţné vyuţívat počítač. 
 Je d]leţité dát ţákovi dostatek pUíleţitostí, aby se projevil, prezentoval svoje vEdomosti. 
 Učitel by se mEl vyvarovat uţívání pro daného ţáka nevhodné zkušební techniky (napU. testu, ústního zkoušení, rozhovoru), které jej prokazatelnE 

zatEţují nebo stresují.  

 

  



ČESKÝ JůZYK ů LITERůTURů 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v Českém jazyce a literatuUe 

   1. období (1. - 3. ročník) má u ţáka s lehkým mentálním postiţením (LMP) funkci adaptační a propedeutickou. Adaptační fáze je nutnou součástí pUechodu 
LMP ţáka z pUedškolního období do školy. U ţáka s LMP jde o strukturální vývojové zmEny. Propedeutická funkce spočívá v akcentu na d]kladné zvládnutí 
trivia jako prostUedku dalšího vzdElávání. Vedle elementárních znalostí trivia je nesmírnE d]leţité zvládnutí sociálních dovedností pro celé další období ţivota.  
   Ve výuce českého jazyka se zvýšený sklon k ochrannému útlumu projevuje rychlým nástupem únavy, který je závislý na mnoţství novE probírané látky. Ţák 
pUestává spolupracovat, do činností se nezapojuje, i pUestoţe se učitel o zapojení snaţí. V takovém okamţiku je vhodné nechat ţáka jen sledovat činnost, nechat 
ho odpočinout. Pokud se učitel naučí vypozorovat, jak se nástup únavy u ţáka s LMP projevuje, m]ţe zareagovat dUíve, neţ se u nEj objeví tato ochranná 
strategie. Jinak by hrozilo, ţe by se ţák podvEdomE naučil manipulovat učitelem a prosazovat své zájmy. Lepší je, kdyţ učitel pUi prvních známkách únavy 
okomentuje: „Te@ se jen dívej, jak to budeme dElat“ a nechá ţáka, aby vše pouze sledoval, pUípadnE asistentu pedagoga zadá pro ţáka odpočinkovou pracovní 
činnost. D]leţité je ţáka chválit a povzbuzovat, pokud spolupracuje, i kdyţ se práce z pohledu učitele nedaUí. 
   Odpovídající slovní zásoba k souvislému vyjadUování je u kaţdého ţáka jiná. U ţáka s LMP by se nemEla srovnávat s bEţnou populací dané tUídy. Je tUeba si 
uvEdomovat, ţe se jedná o ţáka, jehoţ psychický vývoj je zpomalený, a podle toho i jeho vývoj sledovat a hodnotit pokroky. 

Organizace výuky žák] s LMP v Českém jazyce a literatuUe 

   Ţák s LMP vnímá sociální chování svého okolí a postupnE se mu dokáţe pUizp]sobit. Po celou dobu vzdElávání potUebuje ţák s LMP názorné pom]cky, časté 
opakování a pozitivní prostUedí – nezlobit se, kdyţ vEci nejdou ihned. Rozvíjení správné výslovnosti je d]leţitým pUedpokladem výuky českého jazyka. Ţáci 
bez mentálního postiţení se naučí základy trivia za jeden rok, ţák s LMP potUebuje delší časové období, které m]ţe trvat aţ tUi roky. To vytváUí problémy pUi 
společné výuce tEchto dvou skupin ţák], nebo[ s ţákem s LMP je nutné procvičovat napUíklad postupnE zvládání jednotlivých písmen v dobE, kdy jeho 
spoluţáci jiţ čtou. 

Metody práce se žákem s LMP v Českém jazyce a literatuUe 

   Výukových metod je mnoho a obvykle se vzájemnE prolínají, ovlivOují a kombinují. Pr]cha dElí výukové metody na klasické, aktivizující a komplexní. 
Klasické metody dále dElí na metody slovní, názornE-demonstrační a dovednostnE-praktické. 
   U ţák] s LMP se z klasických metod nejvíce osvEdčují metody dovednostnE-praktické a názornE-demonstrační. Ţáci s LMP potUebují vnímat nové poznatky 
prostUednictvím smysl], myšlenkové operace jsou však pomalé, k zobecnEní docházejí výraznE pozdEji neţ jejich vrstevníci. OsvEdčuje se princip názornosti. 
Instrukce učitele pro ţáka s LMP by mEla být jasná (nejlépe pouze jedna), systematická, často se opakující (stejnými slovy) a doprovázená názorným 
pUedvedením, prací s obrazovým materiálem. 
   Manipulace s pUedmEty, napodobování a nácvik dovednosti jsou metody, které je vhodné vyuţívat nejen na 1. stupni. PUi činnostním učení získávají ţáci s 
LMP zkušenosti, které si snadnEji zapamatují a pUi nEkolikerém opakování následnE i vybaví. Zde je nutné si uvEdomit, ţe zpočátku bude chtít ţák s LMP 
pouze činnost pozorovat a teprve poté se do činnosti zapojí.  
   PUi pouţívání slovních metod je tUeba zohledOovat, ţe slovní zásoba tEchto ţák] není na stejné úrovni jako jejich spoluţák] ve tUídE, proto mnohým slov]m 
nerozumí. Učitel si stále musí pUipomínat, ţe rozvoj slovní zásoby probíhá pomalu. PUi práci s textem ţáci s LMP v rámci čtenáUské gramotnosti dosáhnou 



vEtšinou pouze na doslovné porozumEní textu. 
   PUi vyprávEní a vysvEtlování je nutné si uvEdomit, ţe se dokáţou soustUedit krátkou dobu. Je vhodné vyprávEní pUerušovat konkrétními otázkami a znovu 
vysvEtlovat to, čemu ţák neporozumEl. PUi rozhovoru dbát na jasné (jednoznačné) formulování otázek, které jsou ţákovi kladeny.  
   Z aktivizujících výukových metod, které vycházejí z ţákovské aktivity, samočinnosti a samostatnosti, lze vyuţít didaktickou hru a nEkteré inscenační metody. 
Vţdy je však nutné brát zUetel na schopnosti konkrétního ţáka. Vyuţití výukových program] jako jedna z komplexních výukových metod zprostUedkuje ţákovi 
s LMP názornost v učení, osvEdčuje se i výuka dramatem, ve které si ţák s LMP m]ţe vyzkoušet role, které bude potUebovat v rámci sociální interakce s 
prostUedím.  
   V počátcích výuky českého jazyka potUebuje ţák speciální opatUení – podporu v rozvoji motoriky a vnímání, Uečového vývoje, kognitivních i Uečových 
pUedpoklad] učení čtení a psaní. Po celou dobu vzdElávání pak zamEUení na rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby ţáka. Učitel se u ţáka m]ţe setkávat se 
zvýšenou pohotovostí k dEtským reakcím, úzkosti, projevuje se aţ infantilní osobnost, je zUejmá zvýšená závislost na rodičích i ostatních lidech. PotUebuje ve 
všech hodinách zvýšené povzbuzování a neustálou podporu a ujiš[ování ze strany učitele a asistenta pedagoga, ţe zadanou práci dElá dobUe. Učitel si potUebuje 
uvEdomovat zvýšenou unavitelnost tEchto ţák] v naukových pUedmEtech. 
   Pokud má být ţák s LMP součástí bEţné tUídy, je nutné ţákovi pUed tUídou zadat jeho práci (napUíklad opakování, procvičování, které bude dElat s asistentem), 
následnE ji i zkontrolovat a ohodnotit. Je vhodné zadávat instrukci ţákovi a pUedem asistentovi pedagoga vysvEtlit, co si učitel pUedstavuje, ţe udElají, aby 
nedošlo k neporozumEní.  
   OsvEdčuje se vyuţívat opakovanE konkrétní metodu, nechat ţáka klidnE pozorovat činnost ostatních ţák]. On se pozorováním učí. Kaţdý ţák s LMP však 
potUebuje individuální mnoţství opakování, neţ danou dovednost upevní. Je ţádoucí zamEUit se ve výuce českého jazyka na dovednosti vyuţitelné v 
kaţdodenním ţivotE, tedy na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, čtení s porozumEním, schopnost vyhledávání informací a pUenos tEchto dovedností 
do kaţdodenního ţivota (napUíklad schopnost napsat strukturovaný ţivotopis).  
   Z organizačních forem výuky se v českém jazyce uplatní nejvíce výuka individualizovaná provádEná za pomoci asistenta pedagoga, je však vhodné ţáka s 
LMP zapojovat i do skupinové výuky, zpočátku je však nutné, aby učitel pomohl ve skupinE najít vhodný úkol pro ţáka s LMP, kterým se do činnosti skupiny 
funkčnE zapojí. Kooperativní výuka pak pUispívá k rozvoji sociálních vztah].  
Poznámka: U kaţdého ţáka s LMP hledáme pro nEj nejvhodnEjší metodu výuky čtení a psaní. 

Učební pom]cky v Českém jazyce a literatuUe 

   Pro ţáky s LMP je vhodné v hodinách českého jazyka vyuţívat učebnice, metodické listy a další materiály jako napUíklad pracovní listy, které budou 
reflektovat jejich speciální vzdElávací potUeby. D]leţité je, aby byly vyuţívány s ohledem na úroveO rozumových schopností ţáka a ne podle ročníku, do 
kterého jsou primárnE určené. 

Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu Český jazyk a literatura 
 
Kompetence k učení: 
vedeme ţáky k práci s učebnicí, textem a porozumEní čtenému i mluvenému slovu 
 rozlišovat podstatné a ménE podstatné 
 
Kompetence k Uešení problém]: 



vedeme ţáky k Uešení hlavolam], kUíţovek, doplOovaček aj. 
uplatOujeme v hodinách dramatizaci (vytváUíme modelové situace) 
 
Kompetence komunikativní: 
formou komunikační výchovy vedeme dEti ke kultuUe Uečového projevu 
podporujeme dialog mezi učitelem a ţákem 
podnEcujeme ţáky k vyjadUování vlastních názor], vedeme je ke kultuUe diskuse, kooperativní práci 
vedeme ţáky k samostatnému projevu 
 
Kompetence sociální a personální: 
podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc ţák] pUi vzdElávání a získávání poznatk] 
snaţíme se naučit ţáky pracovat v týmu 
Kompetence občanská 
podporujeme v ţácích potUebu literárního projevu, recitace, četby 
seznamujeme ţáky s kulturním dEdictvím a vysvEtlujeme jim jeho význam 
 
Kompetence pracovní 
vedeme ţáky k dodrţování hygienických pravidel pUi čtení a psaní 
vedeme ţáky k udrţování čistoty jejich učební prostor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČJL-3-1-02p rozumí pokyn]m pUimEUené sloţitosti 
 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
dbá na správnou výslovnost, dýchání a tempo Ueči 
správnE intonuje 
rozloţí jednoduché slovo na slabiky a hlásky 
čte otevUené slabiky 
čte jednoduché vEty 
čte psací písmo 
naslouchá 
pracuje podle jednoduchých pokyn] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozdraví, podEkuje, poprosí 
Uadí dEjové obrázky zleva doprava 
orientuje se na Uádku, na stránce 
zopakuje krátké sdElení 
 
 
 
 
 
pouţívá správné hygienické, pracovní a estetické 
návyky 
správnE zachází s psacími potUebami 
drţí správnE psací potUeby 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
Komunikační výchova: 
kompenzovat špatnou výslovnost, dbát na správné 
dýchání a tempo Ueči 
intonace a rytmizace Ueči 
rytmizace a melodie vEty 
správný slovní pUízvuk 
sluchový rozklad slov na slabiky 
rozšiUování slovní zásoby 
rozvoj zrakového a sluchového vnímání 
rozvoj pozornosti a koncentrace 
rozvoj fonematického sluchu 
analyticko- syntetické činnosti: hláska, slabika, 
slovo, vEta 
čtení otevUených slabik a z nich vytvoUených 
dvojslabičných slov 
čtení jednoduchých vEt, zpočátku doplnEných 
obrázky 
čtení psacího písma 
Slohová výchova: 
dodrţování pravidel slušného chování v komunikaci 
porozumEt pUimEUeným pokyn]m 
Uazení dEjových obrázk] podle časové posloupnosti 
rozklad celku na jednotlivé části, skládání části do 
celku 
opakování krátkého sdElení, rozvoj souvislého 
vyjadUování 
pozdrav, podEkování, prosba 
Psaní: 
vytvoUení hygienických, pracovních a estetických 
návyk] 
správné zacházení s psacími potUebami 
nácvik jemné motoriky a pohybové koordinace 



píše a-á, i-í, e-é, u, m, l, v, t, s, j a slabiky 
opisuje, pUepisuje, píše diktát 
píše číslice 
 
 

potUebné k psaní 
grafomotorická cvičení s rytmem Uíkanky 
prvky psacích písmen 
psaní písmen, které ţáci čtou a-á, i-í, e-é, u, m, l, v, 
t, s, j a jejich pouţití ve slabikách 
psaní slabik, opis slabik, pUepis slabik, diktát slabik 
psaní číslic 

ČJL-3-2-01p tvoUí slabiky JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
ovládá hlásky a písmena a-e-i-o-u-m-l-v-t-s-j 
dElí slova na slabiky a hlásky 
pomocí prouţk] znázorní slova ve vEtE 
skládá slabiky, jednoduchá slova 
 

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
vyvození hlásek a písmen:  a-e-i-o-u-m-l-v-t-s-j 
správná délka samohlásek 
dElení slov na slabiky a hlásky 
grafické znázornEní slova a vEty (pomocí prouţk] 
papíru) 
skládání jednoduchých slov- jednoslabičných a 
dvojslabičných z otevUených slabik 
 

 LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
pUednese jednoduchá Uíkadla a básničky 
reprodukuje krátkou pohádku pomocí obrázk] 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
reprodukce jednoduchých básniček k vyvozovaným 
hláskám 
nácvik jednoduchých Uíkadel podle pUednesu učitele 
koncentrování na poslech pohádek 
reprodukce a dramatizace krátké pohádky podle 
obrázkové osnovy 
 

 
 
 
 
 



Ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na 
správnou výslovnost, tempo Ueči a pravidelné 
dýchání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky 
 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
pouţívá správné tempo a dýchání pUi komunikaci 
čte jednoslabičná slova typu pes 
čte slova se zavUenou slabikou 
čte jednoduché texty 
odpoví na otázky k pUečtenému textu 
 
 
 
 
 
 
poprosí, podEkuje, omluví se, poblahopUeje 
zahájí a ukončí dialog 
Uekne jednoduchý vzkaz 
 
 
 
dodrţuje základní hygienické, pracovní a estetické 
návyky pUi psaní 
píše všechny tvary psacího písma malých písmen 
abecedy a velkých, které se tvarovE neodlišují od 
malých písmen, dodrţuje výšku, velikost, tvar, sklon 
píše slabiky, slova, vEty 
opisuje, pUepisuje, píše jednoduchý diktát slabik, 
slov a vEt 
píše číslice 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
Komunikační výchova: 
správné dýchání a tempo Ueči 
rozšiUování slovní zásoby 
rozvoj zrakového a sluchového vnímání 
automatizace čtení jednoslabičných slov typu pes 
čtení zavUených slabik, čtení dvojslabičných slov se 
zavUenými slabikami 
čtení jednoduchých vEt s obsahem pUimEUeným 
schopnostem ţák] 
odpovEdi na otázky k obsahu čteného textu 
Slohová výchova: 
prosba, podEkování, omluva, blahopUání 
zahájení a ukončení dialogu 
zdvoUilé vystupování 
jednoduchý vzkaz 
Psaní: 
dodrţování hygienických, pracovních a estetických 
návyk] 
rozvoj jemné motoriky 
prvky psacích písmen 
psaní všech písmen malé abecedy a velká, která se 
neliší od malých písmen tvarem 
psaní písmena a číslice ve správném pomEru výšky, 
velikosti, píše správný sklon a tvar písmen 
psaní slabik, slov a jednoduchých vEt 
jednoduché opisy, pUepisy slov i vEt a psaní 
jednoduchých diktát] slabik, slov a vEt 
psaní číslic 
 



ČJL-3-2-01p zná všechna písmena malé a velké 
abecedy 
ČJL-3-2-01p rozlišuje vEty, slova, slabiky, hlásky 
 

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
ovládá všechna písmena abecedy 
provádí analýzu a syntézu jednoduchých slov 
pozná vEtu- slovo- slabiku- hlásku 
sloţí jednoduchou vEtu  

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
dokončení nácviku zbývajících písmen abecedy 
(malá, velká, tiskací, psací) 
analýza a syntéza slov 
skládání jednoslabičných slov typu pes 
skládání slov víceslabičných se zavUenou slabikou 
délka samohlásek 
vEta- slovo- slabika- hláska 

pUi poslechu pohádek a krátkých pUíbEh] udrţuje 
pozornost 

LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
koncentruje se na poslech textu, jednoduše 
reprodukuje text 
odpoví na jednoduché otázky k textu 
reprodukuje a dramatizuje jednoduchou pohádku, 
pUíbEh 
pUednáší jednoduché dEtské básničky 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
poslech textu, jednoduchá reprodukce slyšeného 
textu 
odpovEdi na otázky, vycházející z textu 
hádanky, Uíkanky, rozpočítadla 
reprodukce a dramatizace krátké pohádky a pUíbEhu 
jednoduché dEtské básničky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČJL-3-1-01p čte s porozumEním jednoduché texty  
ČJL-3-1-08p zvládá základní hygienické návyky 
spojené se psaním 
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodrţuje 
správný pomEr výšky písmen ve slovE, velikost, 
sklon a správné tvary písmen 
ČJL-3-1-09p dodrţuje správné poUadí písmen ve 
slovE a jejich úplnost 
 

 
 
 
 
 
 
 
ČJL-3-1-09p pUevádí slova z mluvené do psané 
podoby 
 
 
 
 
 
 
 
ČJL-3-1-10p opisuje a pUepisuje krátké vEty 
 
 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
pouţívá základní komunikační prostUedky- osloví, 
zahájí a ukončí dialog 
pouţívá vhodná pojmenování 
mluví v rozvinutých vEtách 
čte pUimEUené texty nahlas i potichu s porozumEním 
reaguje na otázky, orientuje se v textu 
čte slova se slabikami: dE-, tE-, nE-, bE-, pE-, vE-, 
mE-, di-, ti-, ni-, dy-, ty-, ny- 
čte slova s pUedloţkou dohromady 
 
 
 
 
 
 
 
napíše krátký vzkaz 
sestaví, Uekne a napíše blahopUání k narozeninám, 
k svátku 
vypravuje krátký pUíbEh dle vlastního proţitku 
 
dodrţuje základní hygienické, pracovní a estetické 
návyky pUi psaní 
ovládá všechna písmena malé i velké abecedy, píše 
správnE číslice, dodrţuje výšku, velikost, tvar a 
sklon písmen 
píše krátké texty 
opisuje, pUepisuje, napíše diktát 
provádí sebekontrolu 
 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
Komunikační výchova: 
základní komunikační pravidla- oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu 
obohacování a zpUesOování slovní zásoby, vhodné 
pojmenování 
individuální náprava Uečových nedostatk] 
prohloubení a ukončení výcviku čtení 
upevnEní poznávání vEty, slova, slabiky, hlásky a 
písmene 
čtení slabik dE-, tE-, nE-, bE-, pE-, vE-, mE-, 
čtení slabik di-, ti-, ni-, dy-, ty-, ny- 
zUetelné čtení jednoduchých vEt s porozumEním 
správné čtení pUedloţky se slovem 
nácvik tichého čtení 
orientace v textu pUi tichém čtení 
Slohový výcvik: 
vzkaz 
blahopUání k narozeninám, k svátku 
krátké vypravování vlastního proţitku 
Psaní: 
správné hygienické, pracovní a estetické návyky pUi 
psaní 
dokončení nácviku neprobraných písmen velké 
abecedy 
psaní písmena a číslice ve správném pomEru výšky, 
velikosti, píše správný sklon a tvar písmen 
spojování písmen ve slabiky, slova a psaní krátkých 
vEt 
opi, pUepis, diktát 
sebekontrola napsaného textu 



ČJL-3-2-01p rozpoznává samohlásky (odlišuje 
jejich délku) a souhlásky  
 
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku vEty a 
ve vlastních jménech 

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
skládá a rozkládá slova na slabiky a hlásky 
hláskuje slova 
píše správnE velká písmena na začátku vEt a ve 
vlastních jménech 
správnE čte a píše slabiky dE-, tE-, nE-, bE-, pE-, vE-, 
mE,- di-, ti-, ni-, dy-, ty-, ny-, 
správnE píše délku samohlásek 
rozlišuje samohlásky a souhlásky 
 
 

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
abeceda 
analýza a syntéza slov 
psaní velkých písmen na začátku vEty a vlastních 
jmen 
slabiky dE-, tE-, nE-, bE-, pE-, vE-, mE,- 
slabiky di-, ti-, ni-, dy-, ty-, ny-, 
samohlásky a souhlásky 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché 
Uíkanky a dEtské básnE 
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a 
ilustrací 
        

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
výraznE čte a pUednáší Uíkadla a básničky 
Ueší hádanky 
chová se správnE na divadelním a filmovém 
pUedstavení 
reprodukuje text, orientuje se v textu, odpovídá na 
otázky, které z textu vychází 
dramatizuje jednoduchý pUíbEh a pohádku 

LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
pUednes a výrazné čtení Uíkadel a básniček 
Uešení hádanek 
kultura chování v divadle, v kinE 
reprodukce krátkého textu 
orientace v textu 
odpovEdi na otázky vycházející z pUečteného textu 
dramatizace pUíbEh] a pohádek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČJL-5-1-05p  má odpovídající slovní zásobu k 
souvislému vyjadUování  
ČJL-5-1-07p  v mluveném projevu volí správnou 
intonaci, pUízvuk, pauzy a tempo Ueči 
 
 
 
 
 
 
 
ČJL-5-1-09p  popíše jednoduché pUedmEty, činnosti 
a dEje 
ČJL-5-1-09p  tvoUí otázky a odpovídá na nE 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
správnE pouţívá novE osvojené pojmy 
tUídí slova dle jednoduchých pokyn] 
dbá na správný Uečový projev a výslovnost 
výraznE čte kratší texty 
čte s porozumEním i pUi tichém čtení 
 
 
 
 
vytváUí otázky a odpovEdi 
reprodukuje text 
vypráví jednoduchý pUíbEh 
popíše jednoduchý pUedmEt 
pozdraví, podEkuje, omluví se, osloví 
Uekne a napíše vzkaz 
Uekne a napíše blahopUání 
napíše správnE svoji adresu 
 
dbá na správné psaní- velikost, tvar, výška, sklon, 
dbá na pUesné napojování písmen 
píše malá i velká ménE frekventovaná písmena w, 
W, q, Q, x, X 
správnE napíše nadpis, pouţívá okraje a člení text na 
odstavce 
pUi pUepisování a opisování dbá na d]slednou 
sebekontrolu 
 
 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
Komunikační výchova: 
obohacování slovní zásoby, správné pouţívání 
nových pojm] 
tUídEní slov 
intonace, tempo Ueči, správný slovní pUízvuk 
správné čtení- výslovnost, čtení krátkých text] 
s porozumEním, orientace v textu 
tiché čtení s porozumEním 
Slohová výchova: 
tvoUení jednoduchých jazykových projev] 
tvoUení otázek, odpovEdi na otázky 
reprodukce jednoduchých text] 
popis jednoduchého pUedmEtu 
formy společenského styku- pozdrav, podEkování, 
omluva, oslovení, krátký vzkaz, blahopUání, adresa 
Psaní: 
zpUesnEní tvar] písmen a číslic (velikost, sklon, 
výška, tvar, napojování) 
diakritická znaménka 
psaní malých i velkých ménE frekventovaných 
písmen- w, W, q, Q, x, X 
úprava písemných prací- nadpis, okraj, odstavec 
pUepis krátkých text] 
sebekontrola  
 



ČJL-5-2-06p dodrţuje poUádek slov ve vEtE, pozná a 
určí druhy vEt podle postoje mluvčího 
 
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, mEkké a obojetné 
souhlásky a ovládá pravopis mEkkých a tvrdých 
slabik 
       -             určuje samohlásky a souhlásky 

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
v textu rozlišuje jednotlivé vEty, pozná začátek a 
konec vEty 
pozná a dElí vEty podle druhu vEt 
rozlišuje jednotlivá slova ve vEtE 
vysvEtlí význam slov 
rozlišuje a určí slova stejného a opačného významu 
správnE určí poUádek slov ve vEtE 
dElí slova na hlásky 
rozlišuje samohlásky a souhlásky 
rozlišuje souhlásky mEkké, tvrdé, obojetné 
od]vodOuje a píše správnE i/ y po mEkkých a 
tvrdých souhláskách 

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
vEta- jako jazykový celek, začátek a konec vEty, 
vEta v Ueči a písmu 
vEta- oznamovací, tázací, rozkazovací, pUací 
slovo- slovo ve vEtE, význam slov, slova stejného a 
opačného významu, tUídEní slov, poUádek slov ve 
vEtE 
slovo- slabika- hláska-dElení slov na slabiky, hlásky, 
malá a velká písmena, délka samohlásek, 
samohlásky a souhlásky, souhlásky mEkké, tvrdé, 
obojetné, psaní i- í/a- ý po tvrdých a mEkkých 
souhláskách 
 

 LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
vysvEtlí a pouţívá literární pojmy- próza, poezie, 
kniha, noviny, časopis, ilustrace, text 
pozná hlavní postavy v pUečteném textu 
orientuje se v textu 
reprodukuje text i po tichém čtení 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
pojmy- próza, poezie, kniha, noviny, časopis, 
ilustrace, text 
poznávání hlavních postav v textu 
orientace v textu 
reprodukce textu po tichém čtení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní záţitky, 
jednoduchý pUíbEh podle pUečtené pUedlohy nebo 
ilustrací a domluví se v bEţných situacích  
 
 

 

 

 

 

 

 

ČJL-5-1-09p  opisuje a pUepisuje jednoduché texty 
ČJL-5-1-09p  píše správnE a pUehlednE jednoduchá 
sdElení 
ČJL-5-1-09p  píše čitelnE a úpravnE, dodrţuje 
vzdálenosti mezer mezi slovy 
ČJL-5-1-09p  ovládá h]lkové písmo 
 

 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
komunikuje a naslouchá dle smluvených pravidel, 
pouţívá pUimEUenE neverbální komunikaci 
vystupuje zdvoUile 
 
 
 
 
tvoUí a r]znE obmEOuje vEty 
vypráví vlastní záţitky 
reprodukuje pUimEUenE dlouhý text 
pouţívá formy společenského styku 
napíše jednoduché sdElení na pohlednici nebo 
emailem 
napíše správnE nEkolik r]zných adres 
 
 
 
 
 
píše plynule a pUimEUenE rychle 
dodrţuje úpravu písma 
píše h]lkovým písmem 
napíše Uímské číslice I- XII 
opisuje a pUepisuje dané texty 

KOMUNIKůČNÍ ů SLOHOVÁ VÝCHOVů- 
PSůNÍ 
Komunikační výchova: 
rozhovor- umEt naslouchat druhému a respektovat 
názor druhého, stUídání rolí mluvčího a posluchače, 
začít a ukončit dialog 
upevOování neverbální komunikace (mimika, gesta) 
uplatOování zdvoUilého vystupování 
Slohová výchova: 
tvoUení vEt na daná slova 
doplOování vEt, obmEna vEt 
tvoUení otázek a odpovEdí 
reprodukce textu 
vypravování vlastních záţitk], vypravování podle 
fotografií 
forma společenského styku- uvítání, rozloučení, 
blahopUání, psaní jednoduchého sdElení na 
pohlednici, email 
psaní adresy 
Psaní: 
plynulé psaní slov, automatizace psacího pohybu 
zvyšování rychlosti písma 
úprava psaného textu 
psaní h]lkovým písmem 
psaní Uímských číslic I-XII 
opis a pUepis dEtských Uíkadel, básní, rozpočítadel 
opisy a pUepisy jednoduchých text] 
 



ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa 
ČJL-5-2-08p        -             seUadí slova podle 
abecedy  
       -             správnE vyslovuje a píše slova se 
skupinami hlásek dE-tE-nE-bE-pE-vE-mE 
       -             správnE vyslovuje a píše znElé a 
neznElé souhlásky 

 

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
odUíká českou abecedu, orientuje se v abecedE 
Uadí slova podle abecedy 
správnE píše slova se slabikami dE-, tE- nE-, bE-, pE-, 
vE-, mE- 
píše správnE znElé a neznElé souhlásky na konci a 
uprostUed slov 
pozná v textu a tUídí podstatná jména, slovesa a 
osobní zájmena 
pozná a tUídí podstatná jména podle rodu 
od]vodní a napíše y/ ý ve vyjmenovaných slovech 
po b, l, m 

JůZYKOVÁ VÝCHOVů 
abeceda, abecední Uazení slov 
hláskosloví- správné psaní slov se slabikami-dE-, tE- 
nE-, bE-, pE-, vE-, mE- 
výslovnost a psaní znElých a neznElých souhlásek 
na konci a uvnitU slova (jednoduché pUípady) 
tvarosloví- druhy slov (podstatná jména, slovesa, 
zájmena osobní)  
podstatná jména rodu muţského, ţenského, 
stUedního 
časování sloves 
ucelené Uady vyjmenovaných slov po b, l, m, p, s, v, 
z 
stavba slova-koUen, pUedpona, pUípona, slova 
pUíbuzná 
pUedpony- roz-, bez-, vz-, od-, nad-, pod-, pUed-, s-, 
z- 
 
 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý 
pUíbEh 
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví dEj zhlédnutého 
filmového nebo divadelního pUedstavení podle 
daných otázek 
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozumEním a 
reprodukuje je podle jednoduché osnovy 
ČJL-5-3-02p určí v pUečteném textu hlavní postavy 
a jejich vlastnosti 
ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše 
       -             rozlišuje pohádkové prostUedí od 
reálného 
       -             ovládá tiché čtení a orientuje se ve 
čteném textu 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
vysvEtlí a pouţívá literární pojmy- próza, poezie, 
povídka, povEst, bajka, spisovatel, básník, kniha, 
čtenáU, divadelní pUedstavení, herec 
čte plynule hlasitE i potichu delší texty s 
porozumEním 
rozumí obsahu textu a reprodukuje text po hlasitém i 
tichém čtení 
určí vlastnosti hlavní postavy a hlavní myšlenku 
textu 
určí prostUedí a čas, ve kterém se dEj odehrává 
reprodukuje a dramatizuje jednoduchý pUíbEh 
vypráví dEj doporučeného poUadu 

LITERÁRNÍ VÝCHOVů 
literární pojmy- povídka, povEst, bajka, spisovatel, 
básník, kniha, čtenáU, divadelní pUedstavení, herec 
plynulé hlasité i tiché čtení delších text] 
s porozumEním 
porozumEní textu- určení vlastností hlavních postav, 
hlavní myšlenky, rozlišování místa a času dEje, 
určení prostUedí- reálné, pohádkové 
pUednes básní 
reprodukce a dramatizace podle jednoduché osnovy 
sledování doporučeného poUadu 

 



ůNGLICKÝ JůZYK 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v  ůnglickém jazyce 

   ZaUazení vzdElávacího oboru Cizí jazyk umoţní ţák]m s LMP chápání a objevování skutečností, které pUesahují oblast zkušeností zprostUedkovaných 
mateUským jazykem. ZaUazení této vzdElávací oblasti jim pom]ţe sníţit jazykové bariéry a umoţní poznávat odlišnosti ve zp]sobu ţivota lidí jiných zemí i 
jejich odlišné kulturní tradice nejen v rámci integrované Evropy. 
   Znalost základ] cizího jazyka jim pomáhá pUekonat jazykovou bariéru pUi cestách do zahraničí, pUipravuje je k praktickému uţívání jazyka, zlepšuje jejich 
postavení pUi pUechodu do stUedního vzdElávání i pUi uplatnEní na trhu práce, a tím zamezuje jejich společenské izolaci. 
   Cílem výuky cizího jazyka je, aby v nEm ţáci dokázali komunikovat na základní úrovni pUedevším v oblasti jeho zvukové podoby, pUednostnE v anglickém 
jazyce. Jedná se o osvojování jazyka/Uečových dovedností a základ] pravidel komunikace pro bEţné kaţdodenní situace, se kterými se ţáci mohou setkat. 
Rozsah slovní zásoby se pUizp]sobuje nejen komunikativním cíl]m výuky, ale pUedevším moţnostem konkrétního ţáka.  
   V rámci vzdElávacího oboru Cizí jazyk jsou ţáci s LMP vzdEláváni postupnE ve všech čtyUech jazykových dovednostech (poslech s porozumEním, mluvení, 
čtení s porozumEním a psaní). Na 1. stupni je d]raz kladen na seznámení se s jazykem, s kulturou národ] komunikujících uvedeným jazykem, částečnE pak na 
poslech s porozumEním, mluvení a čtení s porozumEním. Psaní m]ţe být zaUazováno dle schopností a dovedností jednotlivých ţák] s LMP. Na 2. stupni jsou 
jiţ zaUazeny všechny 4 dovednosti; jednotlivé očekávané výstupy a rozsah učiva je pUedkládán v minimálním rozsahu; vyučujícím je tak dán prostor na 
pUípadné rozšíUení v souladu s Doporučením školského poradenského zaUízení. 

Metody práce s žákem s LMP v ůnglickém jazyce 

   PUi nácviku jednotlivých jazykových dovedností (poslech s porozumEním, mluvení, čtení s porozumEním a psaní) je nezbytné metody pUizp]sobit tak, aby 
bylo zaUazeno segmentování textu na krátké celky, zaručeno časté opakování a fixování učiva vzhledem k snadné unavitelnosti ţáka, problém]m v rovinE 
rozsahu krátkodobé a dlouhodobé pamEti, tempa, poruch pozornosti či respektování učebních styl] atd. Instrukce pro ţáka s LMP musí být jasné, stručné a 
jednoznačné; nutné je ovEUit porozumEní zejména pUi zahájení jednotlivých úkol] či podpoUit ţáka názorným pUíkladem. 
   Vzhledem k obecnE nízkému sebehodnocení a sebevEdomí ţák] s LMP je nezbytné oceOovat dílčí úspEch ţáka; povzbuzovat ho pUi výkonu; pozitivnE 
hodnotit a motivovat. Nezbytný je osobní pUíklad učitele a vytvoUení celkovE kladné atmosféry ve tUídE, aby se ţák s LMP cítil bezpečnE. 

Učební pom]cky pUi práci se žákem s LMP v ůnglickém jazyce  

   V rámci vzdElávacího oboru Cizí jazyk je vhodné ve výuce vyuţít pom]cky napomáhající vizualizaci (písmena, obrázky, loutky atd.); dle moţností zaUadit 
práci s moderními ICT technologiemi. Vzhledem k niţším motorickým dovednostem je vhodné zaUazovat aktivity, které podporují rozvoj hrubé i jemné 
motoriky. Nutné je vyuţívat pom]cky, které ţákovi s LMP pomohou zvládnout časovou orientaci a se všemi vyuţívanými pom]ckami zaUazovat takové 
metody práce, které pUispívají k udrţení jeho pozornosti. 
   Vyuţití veškerých pom]cek by mElo být v souladu s Doporučením školského poradenského zaUízení. 

Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu ůnglický jazyk: 
 



Kompetence k učení: 
vedeme ţáky k práci s učebnicí, textem a porozumEní čtenému i mluvenému slovu rozlišovat podstatné a ménE podstatné 
 
Kompetence k Uešení problém]: 
vedeme ţáky k Uešení hlavolam], kUíţovek, doplOovaček aj. 
uplatOujeme v hodinách dramatizaci (vytváUíme modelové situace) 
 
Kompetence komunikativní: 
formou „Uečové výchovy“ vedeme dEti ke kultuUe Uečového projevu 
podporujeme dialog mezi učitelem a ţákem 
podnEcujeme ţáky k vyjadUování vlastních názor], vedeme je ke kultuUe diskuse, kooperativní práci 
vedeme ţáky k samostatnému projevu 
 
Kompetence sociální a personální: 
podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc ţák] pUi vzdElávání a získávání poznatk] 
snaţíme se naučit ţáky pracovat v týmu 
 
Kompetence občanská 
podporujeme v ţácích potUebu literárního projevu, recitace, četby 
seznamujeme ţáky s kulturním dEdictvím a vysvEtlujeme jim jeho význam 
 
Kompetence pracovní 
vedeme ţáky k dodrţování hygienických pravidel pUi čtení a psaní 
vedeme ţáky k udrţování čistoty jejich učební prostor 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou 
cizího jazyka 

TEČOVÉ DOVEDNOSTI 
odpoví na otázky yes, no 
rozumí jednoduchým pokyn]m 
počítá do 20 
umí Uíct základní barvy 
rozlišuje pojmy big a little 
pojmenuje základní členy rodiny 
umí odUíkat jednoduché Uíkanky a písničky 
umí pojmenovat jednoduchá zvíUata 

TEČOVÉ DOVEDNOSTI 
yes , no 
pokyny:Sit down. Stand up. Open. Close. 
čísla 1-20 
barvy 
pojmy:big, little 
členové rodiny 
Uíkanky, písničky 
zvíUata 
pozdravy: Hello. Bye. 

 
 
 
 

Ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 TEČOVÉ DOVEDNOSTI 
chápe jednoduché pokyny  
umí Uíct Uadu čísel 0-10 
označí základní barvy 
označí jednoduchá domácí zvíUata 
 

TEČOVÉ DOVEDNOSTI 
yes , no 
čísla 1-10 
barvy 
4 zvíUata 



 
 

4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 POSLECH S POROZUMDNÍM 
reaguje na jednoduché pokyny učitele 
 
 

POSLECH S POROZUMDNÍM 
pokyny:Sit down. Stand up. Yes. No. Open. Close. 
pozdravy (Hello. Bye.) 
podEkování:Thank you. 

 MLUVENÍ 
odpovídá na jednoduché otázky 
pUiUadí správné slovo ke druhu počasí 
vyjmenuje dny v týdnu 
pojmenuje jednoduché svátky podle obrázku a 
pUiUadí název 

MLUVENÍ 
otázka:What´s this? 
yes, no 
weather ( sun, wind, snow, rain) 
days 
svátky:Christmas, Easter, Halloween 
pozdravy: (Hello. Bye.) 
podEkování:Thank you. 

 ČTENÍ S POROZUMDNÍM 
pUiUadí jednoduchá slova k obrázk]m 
 

ČTENÍ S POROZUMDNÍM 
zvíUata 
čísla 1-20 
barvy 
rodiny 

 PSůNÍ 
rozumí odlišnosti psané podoby slova a mluvené 

PSůNÍ 
zvíUata 
čísla 1-20 
barvy 
členové rodiny 
 

 



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokyn]m učitele, 
které jsou sdElovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 
CJ-5-1-02p rozumí slov]m a frázím, se kterými se v 
rámci tematických okruh] opakovanE setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
        -          rozumí výraz]m pro pozdrav a 
podEkování 

POSLECH S POROZUMDNÍM 
umí reagovat na otázku: What´s your name? 
How old are you? 
reaguje na jednoduché pokyny 

POSLECH S POROZUMDNÍM 
otázka:What´s your name? How old are you? 
pokyny:Sit down. Stand up. Yes. No. Open. Close. 
pozdravy (Hello. Bye.) 
podEkování:Thank you. 
 
  

CJ-5-2-01p pozdraví a podEkuje 
CJ-5-2-02p sdElí své jméno a vEk 
CJ-5-2-03p vyjádUí souhlas či nesouhlas, reaguje na 
jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu) 

MLUVENÍ 
odpovídá na jednoduché otázky typu: 
What´s your name? How old are you? 
vyjmenuje dny v týdnu 
pojmenuje jednoduché svátky podle obrázku a 
pUiUadí název 
uţívá jednoduchá slovíčka z oblastí člen] rodiny, 
zvíUat, barev a čísel 
dokáţe vyjmenovat anglickou abecedu 
pojmenuje jednoduché druhy ovoce a zeleniny 

MLUVENÍ 
otázka:What´s your name? How old are you?  
odpovEdi: It´s … I´m … 
zvíUata 
čísla 1-20 
barvy 
rodiny 
části tEla 
abeceda 
ovoce a zelenina 

CJ-5-3-02p rozumí slov]m, se kterými se v rámci 
tematických okruh] opakovanE setkal (zejména má-
li k dispozici vizuální oporu) 

ČTENÍ S POROZUMDNÍM 
pUiUadí jednoduchá slova k obrázk]m 
 

ČTENÍ S POROZUMDNÍM 
zvíUata 
čísla 1-20 
barvy 
členové rodiny 
části tEla 
abeceda 
ovoce a zelenina 

- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka PSůNÍ 
rozumí odlišnosti psané podoby slova a mluvené 

PSůNÍ 
zvíUata 
čísla 1-20 
barvy 
členové rodiny 
části tEla 
abeceda 
ovoce a zelenina 



MůTEMůTIKů ů JEJÍ ůPLIKůCE 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v Matematice 

VzdElávání ţák] s LMP v matematice je výraznE individuální, nebo[ jejich schopnosti pro matematiku, úroveO chápání v matematice i ochota učit se, je značnE 
rozdílná. NEkteUí ţáci s LMP jsou schopni plnit podle svých schopností úkoly v bEţné tUídE s mírnou pomocí učitele či asistenta a od ostatních ţák] se, co do 
vEdomostí, výraznE neodlišují. NEkteUí ţáci naopak nezvládají elementární matematické znalosti (nemají vytvoUen pojem pUirozeného čísla, nechápou význam 
jednotlivých operací s pUirozenými čísly) a pUes neustálou pomoc učitele je úroveO jejich matematických znalostí velmi nízká. Proto se reedukační i 
kompenzační cíle ve vyučování matematice odvíjejí od samotných ţák] a jejich matematické úrovnE. 
Reedukační cíle v matematice smEUují k rozvíjení doposud nevyvinutých funkcí nebo napravují narušené funkce v oblasti jednotlivých analyzátor] tak, aby se 
současnE upravovaly deficity dílčích funkcí matematických schopností. Posiluje se zrakové a sluchové vnímání, pamE[, rozvíjí se grafomotorika, pUispívá se k 
rozvoji pUedmatematických pUedstav a pojm]. Na základE proţitk] a vnímání všemi smysly se posiluje rozumové vnímání a chápání kvantity.  
PUíkladem činností je vyuţívání pohádek a Uíkanek, ve kterých se vyskytují kvantitativnE vyjádUené vztahy, vyuţití rytmu, pohybových her, ve kterých se ţáci 
seskupují do skupin podle daného počtu, vyuţívání pom]cek k posilování chápání kvantity, pom]cek k rozvoji geometrické a prostorové pUedstavivosti apod. 
Vţdy je tUeba zd]razOovat matematický význam činností. 
Kompenzační cíle v matematice vyuţívají náhradních mechanism], které mohou nahradit narušené nebo nevyvinuté mechanismy. V nEkterých pUípadech si 
ţáci sami mohou najít postup, kterému porozumí a který je matematicky správný a vyuţitelný obecnE.  
PUíkladem m]ţe být vlastní pUístup rozklad]m čísel pUi pamEtném sčítání nebo odčítání (nikoliv však pUičítáním nebo odčítáním po jedné), vyuţívání 
kalkulátoru nebo počítače, volba motivačních úloh z nejbliţšího okolí ţák], vyuţitelnost matematického učiva v bEţném ţivotE. 

Organizace výuky žák] s LMP v Matematice 

Jsou respektovány individuální potUeby ţáka (potUeba odpočinku, relaxace, uklidOujících aktivit, zmEna činností). Vhodnými motivačními úlohami je vytváUeno 
prostUedí podnEcující zvídavost dEtí a zájem učit se. Jako doplOující aktivitu je moţné pro ţáky s LMP organizovat krouţky (zpravidla po vyučování), kdy mají 
moţnost v menší skupinE ţák] individuálnE doplOovat a procvičovat učivo podle svých potUeb, častEji komunikovat s učitelem nebo asistentem, pracovat s 
pom]ckami, účastnit se her ve kterých by pUi společném vyučování neuspEli apod. PUi vzdElávání ţák] s LMP je ve vEtšinE pUípad] tUeba realizovat individuální 
výuku. Mnoho ţák] s LMP ruší pUítomnost ostatních spoluţák] a na výuku matematiky se tak obtíţnE koncentrují, snadno se rozptylují pozorováním okolí. Je 
tUeba respektovat niţší úroveO logického myšlení a schopnosti abstrakce, uplatOování stereotypního myšlení, nebo mechanické pamEti bez porozumEní, malou 
samostatnost, nízkou schopnost porozumEt pokyn]m. Je tUeba zd]raznit, ţe výuku matematiky nelze realizovat bez podpory rozvoje celé osobnosti ţáka. 
Spolu s výukou matematiky je nutná současná podpora k rozvoji vnímání, koncentrace pozornosti, vyjadUování, jemné motoriky, čtenáUské gramotnosti, 
komunikativních dovedností, nebo[ bez nich je výuka matematiky velmi obtíţná, témEU nemoţná.  
Dále je tUeba vypracovat podporu k Uešení problém] s deficity dílčích funkcí matematických schopností, poruchou pravolevé orientace, problém] s prostorovou 
orientací, problém] se zrakovým a sluchovým vnímáním.  
Je tUeba sledovat schopnost koncentrovat se pouze na jednu činnost, napU. sledovat, jak ţák vnímá (kdyţ poslouchá, nem]ţe současnE zapisovat, kdyţ píše, 
nem]ţe poslouchat pokyny učitele). Sledujeme, zda a jak je moţné vytváUet podporu ke zvyšování samostatnosti ţáka, sebeorganizace, schopnosti splnit 
pokyny učitele/asistenta.  
PUi Uešení matematických a slovních úloh je tUeba sledovat, do jaké míry je ţák schopen Uešit je, s jakou mírou samostatnosti, v čem má problémy: 



 práce s textem, porozumEní textu,  
 reprodukce obsahu,  
 návaznost staršího a nového učiva,  
 zvládnutí elementárních krok] učiva, 
 vyuţití učiva v jiné, nové situaci.  

U ţák] s LMP je nutné citlivE vnímat, do jaké míry je u ţáka vytvoUen pojem pUirozeného čísla a která čísla jiţ pochopil (napU. čísla do pEti zvládne snadnEji, 
ale čísla do deseti jiţ ne, víceciferná čísla nezvládá). Často se vracet k budování pUedmatematických pUedstav, které souvisejí s diferenciací pUedmEt] a tvar], 
jejich charakterizací, hledání shod a rozdíl], tUídEní, uspoUádání (zejména na nematematických činnostech, napU. v pohádkách, hrách, plnEní bEţných 
kaţdodenních činností).  
U kaţdého ţáka je potUebné zvyšovat jeho aktivitu. Proto je tUeba sledovat strategie ţáka pUi počítání (často si vytváUí své specifické postupy), pokud jsou z 
hlediska matematické správnosti a moţnosti vyuţití v dalším učivu vhodné, je dobré ţáku jeho vlastní strategie ponechat. 
Zdokonalování ţáka v matematice pUedpokládá rozdElení úkol] na menší kroky, reprodukční plnEní úkol], Uešení jednoduchých slovních úloh (dvE čísla jsou 
známá, tUetí počítáme). Plánovité a systematické vedení k porozumEní pojm]m a pravidl]m, rozvíjení schopnosti pUijímání informací a porozumEní pokyn]m. 
PUitom je tUeba uvEdomit si, ţe ţáci hodnE zapomínají a ţe je tUeba neustále promyšlenE opakovat, pUipomínat, vracet se k jiţ dUíve probíranému učivu a 
vyuţívat návazností. 
U ţák] s LMP vyuţíváme sebehodnocení – uvEdomEní si svých silných i slabých stránek. ČastEjší vyuţívání autoevaluace pUi plnEní úkol] (grafické znázornEní 
úspEšnosti na obrázku, napU. ţebUík – kam aţ jsi vystoupil/a). Pokud je moţná dohoda se ţákem, lze domluvit, kolik úloh vyUeší, jaká bude jeho odmEna. 

Metody práce s žákem s LMP v Matematice 

Motivační metody 
SmEUují k získání zájmu ţák] o matematiku, eliminaci obav z matematiky a k potUebE chtít se učit. Vyuţívá se didaktických her, ilustrace vyuţití matematiky v 
bEţném ţivotE, vyuţívají se interdisciplinární vztahy. Pokud mají ţáci malý zájem o matematiku, je potUeba neustálé promyšlené motivace. 
Metody k posilování koncentrace pozornosti – kdyţ ţák odejde od Uešeného problému, trvá dlouho, neţ se znovu do Uešení problému zapojí.  
K tomu se m]ţe vyuţít her a činností, které ţáka zajímají – pUi tEchto činnostech je koncentrace pozornosti delší.  
Metody expoziční 
Vyuţíváme metod spíše konstruktivistických neţ transmisivních (ţák si pamatuje záţitky, poznatky, ke kterým dospEl vlastní činností). Často zaUazujeme 
metody manipulativních činností – maximálnE vyuţívat názor a vlastní práci ţáka, z toho pak vyvodit matematické učivo. Respektujeme multisenzorický 
pUístup – vnímání matematického učiva všemi smysly, kterými je moţné (vyuţití pohybu, slova, hmatu, zraku, sluchu, Ueči), projev verbální i nonverbální. 
Neustále dbáme na rozvoj a posilování pamEti – ale aţ na základE porozumEní danému učivu, učivo pUedkládáme v ucelené struktuUe, poukazujeme na 
souvislosti. Snaţíme se o zvyšování samostatnosti ţáka, pUekonávání nerozhodnosti a pasivity, zvyšování aktivity ţáka, pravidelnE sledujeme jeho pozornost, 
vyjadUovací schopnosti.  
Metody fixační 
Volíme promyšlený a nesterotypní systém neustálého opakování bu@ na analogických pUíkladech, nebo s vyuţitím r]zných forem práce, stUídání činností – 
podle toho, co ţáku vyhovuje a co je pro ţáka funkční. Pokyny k zadání úloh a cvičení musí být jednoduché, jasné a srozumitelné pro ţáky s LMP – pUitom je 
tUeba sledovat, zda sdElení a zadání vnímají (zrakovE, sluchovE) a zda sdElení a úkol pochopili a rozumí mu. NámEty úloh volíme z nejbliţšího okolí ţáka a z 



moţnosti vyuţít je v praktickém ţivotE. Preferujeme poznatky, se kterými se ţák opakovanE setkává v bEţném ţivotE. 
Metody diagnostické a klasifikační  
V matematice je nutná znalost prvk] niţší úrovnE, aby bylo moţné pracovat na vyšší úrovni, a tomu je tUeba pUizp]sobit výuku. SoučasnE diagnostikujeme 
čtenáUskou gramotnost a schopnost porozumEní textu, schopnost pouţívat symboly a matematický symbolický jazyk. Také je vhodné vést ţáky k tomu, aby si 
uvEdomili své silné a slabé stránky v matematice – co jim jde lépe, s čím mají problémy.  
Vhodnou klasifikační metodou je slovní hodnocení. 

Výchovné a vzdElávací postupy v tomto pUedmEtu smEUují k utváUení tEchto klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení: 
vedeme ţáky k názornému vyučování a vyuţívání matematických PC program] 
zaUazujeme do učiva praktické matematické úlohy z kaţdodenního ţivota 
 
Kompetence k Uešení problém]: 
zadáváme úkoly, ve kterých ţáci uplatOují prvky logického myšlení 
vytváUíme pro ţáky hlavolamy, kvízy, rébusy, kUíţovky apod. 
ukazujeme ţák]m r]zné zdroje informací, které mohou vést k Uešení problému a vedeme je k jejich ovEUování a srovnávání 
vedeme ţáky k ovEUování správnosti Uešení problému 
 
Kompetence komunikativní: 
nabízíme ţák]m dostatek moţností k porozumEní text] a obrazových materiál] souvisejících s aritmetikou a geometrií 
vedeme ţáky k vyuţívání širokých moţností informačních a komunikačních prostUedk] 
 
Kompetence sociální a personální: 
pUedkládáme ţák]m moţnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vedeme je k jejich dodrţování 
individuálním pUístupem budujeme sebed]vEru ţák] 
 
Kompetence občanské: 
pUedkládáme ţák]m virtuální ţivotní situace a jejich praktické Uešení  
 
Kompetence pracovní: 
vedeme ţáky k bezpečnému pouţívání rýsovacích potUeb a udrţovat je v poUádku, tak aby byla zabezpečena jejich funkčnost 
vedeme ţáky k práci podle návodu, pUedem stanoveného postupu a k hledání vlastního postupu 

 

 

 



1. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
počítá pomocí prst] ruky 
pUiUadí číslo k mnoţinE prvk] 
zvládá počítání konkrétních pUedmEt] v oboru do 5 
vytvoUí grafickou podobu číslic 1-5  
tUídí prvky podle vlastností  
porovnává mnoţství 
pouţívá matematické pojmy +, - , =  
čte Uadové číslice (první aţ pátý) a pouţívá je 
v konkrétních situacích 
zvládá orientaci v prostoru a pouţívá výrazy vpravo, 
vlevo, pod, nad, pUed, za, nahoUe, dole, vpUedu, 
vzadu  
modeluje jednoduché situace podle pokyn]  
a s vyuţitím pom]cek  
uplatOuje matematické znalosti pUi manipulaci  
s drobnými mincemi 

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
pojmenování a manipulace s prsty  
seznámení s pojmy všechny, jeden, mnoho, málo, 
stejnE, první, poslední, nic  
vytváUení konkrétních pUedstav o čísle  
počítání na konkrétních pUedmEtech, počitadle v 
oboru do 5 
číslice 1-5 
vytváUení r]zných soubor] o daném počtu prvk]  
porovnávání mnoţství v oboru do 5  
čtení a psaní čísel v oboru do 5  
sčítání a odčítání v oboru do 5  
zápis součtu a rozdílu  
symboly + - =  
rozklad čísla, dočítání  
slovní úlohy s pouţitím platidel  
číslovky Uadové 1-5 2. závislosti, vztahy a práce s 
daty  
úlohy na orientaci v prostoru a čase (vpravo, vlevo, 
pod, nad, pUed, za, nahoUe, dole, vpUedu, vzadu)  
manipulační činnosti s konkrétními pUedmEty  
pUíklady s pouţitím platidel  
 

 orientuje se v čase a prostoru 
manipuluje s konkrétními pUedmEty 

ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
úlohy na orientaci v prostoru a čase (vpravo, vlevo, 
pod, nad, pUed, za, nahoUe, dole, vpUedu, vzadu)  
manipulační činnosti s konkrétními pUedmEty  
pUíklady s pouţitím platidel 

 pozná a pojmenuje základní geometrické tvary GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 
seznámení s geometrickými  tvary - čtverec, kruh, 
obdélník, trojúhelník poznávání základních 
geometrických tvar] 

 



Ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
čte, píše a pouţívá číslice v oboru do 10, včetnE 
čísla 0 
počítá na počítadle 
čte číslovky Uadové šestý aţ desátý 
pUiUazuje daný počet k číslu a naopak 
ovládá matematické symboly <, =, > a pouţívá 
pojmy vEtší menší, roven 
porovnává čísla v oboru do 10 
 
 

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
číselní Uada 1 – 10 
číslo 0 
čtení a psaní čísel v oboru do 10 
prvky Uadové 6. – 10. (jen čtení) 
pUiUazování daného počtu k číslu a naopak 
čtení a psaní matematických znak] <, =, > 
porovnávání čísel 0 – 10 
 

 ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
Ueší jednoduché slovní úlohy v oboru do 10 
uplatOuje matematické znalosti pUi manipulaci 
s drobnými mincemi 
rozkládá čísla 2 – 10 
 

 

ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
manipulace s platidly 
znázorOování slovní úlohy s pouţitím platidel 
rozklad čísla, dočítání 
automatizace početních spoj] (sčítání, odčítání) 
v oboru do 10 
slovní úlohy vedoucí k jednomu početnímu výkonu 
v oboru do 10 
 
 

 GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 
rozpozná a nakreslí čáry kUivé a rovné 
pojmenuje a tUídí geometrické tvary – trojúhelník, 
čtverec, obdélník, kruh 
 

 

GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 
rozlišování a kreslení čar kUivých a pUímých 
manipulace s pravítkem 
pojmenovávání geometrických tvar] 
rozvíjení prostorové pUedstavivosti (stavebnice) 

 

 



ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

M-3-1-01p porovnává mnoţství a vytváUí soubory 
prvk] podle daných kritérií v oboru do 20 
M-3-1-02p čte, píše a pouţívá číslice v oboru do 
20, numerace do 100 
M-3-1-02p zná matematické operátory + , - , =, <, 
> a umí je zapsat 
M-3-1-04p sčítá a odčítá s uţitím názoru v oboru 
do 20 
M-3-1-05p Ueší jednoduché slovní úlohy na sčítání 
a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v oboru 
do 20 

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
porovnává mnoţství a dokáţe vytvoUit soubory 
prvk] podle daných kritérií 
čte, píše a pouţívá číslice v oboru do 20, počítá po 
10 do 100, zná matematické operátory + , - , =, <, > 
a umí je zapsat 
sčítá a odčítá s uţitím názoru do 20 
Ueší jednoduché slovní úlohy  
rozkládá čísla v oboru do 20 
 

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
číselná Uada 10 – 20  
čtení a psaní čísel v oboru do 20  
číslovky Uadové 11. – 20. (jen čtení) 
porovnávání v oboru do 20 
slovné úlohy vedoucí k jednomu početnímu 
výkonu v oboru do 20 
sčítání a odčítán bez pUechodu i s pUechodem 
v oboru do 20 
rozklad čísel v oboru do 20 
numerace do 100 po desítkách (seznámení)  
 
  

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle 
pokyn] a s vyuţitím pom]cek 
M-3-2-03p doplOuje jednoduché tabulky, schémata 
a posloupnosti čísel v oboru do 20 
      -            zvládá orientaci v prostoru a pouţívá 
výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, pUed, za, nahoUe, 
dole, vpUedu, vzadu 
      -            uplatOuje matematické znalosti pUi 
manipulaci s drobnými mincemi 

ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
pracuje podle pokyn] s vyuţitím modelačních 
pom]cek 
doplOuje tabulky, schémata a posloupnosti čísel 
v oboru do 20 
orientuje se v prostoru  
seznamuje se s matematickými pojmy (stejnE, o 
nEkolik více, o nEkolik ménE) 
 

ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
seznámení s matematickými pojmy (stejnE, o 
nEkolik více, o nEkolik ménE) 
slovní úlohy na vyuţití vztah] o n více a o n ménE 
doplOování početních výkon] v jednoduchých 
tabulkách s čísly do 20 
doplOování schémat a posloupnosti čísel v oboru 
do 20 
doplOování tabulek o x ménE a o x více 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní 
geometrické tvary a umí je graficky znázornit 
M-3-3-01p rozezná pUímku a úsečku, narýsuje je a 
ví, jak se označují 
M-3-3-02p umí pouţívat pravítko 

GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 
pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a 
umí je graficky znázornit – trojúhelník, čtverec, 
obdélník, kruh 
pouţívá pravítko 
rozezná pUímku a úsečku 
narýsuje úsečku 
manipuluje s prostorovými tElesy (stavebnice) 

GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 
grafické znázornEní geometrických tvar] 
rozeznání úsečky, pUímky, rýsování úseček 
seznámení se základními útvary v prostoru (válec, 
krychle, kvádr) s pouţitím stavebnice 

 
 

 



4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
počítá v oboru do 100, orientuje se na číselné ose 
čte, píše a porovnává v oboru do 100 
sčítá a odčítá dvouciferná čísla zpamEti i písemnE 
zvládá s názorem Uady násobk] čísel 
2, 1, 0,3, 4, 5 do 50 
tvoUí a zapisuje pUíklady na násobení a dElení 
v oboru do 50 
 
  

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
numerace do 100 
orientace na číselné ose, počítání po jedné 
sčítání a odčítání bez pUechodu i s pUechodem 
desítek do 100 
sčítání a počítání po desítkách  
porovnávání v oboru do 100 
pamEtné zvládání násobkových Uad (dElení dle 
schopností dítEte) 
tabulka násobení, zámEna činitel] 

 ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
seznamuje se pouţíváním jednotek kg, l, hod., cm, 
m a jejich porovnávání 
zapisuje a Ueší slovní úlohy s vyuţitím vztahu o n 
více, o n ménE  
zapisuje a Ueší slovní úlohy s vyuţitím vztahu n 
krát více, n krát ménE 
 

ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
slovních úloh s jednou početní operací, vyuţití 
vztahu o n více a o n ménE, odhady výsledk] 
slovní úlohy s pouţitím platidel 

 GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 
narýsuje pUímku a úsečku a dokáţe ji označit 
vyznačí a popíše bod 
určí délku úsečky, porovná délku úsečky  
rozpozná vzájemnou polohu dvou pUímek 
poznává a popisuje rovinnými útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh) 
poznává tElesa (kvádr, krychle válec, koule) 

GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 

 NESTůNDůRDNÍ ůPLIKůČNÍ ÚLOHY ů 
PROBLÉMY 

Ueší jednoduché slovní úlohy úsudkem 

NESTůNDůRDNÍ ůPLIKůČNÍ ÚLOHY ů 
PROBLÉMY 

slovní úlohy s nestandardním postupem Uešení 

 



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 
100 i na číselné ose, numerace do 1000 
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpamEti i písemnE 
dvouciferná čísla 
M-5-1-02p zvládne s názorem Uady násobk] čísel 2 
aţ 10 do 100 
M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky 
s vyuţitím ve slovních úlohách 
M-5-1-03p tvoUí a zapisuje pUíklady na násobení a 
dElení v oboru do 100 
M-5-1-04p zapíše a Ueší jednoduché slovní úlohy  
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla 
                  umí pouţívat kalkulátor 

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
píše a čte v oboru do 100, napočítá do 1000 
sčítá a odčítá zpamEti i písemnE dvouciferná čísla 
v oboru do 100 
ovládá Uady násobk] čísel 2 aţ 10 do 100 
zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s vyuţitím 
ve slovních úlohách 
vytváUí a zapisuje pUíklady na násobení a dElení v 
oboru do 100 
zapisuje a Ueší jednoduché slovní úlohy typu o n 
více, o n ménE, m krát více, m krát ménE v oboru 
násobilek 
určí sudá a lichá čísla 
pouţívá kalkulátor 

ČÍSLO ů POČETNÍ OPERůCE 
numerace do 1000 
násobkové Uady v oboru do 100 – pamEtné zvládnutí 
tvoUení a zápis pUíklad] násobení a dElení v oboru 
do 100, ústnE i písemnE 
orientace na číselné ose, porovnávání čísel 
zaokrouhlování čísel na 10, 100 

M-5-2-01p vyhledá a roztUídí jednoduchá data 
(údaje, pojmy apod.) podle návodu 
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce 
     -            určí čas s pUesností na čtvrthodiny, 
pUevádí jednotky času v bEţných situacích 
     -            umí jednoduché pUevody jednotek délky, 
hmotnosti a času 
     -            uplatOuje matematické znalosti pUi 
manipulaci s penEzi 

ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
manipuluje s konkrétními daty 
Uadí data do tabulky podle návodu, poznává 
jednotky času a určí čas s pUesností na čtvrthodiny 
pUevádí jednotky času v bEţných situacích  
ovládá jednoduché pUevody jednotek délky 
hmotnosti a času 
poznává koruny a haléUe zapsané desetinným číslem 
a manipuluje s penEzi 
  

ZÁVISLOSTI, VZTůHY ů PRÁCE S DATY 
manipulační činnosti s konkrétními daty 
Uazení dat do tabulky dle návodu 
jednoduché pUevody jednotek 
jednotky délky: mm, cm, dm, m, km 
jednotky hmotnosti: g, kg 
jednotky objemu: l, hl 
jednotky času: hodiny, minuta, určování času na 
čtvrthodiny 
odhadování výsledk] v jednoduchých slovních 
úlohách 

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní 
rovinné útvary 
M-5-3-02p mEUí a porovnává délku úsečky 
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran 
M-5-3-03p sestrojí rovnobEţky a kolmice 
M-5-3-05p určí osu soumErnosti pUekládáním papíru 
        -         pozná základní tElesa 

GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 
znázorOuje, rýsuje a popisuje základní rovinné 
útvary  
popíše čtverec a obdélník a vlastnosti jejich stran 
určí stUed, polomEr a pr]mEr kruhu a kruţnice 
mEUí a porovnává délku úsečky 
vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran 
sestrojí rovnobEţky a kolmice pomocí trojúhelníku 
s ryskou, pozná pravý úhel 
určí osu soumErnosti pUekládáním papíru  

GEOMETRIE V ROVIND ů V PROSTORU 
osvojení pojmu pravý úhel 
rýsování kolmic pomocí pravítka 
rýsování rovnobEţných pUímek a polopUímek a 
jejich popis 
čtverec – popis, vlastnosti stran, značení, rýsování 
obdélník - popis, vlastnosti stran, značení, rýsování 
kruh – vyznačení stUedu, polomEru, rýsování 
oblouku 
určování osové soumErnosti pUekládáním papíru 
rýsování mnohoúhelníku a sčítání délek jeho stran 



pozná základní tElesa 
 

poznávání tEles – kvádr, krychle, válec, koule 

M-5-4-01p Ueší jednoduché praktické slovní úlohy, 
jejichţ Uešení nemusí být závislé na matematických 
postupech 

NESTůNDůRDNÍ ůPLIKůČNÍ ÚLOHY ů 
PROBLÉMY 

Ueší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichţ 
Uešení nemusí být závislé na matematických 
postupech 

NESTůNDůRDNÍ ůPLIKůČNÍ ÚLOHY ů 
PROBLÉMY 

číselná Uada do 1000 
praktické slovní úlohy 
doplOovačky 

 

  



INFORMůČNÍ ů KOMUNIKůČNÍ TECHNOLOGIE 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v IKT 

   ÚspEšné zvládnutí práce s digitálními technologiemi klade na ţáka s lehkým mentálním postiţením nároky v oblasti kognitivní, v oblasti motoriky a 
pohybové koordinace i v oblasti sociálních dovedností a emoční. Digitální technologie jsou nástroje, se kterými se ţák s LMP seznamuje, poznává jejich 
základní funkce, učí se je ovládat jako takové, bezpečnE s nimi zacházet. Rychlost postupu a volba úkol] pro ţáka s LMP v tomto pUípadE vychází z posouzení 
zejména jeho schopností a pUedpoklad] a úrovnE jeho motorického vývoje. SoučasnE je ale d]leţité si uvEdomit, ţe digitální technologie jsou nástroje, které 
slouţí k určitým činnostem a tEţištE výuky spočívá právE v rozvoji dovedností ţák] pouţívat technologie k tEmto činnostem (čtení, psaní, počítání, učení, 
komunikaci, získávání informací apod.). Postupy, úkoly a podpora ţák] s LMP proto vychází také výraznE z povahy tEchto činností. Ty se volí nejen s ohledem 
na jednoduchost/sloţitost tEchto činností pro ţáka – tedy jak snadno/problematicky je ţák zvládne, ale i s ohledem na potUebnost jejich zvládnutí pro další ţivot, 
vzdElávání a pracovní uplatnEní ţáka. 
   Charakteristiky ţáka s LMP v oblasti emočnE-sociální, napU. jejich impulzivita a zvýšená sugestibilita, vyţadují nutnost vEnovat se ve výuce oboru 
Informační a komunikační technologie (IKT) ţák] s LMP ve vyšší míUe otázkám jejich osobního bezpečí. Dnešní digitální technologie, dotyková zaUízení – 
mobilní telefony, tablety, jsou pomErnE dostupné a jejich ovládání je natolik intuitivní, ţe klade ţák]m s LMP jen málo pUekáţek ve vyuţívání i bez základního 
poučení. V kontextu školní (kontrolované, bezpečné) práce je to jednoznačnE výhodou. V kontextu nechránEného prostUedí bEţných, reálných ţivotních situací 
hrozí, ţe se ţáci (osoby) s LMP dostanou do tísnivých ţivotních situací a[ z vlastního pUičinEní (napU. zveUejnEním osobních, choulostivých informací) nebo se 
stanou obEtí r]zných útok], manipulací (reklamních, marketingových ad.) a podvod]. 
   V rámci moţností daného ţáka s LMP je potUeba významnE zamEUit výuku také na posilování jeho schopnosti učení, metakognitivních proces], schopnosti 
Uešit problémové úlohy a pomoci mu utváUet strategie, jak se s novou/neznámou situací vyrovnat. 
   V pojetí oboru IKT stojí digitální technologie (informační a komunikační technologie) v centru pozornosti a jejich poznávání a rozvoj dovedností je pouţívat 
tvoUí cíle této výuky. SoučasnE jsou digitální technologie prostUedky, které napomáhají ve výuce ţák] s LMP v ostatních oborech/pUedmEtech, podporují učení 
ţák] a mají významnou roli motivační. Jsou-li dobUe vyuţity. V pUípadE ţák] se speciálními vzdElávacími potUebami, včetnE ţák] s LMP, jsou pouţívány jako 
nástroje kompenzace a reedukace. 
   Ve výuce ţák] intaktních i ţák] se speciálními vzdElávacími potUebami jsou d]leţité oba pUístupy (technologie jako cíle a technologie jako prostUedky výuky) 
propojovat. Toto propojování vede k výuce, kdy se ţáci učí pouţívat digitální technologie v situacích jim blízkých, v situacích, které odpovídají jejich aktuální 
zkušenosti a schopnostem, v kaţdodenních činnostech, Uešících či napodobujících reálné situace. PUi výuce se tedy nabízí sledovat „realitu všedního dne“: tak, 
jak digitální technologie pronikly do kaţdodenního ţivota človEka, je začlenit do kaţdodenní výuky vEtšiny pUedmEt]. A to i v pUípadE výuky ţák] s LMP. 
Výhodou tohoto postupu z pohledu cíl] vzdElávacího oboru IKT je vazba na situace, které ţáci bEţnE ve škole Ueší, ta jim dává smysl v pouţívání technologií, 
pUirozenE nastavuje náročnost úkol] a současnE dává prostor k pouţívání digitálních technologií výraznE vEtší, neţ jim umoţOuje časová dotace pUedmEtu 
zamEUeného pouze na IKT, tj. tedy prostor k nácviku pouţívání technologií, upevOování potUebných dovedností a rozvoji ţádoucích postoj]. 

Organizace výuky žák] s LMP v IKT 

   Výuka ţák] s LMP v oboru IKT, vzhledem k vlastnostem aktuálnE dostupných technologií (mobilní/pUenosná, dotyková zaUízení s velkým potenciálem pro 
vyuţití k individualizaci výuky) neklade tak velké nároky na organizaci výuky, jako na schopnosti kaţdého učitele technologie ve výuce vyuţívat, rozvíjet 
digitální kompetence ţák] pUimEUenE jejich schopnostem a schopnosti učitele vést individualizovanou výuku.   PUi plánování výuky ţák] s LMP vycházíme z 



posouzení jeho individuálních moţností a schopností v porovnání s aktuálními poţadavky na digitální kompetence potUebné ke spokojenému, úspEšnému ţivotu 
v současné (a budoucí) společnosti.  
   Základy práce s počítačem zahrnují pr]pravu ţák] s LMP v základním zacházení s digitálními technologiemi (hardwarem) včetnE bezpečné práce se 
zaUízením a orientaci v ovládacích prvcích operačních systém] a aplikací. Vyhledávání informací a komunikace zahrnují pr]pravu v zacházení s informacemi – 
schopnost najít poţadovanou informaci, posoudit její kvalitu (pUesnost, výstiţnost, spolehlivost…), v komunikaci a vyuţití technologií ke společenskému 
kontaktu včetnE pravidel chování v online prostUedí. Zpracování a vyuţití informací míUí do tvoUivé práce s digitálním obsahem r]zného formátu (texty, 
tabulky, obrázky, zvuky, videa, jejich kombinace) pro r]zné účely v osobním, občanském a pracovním ţivotE. 

Výchovné a vzdElávací postupy v tomto pUedmEtu smEUují k utváUení tEchto klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení: 
vedeme ţáky k vyhledávání informací, rozlišování d]leţitého, k práci s d]leţitými informacemi  
učíme ţáky vyuţívat PC programy 
 
Kompetence k Uešení problému: 
vyuţíváme vhodné webové stránky 
 
Kompetence komunikativní: 
vytváUíme podmínky pro to, aby ţáci mohli dle svých moţností komunikovat pomocí PC 
 
Kompetence pracovní: 
vyuţíváme vhodné PC programy, internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 ZÁKLůDY PRÁCE S POČÍTůČEM 
vyjmenuje základní pojmy informační činnosti 
dodrţuje bezpečné zásady pUi práci na PC 
bezpečnE zapne a vypne PC 
popíše základní části počítače 
pouţívá klávesnici 
ovládá na myši: klik-klik – výbEr, taţení, uchopení, 
dvojklik, klik pravým tlačítkem 
pracuje v programu Malování 

ZÁKLůDY PRÁCE S POČÍTůČEM 
pUihlášení a odhlášení ze sítE 
programy nainstalované v PC 
spuštEní, pUihlášení, ukončení, objekty na ploše, 
základní pojmy pUi práci s okny, otevírání program] 
základní pojmy informační činnosti (informace, 
informační zdroje, informační instituce) 
zásady práce na počítači 
bezpečné zapnutí a vypnutí počítače 
části počítače 
práce s klávesnicí 
práce s myší 
grafický editor - Malování 

 VYHLEDÁVÁNÍ INFORMůCÍ ů 
KOMUNIKACE 

vysvEtlí, co je internet 
pUihlásí se na dané webové stránky 
vyjmenuje zp]soby komunikace na internetu 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMůCÍ ů 
KOMUNIKACE 

internet 
základní zp]soby komunikace na internetu (e-mail, 
chat, telefonování)  

 ZPRůCOVÁNÍ ů VYUŽITÍ INFORMůCÍ 
napíše krátký text 
upraví velikost písma 
zmEní barvu a podbarvení textu 

ZPRůCOVÁNÍ ů VYUŽITÍ INFORMůCÍ 
textový editor Word 
poznámkový blok 
 
 

 



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače 
ICT-5-1-02p dodrţuje pravidla bezpečné a 
zdravotnE nezávadné práce s výpočetní technikou 

 

ZÁKLůDY PRÁCE S POČÍTůČEM 
dodrţuje základní bezpečnostní zásady pUi práci na 
počítači 
bezpečnE se pUihlásí a odhlásí z počítače a pracuje 
v systému Windows 
vyjmenuje periferie počítače 
vyuţívá základní periferie počítače 
popíše rozdíl mezi hardwarem a softwarem 
 

ZÁKLůDY PRÁCE S POČÍTůČEM 
periferie počítače – základní jednotka, klávesnice, 
myš, monitor, tiskárna, reproduktory 
hardware – základní deska, procesor, pevný disk, 
operační pamE[, zdroj, bEţné mechaniky 
software 
 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
bEţných komunikačních zaUízení 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMůCÍ ů 
KOMUNIKACE 

vyhledává stránky na internetu pUes hypertextový 
odkaz 
uloţí si obrázek z webu 
dodrţuje bezpečnost na internetu 
otevUe si svoji poštu, napíše a pošle e-mail 
  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMůCÍ ů 
KOMUNIKACE 

Internet 
www stránky 
bezpečnost na internetu 
elektronická pošta – e-mail (obsluha mailové 
schránky) 
 

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavnými 
programy podle pokynu 

ZPRůCOVÁNÍ ů VYUŽITÍ INFORMůCÍ 
namaluje jednoduchý obrázek v programu Malování 
dle zadání 
napíše text, upraví velikost písma, typ písma, barvu 
textu a vloţí obrázek a umístí ho v textu 
pracuje s obrázkem a upraví jeho velikost 
oUízne obrázek 
uloţí svou práci a následnE otevUe 
 

ZPRůCOVÁNÍ ů VYUŽITÍ INFORMůCÍ 
grafický editor – Malování 
vytvoUení vlastního obrázku 
oUez obrázku 
zmEna velikosti obrázku 
ukládání obrázku 
textový editor – Word  
úprava textu 
volba velikosti a barvy písma 
vloţení tabulky 
vloţení obrázku 
zarovnání textu 
uloţení dokumentu 

 

 



PRVOUKA 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v Prvouce 

   PUi vzdElávání ţák] s LMP je nezbytné, aby učitel soustavnE sledoval a analyzoval pr]bEh ţákova vzdElávání, respektoval a zohledOoval jeho individuální 
potUeby, styl a tempo učení a pUi plánování výuky vycházel z jím zjištEného aktuálního stavu s cílem dosáhnout ţákova osobního maxima. 
   Z obecnE platných didaktických zásad je pUi vzdElávání ţák] s LMP tUeba klást d]raz pUedevším na názornost, pUimEUenost, soustavnost a trvalost. Učitel by 
mEl vEnovat velkou pozornost také promýšlení vnEjší motivace ţáka k učení a hledat zp]soby, jak pro nEj učení učinit zajímavým.  
   Specifika ţák] LMP, která je tUeba pUi vzdElávání ţák] s LMP ve vzdElávací oblasti ČlovEk a jeho svEt zohlednit. 

Organizace výuky žák] s LMP v Prvouce 

   BEţná vyučovací hodina je pro ţáky s LMP, zejména v mladším školním vEku nepUimEUenE dlouhá. Vzhledem k tomu, ţe obvykle nedokáţou delší dobu 
koncentrovat svou pozornost a soustUedit se na jednu a tutéţ činnost, je ţádoucí, aby učitel vyučovací jednotku rozdElil na nEkolik časových úsek]. V rámci 
nich by pak mEl učitel činnosti vhodnE stUídat (napU. pohybová aktivita – skupinová práce – didaktická hra – relaxační technika – reflexe). Pokud je to moţné, je 
vhodné stUídat rovnEţ prostUedí, v nEmţ výuka probíhá, a to jak v rámci kmenové tUídy (napU. v lavicích, na koberci, u počítače), tak v rámci školy (napU. v 
knihovnE, v odborné učebnE, v relaxační místnosti, na školním pozemku, sportovním hUišti, ve venkovní učebnE) či obce (napU. na dopravním hUišti, v obecní 
knihovnE, na vlastivEdné nebo pUírodovEdné vycházce, na exkurzi).  VzdElávací obor ČlovEk a jeho svEt se svým integrovaným obsahem dotýká témEU všech 
oblastí lidského ţivota. StejnE jako u ostatních ţák] by osvojování ţádoucích kompetencí mElo i u ţák] z LMP vycházet z jejich vlastního proţitku a osobních 
zkušeností. Učitel by se pUi vzdElávání ţák] s LMP mEl tedy zamEUit v rámci tohoto oboru primárnE na témata, která jsou ţák]m blízká a s nimiţ mají pUímou 
osobní zkušenost (napU. prostUedí domova, škola, rodina, místní krajina, nejbliţší lidé a vztahy mezi nimi, chování lidí, bydlení, viditelné zmEny v pUírodE, roční 
období, den a noc, péče o zdraví), a teprve po osvojení a upevnEní základních znalostí a dovedností je pak se zohlednEním individuálních schopností 
konkrétního ţáka dále rozvíjet aţ na maximální moţnou úroveO. I ve fázi učení se novým vEcem je d]leţité neustálé zd]razOování propojení novE nabytých 
vEdomostí a schopností se znalostmi a dovednostmi jiţ ţákem osvojenými. Nové poznatky a dovednosti by mEl být osvojovány postupnE, v menších dávkách a 
v úzké vazbE na reálné, ţákovi dobUe známé situace. Nezbytnou součástí vzdElávání ţák] s LMP je pr]bEţná a častá kontrola míry osvojení a upevnEní 
vzdElávacího obsahu a s ní související aktuální úprava dílčích i dlouhodobých vzdElávacích cíl] či pUípadná redukce obsahu vzdElávání. Hodnocení výsledk] 
učení by mElo být vázáno pUedevším na hodnocení ţákova individuálního pokroku a postihovat nejen úroveO jeho znalostí a dovedností, ale i proces samotného 
učení (formativní hodnocení). Je rovnEţ ţádoucí podporovat pozitivní motivaci ţáka k učení napU. vyzdvihnutím ţákových úspEch] či ocenEním správného 
postupu pUi Uešení úkolu.  

Učební pom]cky pro žáky s LMP v Prvouce 

   Je moţné vyuţívat obdobné pom]cky jako pro ostatní ţáky, preferovat názorné pom]cky a pom]cky z praktického ţivota. 

Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu Prvouka 
 

Kompetence k učení: 



 
umoţOujeme ţákovi pracovat pUi vyučování s názorem 
podporujeme ţáka k vyhledávání informací v r]zném učebním materiálu (encyklopedie, učebnice, PC programy, pracovní listy apod.) 
vedeme ţáky k rozlišování d]leţitého a ménE d]leţitého a vede ţáka jak s d]leţitými informacemi pracovat 
seznamujeme ţáka s Uadou informačních zdroj] úzce spojených s tematikou pUedmEtu Prvouka, tak aby ho vedl k samostatnému Uešení zadaných úkol] 
 
Kompetence k Uešení problému: 
 
pUedkládáme ţákovi dostatek námEt], tak aby ho vedl k samostatnému Uešení problém] 
umoţOujeme ţák]m prezentovat své názory, myšlenky a nápady v r]zných úkolech, tak aby byli samostatní a zaţili úspEch 
 
Kompetence sociální a personální: 
 
vytváUíme dostatek situací k poznání potUeby vzájemného respektu i pomoci v otázkách souvisejících s osobou človEka, jeho zdraví, vztah] obou pohlaví atd. 
podnEcujeme a podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc ţák] pUi vzdElávání a získávání poznatk] 
vhodnými metodami posilujeme sebevEdomí a pochopení vlastního „já“ u ţák] 
 
Kompetence občanská: 
 
uplatOujeme prvky environmentální výchovy 
nabízíme ţák]m dostatek pUíleţitostí k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy 
p]sobíme výchovnE na ţáky pUi vycházkách, exkurzích, kurzech, na škole v pUírodE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 MÍSTO, KDE ŽIJEME 
orientuje se cestou do školy a zpEt, získá základní 
informace o škole 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
místo, kde ţijeme 

 LIDÉ KOLEM NÁS 
rozlišuje vztahy mezi rodinnými pUíslušníky, 
vypráví o svém domovE, chápe mezilidské vztahy 

LIDÉ KOLEM NÁS 
rodina, chování a souţití lidí 

 LIDÉ ů ČůS 
seznamuje se s orientací v čase – rok, mEsíc, roční 
období, týden, den 

LIDÉ ů ČůS 
orientace v čase 

 ROZMůNITOST PTÍRODY 
rozliší základní druhy ovoce a zeleniny, pojmenuje 
známé druhy u náš ţijících zvíUat 

 
pozoruje a popíše viditelné promEny pUírody v 
jednotlivých ročních obdobích, zná společenství, 
rozlišuje nEkteré druhy strom], rostlin a zvíUat 
 

 

ROZMůNITOST PTÍRODY 
rozmanitost pUírody, rostliny, ţivočichové 
 
znaky pUírody a její rozmanitost, promEny pUírody v 
jednotlivých ročních obdobích 
 
 

 ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
pojmenuje základní části lidského tEla, dodrţuje 
základní hygienické návyky 
 
rozlišuje pUíbuzenské vztahy v rodinE, respektuje 
základní pravidla chování 

ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
lidské tElo, péče o zdraví, zdravá výţiva 
 
rodina, chování lidí, základní lidská práva 

 



Ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 MÍSTO, KDE ŽIJEME 
bezpečnE zvládne cestu do školy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
škola, bezpečná cesta do školy, domov, orientace v 
okolí domova 

 LIDÉ KOLEM NÁS 
rozlišuje pUíbuzenské vztahy v rodinE, respektuje 
základní pravidla slušného chování v rodinE a ve 
společnosti 
 
seznamuje se s r]znými druhy povolání 

LIDÉ KOLEM NÁS 
rodina, chování lidí, základní lidská práva 
 
povolání, činnost človEka 

 LIDÉ ů ČůS 
seznamuje se ţivotními potUebami a projevy jedince 
 
vyuţívá časové údaje pUi Uešení r]zných situací v 
denním ţivotE, orientuje se v čase – kalendáUní a 
školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty 

LIDÉ ů ČůS 
 lidské činnosti, současnost a minulost v našem 
ţivotE 
 
orientace v čase a časový Uád 

 ROZMůNITOST PTÍRODY 
pozoruje a popíše viditelné promEny pUírody v 
jednotlivých ročních obdobích, rozlišuje nEkteré 
druhy strom], rostlin a zvíUat 
 
rozlišuje charakteristické znaky jednotlivých 
společenství 

ROZMůNITOST PTÍRODY 
znaky pUírody a její rozmanitost, promEny pUírody v 
jednotlivých ročních obdobích 
 
rovnováha v pUírodE, rostliny, houby, ţivočichové 

 ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
zachovává osobní, intimní a duševní hygienu, 
rozlišuje, co je úraz a nemoc, jak se chovat u lékaUe, 
je veden k dodrţování pitného a pohybového 
reţimu, ke zdravé stravE a k zásadám bezpečného 
chování 
 odhaduje riziko/ nebezpečnou situaci 
dodrţuje zásady bezpečného chování v bEţných 
ţivotních situacích, aby nebyl ohroţen on ani ostatní 
 
orientuje se v chování pUi mimoUádných situacích 

ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
péče o zdraví, lidské tElo, zdravá výţiva, denní 
reţim 
 
osobní bezpečí 
 
ochrana človEka za mimoUád. událostí 
 
 



ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydlištE a v 
okolí školy 
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy 
ČJS-3-1-03p zná nejvýznamnEjší místa v okolí 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
orientuje se v místE svého bydlištE, v okolí školy, v 
místní krajinE, orientuje se v plánku obce 
 
 
 pojmenuje významná místa v okolí bydlištE a školy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
místo, kde ţijeme, poloha v krajinE, domov 
 
mEsto, obec, krajina 
 
místo, kde ţijeme 

ČJS-3-2-01p zná role rodinných pUíslušník] a 
vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké pUíbuzenské 
vztahy 
ČJS-3-2-01p má osvojené základy společenského 
chování 
ČJS-3-2-01p pUi setkání s neznámými lidmi se 
chová adekvátnE 
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 
spoluţák], jejich pUednostem i nedostatk]m 
ČJS-3-2-02p pojmenuje nejbEţnEjší povolání a 
pracovní činnosti 

LIDÉ KOLEM NÁS 
rozlišuje i rozvEtvenEjší pUíbuzenské vztahy, 
prohlubuje si poznatky o fungování rodiny, 
manţelství, o vztazích mezi vrstevníky 
 
seznamuje se s významem r]zných povolání 
 
orientuje se v síti obchod] a sluţeb, poznává 
hodnotu penEz 

LIDÉ KOLEM NÁS 
lidé kolem nás, základní lidská práva 
 
povolání a jejich význam pro společnost 
 
orientace v problematice penEz 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v 
čase 
ČJS-3-3-01p zná rozvrţení svých denních činností 
ČJS-3-3-02p, ČJS-3-3-03p rozlišuje dEj v minulosti, 
pUítomnosti a budoucnosti 
ČJS-3-3-03p poznává r]zné lidské činnosti 

LIDÉ ů ČůS 
seznamuje se s historií a kulturními památkami 
svého bydlištE, pojmenuje významná místa svého 
bydlištE a okolí 
 
rozlišuje minulost, pUítomnost, budoucnost, 
orientuje se v čase 

LIDÉ ů ČůS 
minulost a současnost obce (mEsta) 
 
orientace v čase a časový Uád, současnost a minulost 
v našem ţivotE 



ČJS-3-4-01p pozoruje a na základE toho popíše 
nEkteré viditelné promEny v pUírodE v jednotlivých 
ročních obdobích 
ČJS-3-4-02p pozná nejbEţnEjší druhy domácích a 
volnE ţijících zvíUat 
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a 
zeleniny a pozná rozdíly mezi dUevinami a bylinami  
ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle 
návodu 

ROZMůNITOST PTÍRODY 
pozoruje, rozlišuje a popíše nEkteré vlastnosti a 
zmEny látek, seznamuje se se zp]soby mEUení délky, 
času, hmotnosti, objemu, teploty 
rozlišuje promEny pUírody v jednotlivých ročních 
obdobích 
 
 

ROZMůNITOST PTÍRODY 
rozmanitost pUírody, vlastnosti a zmEny látek 
 
 

ČJS-3-5-01p uplatOuje hygienické návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíţe a pocity; 
zvládá ošetUení drobných poranEní 
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského tEla 
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodrţuje zásady 
bezpečného chování tak, aby neohroţoval zdraví své 
a zdraví jiných 
ČJS-3-5-02p uplatOuje základní pravidla silničního 
provozu pro účastníka silničního provozu 
ČJS-3-5-03p chová se obezUetnE pUi setkání s 
neznámými jedinci; v pUípadE potUeby poţádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá zp]soby 
komunikace s operátory tísOových linek 
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátnE na pokyny dospElých 
pUi mimoUádných událostech 

 

ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
vyuţívá znalosti o lidském tEle, seznamuje se  
se základními funkcemi vnitUních orgán] 
 
uplatOuje zásady bezpečného chování v pUírodE a na 
silnici, vyuţívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času 
 
seznamuje se s pravidly chování v pUípadE 
mimoUádné události 

ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
človEk a jeho zdraví, lidské tElo, péče o zdraví, 
zdravá výţiva 
 
bezpečné chování v silničním provozu 
 
ochrana človEka za mimoUádných událostí, situace 
hromadného ohroţení 

 
  



PTÍRODOVDDů 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v PUírodovEdE 

   PUi vzdElávání ţák] s LMP je nezbytné, aby učitel soustavnE sledoval a analyzoval pr]bEh ţákova vzdElávání, respektoval a zohledOoval jeho individuální 
potUeby, styl a tempo učení a pUi plánování výuky vycházel z jím zjištEného aktuálního stavu s cílem dosáhnout ţákova osobního maxima. 
   Z obecnE platných didaktických zásad je pUi vzdElávání ţák] s LMP tUeba klást d]raz pUedevším na názornost, pUimEUenost, soustavnost a trvalost. Učitel by 
mEl vEnovat velkou pozornost také promýšlení vnEjší motivace ţáka k učení a hledat zp]soby, jak pro nEj učení učinit zajímavým.  
   Specifika ţák] LMP, která je tUeba pUi vzdElávání ţák] s LMP ve vzdElávací oblasti ČlovEk a jeho svEt zohlednit. 

Organizace výuky žák] s LMP v PUírodovEdE 

   BEţná vyučovací hodina je pro ţáky s LMP, zejména v mladším školním vEku nepUimEUenE dlouhá. Vzhledem k tomu, ţe obvykle nedokáţou delší dobu 
koncentrovat svou pozornost a soustUedit se na jednu a tutéţ činnost, je ţádoucí, aby učitel vyučovací jednotku rozdElil na nEkolik časových úsek]. V rámci 
nich by pak mEl učitel činnosti vhodnE stUídat (napU. pohybová aktivita – skupinová práce – didaktická hra – relaxační technika – reflexe). Pokud je to moţné, je 
vhodné stUídat rovnEţ prostUedí, v nEmţ výuka probíhá, a to jak v rámci kmenové tUídy (napU. v lavicích, na koberci, u počítače), tak v rámci školy (napU. v 
knihovnE, v odborné učebnE, v relaxační místnosti, na školním pozemku, sportovním hUišti, ve venkovní učebnE) či obce (napU. na dopravním hUišti, v obecní 
knihovnE, na vlastivEdné nebo pUírodovEdné vycházce, na exkurzi).  VzdElávací obor ČlovEk a jeho svEt se svým integrovaným obsahem dotýká témEU všech 
oblastí lidského ţivota. StejnE jako u ostatních ţák] by osvojování ţádoucích kompetencí mElo i u ţák] z LMP vycházet z jejich vlastního proţitku a osobních 
zkušeností. Učitel by se pUi vzdElávání ţák] s LMP mEl tedy zamEUit v rámci tohoto oboru primárnE na témata, která jsou ţák]m blízká a s nimiţ mají pUímou 
osobní zkušenost (napU. prostUedí domova, škola, rodina, místní krajina, nejbliţší lidé a vztahy mezi nimi, chování lidí, bydlení, viditelné zmEny v pUírodE, roční 
období, den a noc, péče o zdraví), a teprve po osvojení a upevnEní základních znalostí a dovedností je pak se zohlednEním individuálních schopností 
konkrétního ţáka dále rozvíjet aţ na maximální moţnou úroveO. I ve fázi učení se novým vEcem je d]leţité neustálé zd]razOování propojení novE nabytých 
vEdomostí a schopností se znalostmi a dovednostmi jiţ ţákem osvojenými. Nové poznatky a dovednosti by mEl být osvojovány postupnE, v menších dávkách a 
v úzké vazbE na reálné, ţákovi dobUe známé situace. Nezbytnou součástí vzdElávání ţák] s LMP je pr]bEţná a častá kontrola míry osvojení a upevnEní 
vzdElávacího obsahu a s ní související aktuální úprava dílčích i dlouhodobých vzdElávacích cíl] či pUípadná redukce obsahu vzdElávání. Hodnocení výsledk] 
učení by mElo být vázáno pUedevším na hodnocení ţákova individuálního pokroku a postihovat nejen úroveO jeho znalostí a dovedností, ale i proces samotného 
učení (formativní hodnocení). Je rovnEţ ţádoucí podporovat pozitivní motivaci ţáka k učení napU. vyzdvihnutím ţákových úspEch] či ocenEním správného 
postupu pUi Uešení úkolu.  

Učební pom]cky pro žáky s LMP v PUírodovEdE 

   Je moţné vyuţívat obdobné pom]cky jako pro ostatní ţáky, preferovat názorné pom]cky a pom]cky z praktického ţivota. 

Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu PUírodovEda 
 
Kompetence k učení: 



 
umoţOujeme ţákovi pracovat pUi vyučování s názorem 
podporujeme ţáka k vyhledávání informací v r]zném učebním materiálu (encyklopedie, učebnice, PC programy, pracovní listy apod.) 
vedeme ţáky k rozlišování d]leţitého a ménE d]leţitého a vede ţáka jak s d]leţitými informacemi pracovat 
 
Kompetence k Uešení problému: 
pUedkládáme ţákovi dostatek námEt], tak aby ho vedl k samostatnému Uešení problém] 
umoţOujeme ţák]m prezentovat své názory, myšlenky a nápady v r]zných úkolech, tak aby byli samostatní a zaţili úspEch 
 
Kompetence komunikativní: 
vedeme ţáky ke kultuUe Uečového projevu 
zavádíme pravidelné chvíle k dialogu o proţitku 
k procvičování komunikace vyuţíváme r]zné netradiční formy učení, vybíráme pro ţáky názorné pom]cky a nahrávky 
 
Kompetence sociální a personální: 
 
vytváUíme dostatek situací k poznání potUeby vzájemného respektu i pomoci v otázkách souvisejících s osobou človEka, jeho zdraví, vztah] obou pohlaví atd. 
podnEcujeme a podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc ţák] pUi vzdElávání a získávání poznatk] 
vhodnými metodami posilujeme sebevEdomí a pochopení vlastního „já“ u ţák] 
 
Kompetence občanská: 
uplatOujeme prvky environmentální výchovy 
nabízíme ţák]m dostatek pUíleţitostí k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy 
p]sobíme výchovnE na ţáky pUi vycházkách , exkurzích  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 

 

 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých pUíkladech poznává 
propojenost ţivé a neţivé pUírody 
ČJS-5-4-02p popíše stUídání ročních období 

ROZMůNITOST PTÍRODY 
vysvEtlí vzájemné p]sobení človEka a pUírody 
navzájem 
vyjmenuje znaky ţivé a neţivé pUírody 
srovnává a popíše rozdíly pUi stUídání ročních období 
popíše sezonní práce na poli a na zahradE 
rozlišuje byliny a dUeviny 
popíše jednotlivé části tEla rostlin, vysvEtlí r]st 
rostlin, vyjmenuje nEkteré zahradní, lesní plody a 
lesní byliny 
pečuje o pokojové rostliny 
rozlišuje strom a keU, vyjmenuje základní jehličnaté 
a listnaté stromy 
jednoduše popíše význam a ochranu lesa 
rozlišuje domácí a volnE ţijící ţivočichy, tUídí savce, 
ptáky, obojţivelníky, hmyz, ryby, jednoduše popíše 
tElo savce a zp]sob ţivota vybraného volnE ţijícího 
ţivočicha 
 

ROZMůNITOST PTÍRODY 
človEk a pUíroda (vzájemné ovlivOování človEka a 
pUírody) 
znaky ţivé a neţivé pUírody 
srovnání a rozdíly pUi stUídání ročních období 
(pUíroda na jaUe, v létE, na podzim, v zimE) 
sezonní práce na poli a na zahradE 
rostliny- byliny , dUeviny, části tEla kvetoucích 
rostlin, r]st rostlin, plody na zahradE, lesní byliny a 
plody, péče o pokojové rostliny 
stromy- strom x keU, základní druhy jehličnatých a 
listnatých strom], význam les], ochrana lesa 
ţivočichové- domácí x volnE ţijící, popis tEla 
ţivočich], rozlišení- savec, pták, ryba, obojţivelník, 
hmyz, zp]sob ţivota volnE ţijících ţivočich] 
péče o domácí zvíUata 
ochrana pUírody 

 ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
pojmenuje části lidského tEla 
vyjmenuje vnitUní orgány, pojmenuje orgánové 
soustavy 
 
dodrţuje základní hygienické návyky 
uplatOuje základní dovednosti a návyky související 
s preventivní ochranou zdraví a zdravého ţivotního 
stylu 
 
poskytne první pomoc pUi drobných úrazech a 
pUivolá lékaUskou pomoc 
vysvEtlí jednoduché zp]soby odmítání návykových 
látek 

ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
lidské tElo- popis částí lidského tEla, nejd]leţitEjší 
vnitUní orgány, pojmenování soustavy obEhové, 
dýchací, trávicí, vylučovací a Uídící a jednoduše 
vysvEtlit význam 
péče o zdraví- hygiena, správný reţim dne, zdravá 
strava, pitný reţim 
nejbEţnEjší nemoci a jejich prevence (pohyb, 
otuţování, spánek,..) 
úraz- ošetUení drobného poranEní, pUivolání lékaUské 
pomoci 
prevence pUed negativními jevy- návykové látky, 
alkohol, kouUení 



 LIDÉ KOLEM NÁS 
reaguje pUimEUenE na pokyny dospElých pUi 
mimoUádných událostech 
respektuje pravidla slušného chování, respektuje své 
vrstevníky a lidi kolem sebe 
vyjmenuje a dodrţuje školní povinnosti, popíše sv]j 
denní reţim, vhodnE vyuţívá sv]j volný čas  

LIDÉ KOLEM NÁS 
ochrana človEka za mimoUádných událostí 
vzájemné vztahy mezi lidmi, společné souţití, 
respektování stanovených pravidel 
správné a nevhodné chování 
základní práva dítEte, školní povinnosti, denní 
reţim, volný čas 

 
  



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 
ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva 
vyskytující se v nejbliţším okolí a pozoruje 
pUizp]sobení organism] prostUedí 
ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná 
zp]sob péče o drobná domácí zvíUata 
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany pUírody a 
ţivotního prostUedí 
ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na pUírodu a 
jmenuje nEkteré činnosti, které pUírodnímu prostUedí 
pomáhají a které ho poškozují 
ČJS-5-4-06p reaguje vhodným zp]sobem na pokyny 
dospElých pUi mimoUádných událostech 
ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se 
známými látkami 

 

ROZMůNITOST PTÍRODY 
popíše základní ţivotní podmínky zástupc] 
domácích ţivočich] 
popíše stavbu tEla u vybraných savc], pták], hmyzu 
vyjmenuje význam chovu nEkterých domácích 
ţivočich] pro človEka 
uvede nEkolik pUíklad] volnE ţijících pták]  
rozlišuje hmyz uţitečný, škodlivý a obtíţný, vysvEtlí 
význam chovu včel pro človEka 
ví, jak se chránit pUed nebezpečným hmyzem 
popíše základní ţivotní podmínky zástupc] rostlinné 
Uíše 
vyjmenuje nEkteré zástupce rostlin na zahradE, na 
poli, v lese, u vody 
pečuje o pokojové rostliny 
popíše vliv činnosti lidí na pUírodu a posoudí, které 
činnosti pUírodnímu prostUedí pomáhají a které ho 
poškozují 
popíše nutnost a konkrétní pUíklady ochrany pUírody 
tUídí látky na pevné, kapalné a plynné 
vysvEtlí význam humusu pro úrodnost p]dy 
vysvEtlí pojem hornina a nerost 
popíše kolobEh vody 
uvede pUíklad znečiš[ování vodních tok] 
vysvEtlí význam vzduchu pro ţivot 
provede jednoduché pokusy se známými látkami 

ROZMůNITOST PTÍRODY 
domácí ţivočichové- projevy, pr]bEh a zp]sob 
ţivota, stavba tEla u vybraných savc], pták], hmyzu, 
jejich chov a ochrana, význam pro človEka 
ptáci- volnE ţijící, ochrana ptactva 
hmyz- uţitečný a škodlivý, obtíţný hmyz, ochrana 
pUed nebezpečným hmyzem (bodavý hmyz, klíštE) 
rostliny- základní ţivotní projevy rostlin (dýchání, 
pUijímání ţivin, rozmnoţování), rostliny na zahradE, 
na poli, v lese, u vody, rostliny chránEné, kulturní 
vliv lidské činnosti na pUírodu 
ochrana pUírody 
látky a jejich vlastnosti- základní rozdElení látek 
(pevné, kapalné, plynné), porovnávání látek 
p]da- vznik p]dy a její význam, druhy p]dy, humus 
a jeho význam pro úrodnost p]dy, péče a ochrana 
p]dy 
nerosty, horniny- pojem hornina, nerost, stavební 
suroviny (písek, štErk, ţula), kamenná s]l, uhlí, 
ropa, zemní plyn 
voda- výskyt, vlastnosti a význam, kolobEh vody 
v pUírodE, voda povrchová a spodní, ochrana 
vodních tok], úprava vody a její čištEní 
vzduch- vlastnosti a sloţení vzduchu, význam 
vzduchu pro ţivot, proudEní vzduchu, vítr, ochrana 
ovzduší 
jednoduché pokusy s látkami 



ČJS-5-5-01p uplatOuje základní znalosti, dovednosti 
a návyky související s preventivní ochranou zdraví a 
zdravého ţivotního stylu 
ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského 
ţivota 
ČJS-5-5-04p uplatOuje účelné zp]soby chování v 
situacích ohroţujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimoUádné události  
ČJS-5-5-04p uplatOuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správnE vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na hUišti 
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky 
ČJS-5-5-07p ošetUí drobná poranEní a v pUípadE 
nutnosti zajistí lékaUskou pomoc 
ČJS-5-5-08p uplatOuje ohleduplné chování k 
druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 
zp]sobech sexuálního chování mezi chlapci a 
dEvčaty v daném vEku 

 

ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
popíše základní části kostry a vyjmenuje orgánové 
soustavy  
vyjmenuje rozdíly mezi ţenou a muţem 
rozlišuje jednotlivé etapy lidského ţivota 
demonstruje první pomoc pUi zlomeninách, pUivolá 
lékaUskou pomoc 
uplatOuje základní dovednosti a návyky související 
s preventivní ochranou zdraví a zdravého ţivotního 
stylu 
demonstruje odmítnutí návykových látek 
respektuje pravidla silničního provozu, dbá na 
osobní bezpečnost 
pUimEUenE reaguje na pokyny dospElých pUi 
mimoUádných událostech 
 
 

ČLOVDK ů JEHO ZDRůVÍ 
človEk- popis kostry, orgánové soustavy lidského 
tEla, hygiena jednotlivých soustav 
rozdíly mezi ţenou a muţem 
etapy lidského ţivota 
první pomoc pUi zlomeninách, pUenášení zranEného 
preventivní ochrana zdraví 
nebezpečí návykových látek- nejčastEjší druhy 
návykových látek a jejich odmítání, nebezpečí 
gamblerství 
osobní bezpečí- bezpečné chování v silničním 
provozu, formy násilí  
ochrana človEka za mimoUádných situací 
 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodrţuje pravidla pro 
souţití ve škole, v rodinE, v obci (mEstE) 
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování 
vrstevník] a dospElých 
ČJS-5-2-03p zná základní práva dítEte, práva a 
povinnosti ţáka školy 
ČJS-5-2-04p pouţívá peníze v bEţných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze 
ČJS-5-2-04p porovná svá pUání a potUeby se svými 
finančními moţnostmi, uvede pUíklady rizik 
p]jčování penEz 
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný 
rozpočet, uvede pUíklady základních pUíjm] a výdaj] 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 
uvEdomuje si správné vzájemné vztahy mezi členy 
rodiny i mezi ostatními lidmi, rozlišuje vhodné a 
nevhodné chování svých vrstevník] a dospElých 
odhadne cenu nákupu a vrácených penEz 
vyjmenuje nEkterá základní práva dítEte a plní si své 
školní povinnosti 
odhaduje moţnosti splnEní svých pUání dle reálných 
finančních moţností (uvede konkrétní pUíklad) 
sestaví jednoduchý osobní rozpočet, uvede 
konkrétní pUíjmy a výdaje nutné pro bEţný ţivot 

LIDÉ KOLEM NÁS 
vzájemné vztahy v rodinE, vztahy se sousedy a 
spoluobčany 
správné a nebezpečné chování jednotlivce 
základní práva dítEte, povinnosti školáka 
peníze- odhadne, dle svých schopností, cenu nákupu 
a vrácených penEz, odhaduje finanční cenu svých 
pUání a porovnává s bEţnými moţnostmi pracujícího 
človEka, rizika finančních p]jček, osobní a rodinný 
rozpočet 

 



VLůSTIVDDů 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP ve VlastivEdE 

   PUi vzdElávání ţák] s LMP je nezbytné, aby učitel soustavnE sledoval a analyzoval pr]bEh ţákova vzdElávání, respektoval a zohledOoval jeho individuální 
potUeby, styl a tempo učení a pUi plánování výuky vycházel z jím zjištEného aktuálního stavu s cílem dosáhnout ţákova osobního maxima. 
   Z obecnE platných didaktických zásad je pUi vzdElávání ţák] s LMP tUeba klást d]raz pUedevším na názornost, pUimEUenost, soustavnost a trvalost. Učitel by 
mEl vEnovat velkou pozornost také promýšlení vnEjší motivace ţáka k učení a hledat zp]soby, jak pro nEj učení učinit zajímavým.  
   Specifika ţák] LMP, která je tUeba pUi vzdElávání ţák] s LMP ve vzdElávací oblasti ČlovEk a jeho svEt zohlednit. 

Organizace výuky žák] s LMP ve VlastivEdE 

   BEţná vyučovací hodina je pro ţáky s LMP, zejména v mladším školním vEku nepUimEUenE dlouhá. Vzhledem k tomu, ţe obvykle nedokáţou delší dobu 
koncentrovat svou pozornost a soustUedit se na jednu a tutéţ činnost, je ţádoucí, aby učitel vyučovací jednotku rozdElil na nEkolik časových úsek]. V rámci 
nich by pak mEl učitel činnosti vhodnE stUídat (napU. pohybová aktivita – skupinová práce – didaktická hra – relaxační technika – reflexe). Pokud je to moţné, je 
vhodné stUídat rovnEţ prostUedí, v nEmţ výuka probíhá, a to jak v rámci kmenové tUídy (napU. v lavicích, na koberci, u počítače), tak v rámci školy (napU. v 
knihovnE, v odborné učebnE, v relaxační místnosti, na školním pozemku, sportovním hUišti, ve venkovní učebnE) či obce (napU. na dopravním hUišti, v obecní 
knihovnE, na vlastivEdné nebo pUírodovEdné vycházce, na exkurzi).  VzdElávací obor ČlovEk a jeho svEt se svým integrovaným obsahem dotýká témEU všech 
oblastí lidského ţivota. StejnE jako u ostatních ţák] by osvojování ţádoucích kompetencí mElo i u ţák] z LMP vycházet z jejich vlastního proţitku a osobních 
zkušeností. Učitel by se pUi vzdElávání ţák] s LMP mEl tedy zamEUit v rámci tohoto oboru primárnE na témata, která jsou ţák]m blízká a s nimiţ mají pUímou 
osobní zkušenost (napU. prostUedí domova, škola, rodina, místní krajina, nejbliţší lidé a vztahy mezi nimi, chování lidí, bydlení, viditelné zmEny v pUírodE, roční 
období, den a noc, péče o zdraví), a teprve po osvojení a upevnEní základních znalostí a dovedností je pak se zohlednEním individuálních schopností 
konkrétního ţáka dále rozvíjet aţ na maximální moţnou úroveO. I ve fázi učení se novým vEcem je d]leţité neustálé zd]razOování propojení novE nabytých 
vEdomostí a schopností se znalostmi a dovednostmi jiţ ţákem osvojenými. Nové poznatky a dovednosti by mEl být osvojovány postupnE, v menších dávkách a 
v úzké vazbE na reálné, ţákovi dobUe známé situace. Nezbytnou součástí vzdElávání ţák] s LMP je pr]bEţná a častá kontrola míry osvojení a upevnEní 
vzdElávacího obsahu a s ní související aktuální úprava dílčích i dlouhodobých vzdElávacích cíl] či pUípadná redukce obsahu vzdElávání. Hodnocení výsledk] 
učení by mElo být vázáno pUedevším na hodnocení ţákova individuálního pokroku a postihovat nejen úroveO jeho znalostí a dovedností, ale i proces samotného 
učení (formativní hodnocení). Je rovnEţ ţádoucí podporovat pozitivní motivaci ţáka k učení napU. vyzdvihnutím ţákových úspEch] či ocenEním správného 
postupu pUi Uešení úkolu.  

Učební pom]cky pro žáky s LMP ve VlastivEdE 

   Je moţné vyuţívat obdobné pom]cky jako pro ostatní ţáky, preferovat názorné pom]cky a pom]cky z praktického ţivota. 

Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu VlastivEda 
 
Kompetence k učení: 



 
umoţOujeme ţákovi pracovat pUi vyučování s názorem 
podporujeme ţáka k vyhledávání informací v r]zném učebním materiálu (encyklopedie, učebnice, PC programy, pracovní listy apod.) 
vedeme ţáky k rozlišování d]leţitého a ménE d]leţitého a vede ţáka jak s d]leţitými informacemi pracovat 
seznamujeme ţáka s Uadou informačních zdroj] úzce spojených s tematikou pUedmEtu VlastivEda, tak aby ho vedl k samostatnému Uešení zadaných úkol] 
 
Kompetence k Uešení problému: 
pUedkládáme ţákovi dostatek námEt], tak aby ho vedl k samostatnému Uešení problém] 
umoţOujeme ţák]m prezentovat své názory, myšlenky a nápady v soutEţích a projektových úkolech, tak aby byli samostatní a zaţili úspEch 
 

Kompetence komunikativní: 

vedeme ţáky ke kultuUe Uečového projevu 
zavádíme pravidelné chvíle k dialogu o proţitku 
k procvičování komunikace vyuţíváme r]zné netradiční formy učení, vybíráme pro ţáky názorné pom]cky a nahrávky 
 
Kompetence sociální a personální: 
vytváUíme dostatek situací k poznání potUeby vzájemného respektu i pomoci v otázkách souvisejících s osobou človEka, jeho zdraví, vztah] obou pohlaví atd. 
podnEcujeme a podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc ţák] pUi vzdElávání a získávání poznatk] 
vhodnými metodami posilujeme sebevEdomí a pochopení vlastního „já“ u ţák] 
 
Kompetence občanská: 
uplatOujeme prvky environmentální výchovy 
nabízíme ţák]m dostatek pUíleţitostí k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy 
p]sobíme výchovnE na ţáky pUi vycházkách, exkurzích, kurzech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 MÍSTO, KDE ŽIJEME 
orientuje se v budovE školy, popíše tUídu a školu  
 
jednoduše popíše region, ve kterém bydlí, jeho 
pamEtihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti   
 
popíše polohu svého bydlištE na mapE, začlení svou 
obec (mEsto) do pUíslušného kraje 
 
pozná a pojmenuje na obrázku pamEtihodnosti, 
zajímavosti okolní krajiny  

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
škola – prostUedí školy a ţivot ve škole; popis tUídy; 
adresa školy; plán tUídy  
 
domov a jeho okolí – orientace podle plánu; mapa 
místní krajiny; adresa bydlištE; památné objekty v 
obci a okolí; regionální pohádky a povEsti, kulturní 
a historické zajímavosti  
 
obec (mEsto) - poloha v krajinE, minulost a 
současnost obce (mEsta), význačná místa, části obce 
(mEsta)  
 
okolní krajina (místní oblast, region) – 
charakteristické znaky krajiny; regionální 
zvláštnosti; vliv krajiny na ţivot lidí; p]sobení lidí 
na krajinu; významné orientační body 
 
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR 

 LIDÉ ů ČAS 
rozezná rozdíly mezi současným zp]sobem ţivota a 
zp]sobem ţivota v minulosti  
 
pochopí dle svých moţností významné události a 
povEsti, které se vztahují k regionu a kraji  
 
dodrţuje zásady bezpečného chování v silničním 
provozu   
 
reaguje vhodnE na pokyny dospElých pUi 
mimoUádných událostech 

LIDÉ ů ČůS 
orientace v čase – kalendáU (školní rok x kalendáUní 
rok) 
 
současnost a minulost v našem ţivotE - významné 
dny a státní svátky v roce; promEny zp]sobu ţivota; 
minulost kraje; významné historické objekty v 
regionu a ČR; regionální povEsti; tradiční lidové 
svátky 
 
báje, mýty, povEsti – minulost kraje a pUedk], 
domov, vlast, rodný kraj 

 
 



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapE 
České republiky, určí svEtové strany 

 
 

 

 

 

 

ČJS-5-1-02p Uídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v pUírodE 

 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice 
a její zemEpisné poloze v EvropE 

 
 

ČJS-5-1-04p zná region, ve kterém bydlí, jeho 
pamEtihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 

ČJS-5-1-05p sdElí poznatky a záţitky z vlastních 
cest 

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
určí svEtové strany  
orientuje se dle svých moţností na mapE České 
republiky  
 
vyhledává informace z mapy, čte z mapy, chápe 
obsah mapy (vodstvo, povrch krajiny, značky mapy, 
mEUítko,..) 
 
popíše podnebí ČR a podnebí mírného pásu 
 
rozlišuje nerostné suroviny, chápe význam 
vybraných surovin 
 
vyjmenuje pr]mysl zastoupený na našem území 
 
vybírá z nabídky tvrzení zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v pUírodE  
v modelové situaci prokáţe schopnost bezpečného 
pohybu a pobytu v pUírodE 
 
vyuţívá základní znalosti o České republice 
pozná státní symboly  
uplatOuje základní znalosti o zemEpisné poloze 
České republiky v EvropE  
 
pojmenuje region a nEkteré jeho pamEtihodnosti, 
zvláštnosti a zajímavosti   
orientuje se v mapE regionu, vyhledává v ní 
významné prvky  
 
vyjádUí se (slovnE i písemnE) o poznatcích a 
záţitcích z vlastních cest  
 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
mapy – druhy map; čtení; vysvEtlivky; určit svEtové 
strany  
 
Česká republika – vlast; státní symboly; orientace 
na mapE ČR; hranice státu; povrch a podnebí; 
mEsta; regiony; kraje; obyvatelstvo; hlavní mEsto 
Praha  
 
Evropa – mapa Evropy; státy EU; cestování 



uvede symboly naší státnosti a pojmenuje je 
uvede místa a situace, kde státní symboly 
pouţíváme 
 
 rozlišuje hlavní orgány státní moci a nEkteré jejich 
zástupce 

 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi 
ţivotem dnes a ţivotem v dávných dobách 

 
 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p zná významné události, 
které se vztahují k regionu a kraji 

 
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje 
nejvýznamnEjší kulturní, historické a pUírodní 
památky v okolí svého bydlištE 

 

LIDÉ ů ČůS 
 

určí základní rozdíly mezi současným zp]sobem 
ţivota a zp]sobem ţivota v minulosti 
 
chápe smysl kalendáUe a orientuje se v kalendáUi 
chápe pojmy století, tisíciletí, pUed a našeho 
letopočtu 
 
pochopí významné události a povEsti, které se 
vztahují k regionu a kraji  
 
 
popíše nejvýznamnEjší kulturní, historické a 
pUírodní památky v okolí svého bydlištE 
 
objasní pojem všední den, státní svátek a významný 
den  

LIDÉ ů ČůS 
naše zemE v dávných dobách – pravEk; pUíchod 
Čech]; počátky českého státu; ţivot ve stUedovEku 
(Karel IV.), povEsti 
 

 
 

  



HUDEBNÍ VÝCHOVů 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v Hudební výchovE 

   Ve výuce hudební výchovy je nutné respektovat individualitu kaţdého ţáka. Kaţdý človEk má pUedpoklady se hudebnE rozvíjet, proto je velmi d]leţité, aby 
se všem ţák]m v pr]bEhu vzdElávání dostávalo takových podnEt], které budou rozvíjet jejich individuální hudební schopnosti a dovednosti. Význam hudební 
výchovy spočívá zejména v tom, ţe p]sobí na citovou sféru osobnosti ţáka a podporuje jeho rozvoj v sociální a kulturní oblasti. 
   PUi hledání vhodných hudebních činností je d]leţité, aby kaţdý ţák mohl co v nejvyšší moţné míUe uplatnit sv]j individuální hlasový potenciál i své 
individuální instrumentální dovednosti. Zde je tUeba reagovat na určité zvláštnosti, se kterými je tUeba u ţák] s LMP pUi výuce hudební výchovy počítat. Je 
zapotUebí zohledOovat pUípadné obtíţe zp]sobené napU. poruchami kognitivních proces], poruchami koncentrace pozornosti, citovou vzrušivostí a labilitou 
nálad, impulzivností a hyperaktivitou a omezenými Uečovými schopnostmi. Obtíţe se také vyskytují v rozvoji fonematického sluchu, tj. v nedostatečném 
rozlišování jednotlivých slyšených hlásek – ţák hlásky slyší, ale nerozlišuje je, nebo je rozlišuje nedostatečnE. Dále se mohou vyskytovat obtíţe pUi artikulaci, 
schopnosti porozumEní mluvenému slovu a malá slovní zásoba. To vše má pak dopady nejen na zapojení ţáka do hudebních činností, ale i na jeho rozhodování 
a hodnocení výstup] vlastních i druhých.  
   Také je tUeba počítat s tím, ţe ţák s LMP je schopen udrţet zámErnou pozornost mnohem kratší dobu, jeho pozornost je často bezdEčná a zamEUuje se 
zejména na silné zvukové podnEty. 
S poruchami kognitivních proces] souvisí i obtíţné uţívaní pojm], coţ m]ţe ztEţovat výbEr i pr]bEh jednotlivých hudebních činností a následnou reflexi 
vlastního hudebního „výkonu“.  

Organizace výuky žák] s LMP v Hudební výchovE 

   Pro výuku hudební výchovy je d]leţitá motivace ţák] s LMP, která navozuje ve tUídE tv]rčí a hudebnE zvídavou atmosféru, individuální pUístup ze strany 
učitel] a vytváUení situací pro spontánní zapojení všech ţák] do hudebních činností. PUi hudební výchovE je vhodné pracovat s aktuálním naladEním jednotlivc] 
i náladou celé skupiny. D]leţité jsou podnEty k uplatnEní vlastních zkušeností a dovedností, fantazie a pUedstavivosti i podnEty k hledání a objevování nových 
vokálních, instrumentálních i hudebnE pohybových vyjádUení. 
   Obsah hodin hudební výchovy by mEl být pestrý, s častým stUídáním aktivit. Propracovaná pUíprava na výuku by mEla také zahrnovat nEkolik moţných 
variant pr]bEhu vyučovací hodiny i její obsahovou modifikaci. NEkdy je totiţ pUedem tEţké odhadnout to, co ţáky zaujme a kam je pUipravený cíl a obsah 
vyučovací hodiny „zavede“. SamozUejmostí by mEla být vlastní hudební produkce ţák] vokální i instrumentální – napUíklad hra na Orffovy nástroje, hra na tElo 
apod. 
   Vhodné je zaUazovat do vyučovacích hodin r]zné činnosti z dramatické výchovy, taneční a pohybové výchovy, ale i relaxační a pamE[ová cvičení, cvičení na 
„trénování“ výslovnosti jednotlivých slov i slovních spojení. Nedílnou součástí výuky by mEly být i návštEvy koncert].  
    Výstupy pro hudební výchovu jsou komplexní, propojují se v nich činnosti vokální, instrumentální, hudebnE pohybové a poslechové. Podtrhují činnostní 
princip pUedmEtu – znalosti jsou získávány pUedevším z praktických činností, které následnE tyto znalosti upevOují. Pojetí vzdElávacího obsahu hudební 
výchovy je „otevUené“ r]zným pUístup]m a metodám – to se týká rovnEţ výbEru písOového repertoáru, poslechových skladeb, úprav pro instrumentální činnosti 
apod. Očekávané výstupy umoţOují v maximální moţné míUe zohlednit individuální dispozice ţák] s LMP. 
 
Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu Hudební výchova 



 

Kompetence k učení  
 
vedeme ţáka k zpívání na základE svých dispozic intonačnE čistE a rytmicky pUesnE  
umoţOujeme kaţdému ţákovi zaţít úspEch 
vedeme ţáka k vyuţívání vlastních zkušeností a poznatk] z jiných pUedmEt] i bEţného ţivota 
 
Kompetence k Uešení problém]  
 
vede ţáka k rozlišování jednotlivé kvality tón], rozpoznání výrazné tempové a dynamické zmEny v proudu znEjící hudby 
učitel vede ţáka, aby rozpoznal v proudu znEjící hudby nEkteré hudební nástroje, odlišil hudbu vokální, instrumentální a vokálnE instrumentální činnosti 
vedeme ţáky k vzájemnému naslouchání 
 
Kompetence komunikativní  
 
vedeme ţáka k rytmizaci a melodizaci jednoduchých text], k improvizaci v rámci nejjednodušších hudebních forem 
vedeme ţáka k reakci pohybem na znEjící hudbu, pohybem vyjadUovat metrum, tempo, dynamiku, smEr melodie 
zajímáme se o námEty, názory, zkušenosti ţák] 
 
Kompetence sociální a personální  
 
nabízíme dostatek situací ke kritickému usuzování a posuzování ţánr] a styl] hudby 
vedeme ţáka k vzájemnému naslouchání 
vedeme ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 
Kompetence občanská 
 
nabízíme ţák]m dostatek pUíleţitostí ke kritickému myšlení nad obsahy text] písní a hudebních dEl 
ţák se podílí na hodnocení činností nebo jejich výsledk] 
 
Kompetence pracovní  
 
vedeme ţáka k vyuţívání jednoduchých hudebních nástroj] k doprovodné hUe, aby tanečním pohybem vyjádUil hudební náladu  
 
 
 
 



1. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
dbá na správné dýchání a drţení tEla 
provádí hlasová a dechová cvičení 
snaţí se zUetelnE vyslovovat 
snaţí se vytleskat rytmus podle vzoru 
zazpívá dEtské a lidové písnE podle výbEru 
pozná a naučí se vybrané vánoční koledy 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
pEvecký a mluvní projev (pEvecké dovednosti, 
hlasová hygiena) 
hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
pouţívá dEtské hudební nástroje k rytmickým 
cvičením a hudebnímu doprovodu 
pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, 
dUívka, triangl, h]lky, bubínek 

 
 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
hra na hudební nástroje (reprodukce motiv], témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástroj] Orffova 
instrumentáUe, zobcových fléten) 
rytmizace, hudební hry (ozvEna) 

 HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
provádí hudebnE pohybovou činnost (drţení tEla, 
ch]ze, jednoduché taneční hry, pochod) 

 
 

HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pohybový doprovod znEjící hudby (2/4 takt) 
pohybové vyjádUení hudby (pohybová improvizace) 

 POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
pozná vybrané hudební nástroje podle zvuku 
rozlišuje hlas mluvený a zpEvní 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
kvality tón] 
hudba vokální, instrumentální, vokálnE-
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka…) 

 
  



Ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii 
stoupavou a klesavou, zeslabování a zesilování 
vytleská rytmus podle Uíkadel a písní 
zazpívá vybrané vánoční koledy, dEtské a lidové 
písnE dle výbEru 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
pEvecký a mluvní projev (pEvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpEv, 
rozšiUování hlasového rozsahu) 
hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu) 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – 
klavír, trubka, housle, flétna, buben 
uţívá dEtské hudební nástroje 
doplní zpEv hrou na jednoduché hudební nástroje 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
hra na hudební nástroje (reprodukce motiv], témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástroj] 
z Orffova instrumentáUe, zobcových fléten) 
rytmizace, hudební hry (otázka - odpovE@), 
hudební improvizace 

 HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pohybuje se podle daného rytmu, pUi tanci tleská a 
do pochodu bubnuje 
pohybem vyjádUí hudbu, zpívá s tancem 
pochoduje v rytmu písnE 
 

 

HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pohybový doprovod znEjící hudby (2/4 takt) 
pohybové vyjádUení hudby (pohybová improvizace) 

 POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
rozlišuje umElou a lidovou píseO 
seznámí se s vybranými skladbami klasik] 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
kvality tón], vztahy mezi tóny (akord) 
hudební výrazové prostUedky, hudební prvky 
(pohyb, melodie, rytmus) 
hudba vokální, instrumentální, vokálnE-
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 

 
  



ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písnE v rozsahu 
kvinty 
HV-3-1-02p správnE a hospodárnE dýchá a zUetelnE 
vyslovuje pUi rytmizaci Uíkadel i pUi zpEvu 
 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
správnE a hospodárnE dýchá a zUetelnE vyslovuje pUi 
rytmizaci Uíkadel i pUi zpEvu 
vytleská dvoučtvrteční a tUíčtvrteční takt 
zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč 
seznámí se s hymnou ČR 
zpívá jednoduché písnE v rozsahu kvinty, vybrané 
vánoční koledy, dEtské a lidové písnE dle výbEru 
dbá na správné dýchání 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
pEvecký a mluvní projev (pEvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpEv, 
rozšiUování hlasového rozsahu) 
hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu) 
dvojhlas (kánon) 
 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové a umí uvést 
pUíklad 
umí doprovázet na rytmické nástroje 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
hra na hudební nástroje (reprodukce motiv], témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástroj] z Orffova 
instrumentáUe, zobcových fléten) 
rytmizace, hudební hry (otázka - odpovE@), hudební 
improvizace 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a 
rytmické zmEny 
 

HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
seznámí se s polkovými a valčíkovými kroky (ch]ze 
dvoudobá, tUídobá) 
pohybovE vyjádUí hudbu 
reaguje pohybem na tempové a rytmické zmEny 

HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pohybový doprovod znEjící hudby (2/4 takt) 
pohybové vyjádUení hudby (pohybová improvizace) 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku 
                     pozornE vnímá jednoduché skladby 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
rozlišuje sílu zvuku  
pozornE vnímá jednoduché skladby 
pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu 
seznámí se s díly B. Smetany a A. DvoUáka 
poslechem rozezná hudební nástroje 
 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
kvality tón], vztahy mezi tóny (akord) 
hudební výrazové prostUedky, hudební prvky 
(pohyb, melodie, rytmus) 
hudba vokální, instrumentální, vokálnE-
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka,…) 

 



4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
učí se další písnE (lidové, trampské, populární) 
dbá na správné dýchání 
zná pojmy houslový klíč, notová osnova, noty, 
taktová čára 
seznámí se s délkami not 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
pEvecký a mluvní projev (pEvecké dovednosti, 
hlasová hygiena) 
hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 
dvojhlas (kánon) 
hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu) 
intonace a vokální improvizace (durové a mollové 
tóniny) 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, 
drnkací, bicí 
doprovodí písnE na rytmických nástrojích 
zvládá rytmizaci Uíkadel 
pozná melodii stoupavou, klesavou 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
hra na hudební nástroje (doprovod písní pomocí 
nástroj] z Orffova instrumentáUe, zobcových fléten) 
rytmizace, melodizace, hudební improvizace (tvorba 
hudebního doprovodu, hudební hry) 
grafický záznam melodie 

 HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pohybovE vyjádUí hudbu 
polkový krok 

HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pohybový doprovod znEjící hudby (3/4 a 4/4 takt, 
valčík, menuet) 
pohybové vyjádUení hudby (pantomima a pohybová 
improvizace) 
orientace v prostoru (pamEtné uchování tanečních 
pohyb]) 

 POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
zná osobnost – B. Smetana 
poslechem rozezná hudební nástroje 
 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
vztahy mezi tóny 
rozpoznání tempa a rytmu 
hudební výrazové prostUedky a hudební prvky 
hudba vokální, instrumentální, vokálnE  
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
(rozvíjení činností z prvního období) 
hudební styly a ţánry (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka) 
interpretace hudby (slovní vyjádUení) 

 
  



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

HV-5-1-01p zpívá písnE v pUimEUeném rozsahu k 
individuálním schopnostem        

           - správnE hospodaUí s dechem pUi interpretaci 
písní - frázování 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
zpívá písnE v pUimEUeném rozsahu k individuálním 
schopnostem (lidové, trampské, populární) 
odlišuje tóny podle výšky, síly, barvy 
napíše houslový klíč do notové osnovy 
zná noty – celá, p]lová, čtvr[ová 
zná p]vod státní hymny 
zpívá jednoduché písnE 
naučí se vybrané písnE J. UhlíUe a K. Šípa 
správnE hospodaUí s dechem pUi interpretaci písní - 
frázování 
 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
pEvecký a mluvní projev (pEvecké dovednosti, 
hlasová hygiena) 
hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 
dvojhlas (kánon) 
(rozvíjení činností z prvního období) 
hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu) 
intonace a vokální improvizace (durové a mollové 
tóniny) 
 

HV-5-1-03p doprovodí spoluţáky na rytmické 
hudební nástroje 
 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello, 
kontrabas 
pozná dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh 
seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém 
orchestru 
doprovodí písnE na rytmické a melodické hudební 
nástroje 
doprovodí spoluţáky na rytmické hudební nástroje 
 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
hra na hudební nástroje (doprovod lidových i 
umElých písní pomocí nástroj] z Orffova 
instrumentáUe, zobcových fléten) 
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební 
hry) 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s 
hudbou 
 

HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
seznámí se s krajovými lidovými tanci 
umí pohybovE vyjádUit nálady 
je seznámen s relaxací 
propojí vlastní pohyb s hudbou 
 

HUDEBND POHYBOVÉ ČINNOSTI 
pohybový doprovod znEjící hudby (3/4 a 4/4 takt, 
valčík, menuet) 
pohybové vyjádUení hudby (pantomima a pohybová 
improvizace) 
orientace v prostoru (pamEtné uchování tanečních 
pohyb]) 
 



HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy 
        -           pozornE vnímá znEjící hudbu r]zných 
skladeb 
 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
odliší tóny podle výšky, síly a barvy  
poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové 
nástroje  
pozornE vnímá znEjící hudbu r]zných skladeb 
seznámí se s varhanní hudbou 
pozná vánoční hudbu a vánoční koledy 
pozná trampské písnE 
zná nEkteré naše nejvýznamnEjší skladatele (B. 
Smetana, A. DvoUák) 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
kvality tón] 
vztahy mezi tóny 
hudební výrazové prostUedky a hudební prvky 
hudba vokální, instrumentální, vokálnE 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
(rozvíjení činností z prvního období) 
hudební styly a ţánry (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, ...) 
interpretace hudby (slovní vyjádUení) 
 

 
 

  



VÝTVůRNÁ VÝCHOVů 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP ve Výtvarné výchovE 

   Ve výuce výtvarné výchovy je zcela nezbytné vycházet pUi zadávání tv]rčích činností z individuálních schopností, dovedností, znalostí, potUeb a zájm] ţáka. 
PUi hledání vhodných námEt] pro rozmanité tv]rčí činnosti a výbEr prostUedk] pro jejich realizaci je zapotUebí zohledOovat pUípadné obtíţe napU. s 
vizuomotorikou, poruchami kognitivních proces], poruchami koncentrace pozornosti, citovou vzrušivostí a labilitou nálad, impulzivností a hyperaktivitou. 
Variabilita tv]rčích činností a pUizp]sobení konkrétního zadání osobnosti kaţdého ţáka je stEţejním pUedpokladem pro to, aby ţák mohl vizualizovat (výtvarnE 
vyjadUovat) r]znorodé smyslové podnEty (zejména pro tyto ţáky jsou d]leţité podnEty nejen zrakové, ale i haptické, zvukové, čichové i chu[ové), své 
pUedstavy, pocity, zkušenosti a sv]j fantazijní svEt. D]leţité také je, aby mohl své práce sdílet s ostatními (prezentovat je, vystavovat je, povídat si o nich). 
   U ţák] s LMP bývá proces získávání a upevOování dovedností pomalejší, neţ u jiných ţák] a také m]ţe probíhat s r]znými odchylkami. Jedná se napUíklad o 
pomalejší a sníţený rozsah zrakového vnímání. To se m]ţe projevovat napU. tím, ţe obtíţnE vydElují obrysy tvar] od pozadí. Dále se m]ţe jednat o sníţené 
vnímání času a prostoru, včetnE hloubky prostoru. Neznamená to však, ţe je to pro tv]rčí práci omezující. 
   PUi prezentaci vlastních prací je zapotUebí počítat s odlišným tempem vývoje Ueči a komunikativních dovedností obecnE. S prezentací úzce souvisí schopnosti 
sebehodnocení, které m]ţe mít značnE kolísavou úroveO – od výraznE sebepodceOujících postoj] aţ k pUeceOování se.  

Organizace výuky žák] s LMP ve Výtvarné výchovE 

   D]leţité je navodit u ţáka kladný postoj v]či tv]rčím činnostem. Pokud si ţák uvEdomí, ţe m]ţe vyuţít nEjakou svoji zkušenost či jiţ získanou dovednost, 
daleko lépe se do tv]rčího procesu zapojí. Vhodné tedy je, aby učitel na začátku vyučovací hodiny pUipomnEl, co vše jiţ ţáci z výtvarné výchovy umí, pUípadnE 
jim pomohl vybavit si to, co dElali minulou hodinu apod. RozhodnE by mEl být poskytnut prostor proto, aby se ţáci ke svým výtvarným vyjádUením vraceli, 
mEli moţnost vidEt umElecká díla a za pomoci učitele si o nich povídat. 
   D]leţité je i vyuţívání mezipUedmEtových vztah] pUi volbE námEt] a jim odpovídajícím výbEru vhodné motivace – zde je moţné vyuţít napU. pUedčítání 
text], recitaci, ukázky dramatizace literární pUedlohy, ale i navázání na poznatky z pohybu ve veUejném prostoru (co vše mohu vidEt v okolí místa, kde bydlím, 
kde se cítím dobUe apod.), či v pUírodním prostUedí a všímání si i jejich estetické dimenze apod. 
   BEhem vyučovací hodiny/bloku je nutné poskytovat ţák]m pr]bEţnou individualizovanou podporu a zpEtnou vazbu k tomu, jak je moţné pUistupovat k 
námEtu a pUemýšlet o zadání – zejména pak k jaké osobní zkušenosti se námEt či zadání vztahuje, jaké postupy a prostUedky je vhodné volit, co vše je moţné si 
vyzkoušet. Je tUeba podpoUit ţáky s výbErem postup] a volbou prostUedk] i tUeba s jejich jednoduchou pUípravou (napU. pUi malbE pomoci s vymačkáním barev z 
tuby, upozornEním na to, ţe je jiţ tUeba vyprat štEtec apod.). Získání a upevnEní jednoduchých pracovních postup] a návyk], které jsou spojené s uţitím 
prostUedk] a technologií, jsou pro další tv]rčí práci velmi podstatné a je tUeba tyto dovednosti nepodceOovat a jejich rozvoji vEnovat čas. To naprosto 
neznamená, ţe je nutné vyuţívat pouze zabEhlé a nEkdy aţ stereotypnE uţívané materiály a prostUedky (často se vyuţívá pouze omezený a pUedem 
„nadefinovaný“ formát čtvrtek), zd]razOuje se plošné vyjádUení oproti prostorovému, nevyuţívá se potenciál ICT technologií – napUíklad fotografie, animace 
apod.) 
   Ţák by mEl mít moţnost pracovat v poloze, která mu vyhovuje – jiné nároky a potUeby m]ţe mít pUi kresbE a pUi malbE a jiné pUi objektovém či prostorovém 
vyjadUování. Dostatek prostoru a vyhovující učebna je základní podmínkou pro kvalitní výuku stejnE jako počet ţák] ve tUídE a pedagog s výtvarným 
vzdEláním.  
   Protoţe nezanedbatelnou roli hraje u tv]rčích výtvarných činností rozvoj psychomotoriky a základních dovedností uţívat r]zné nástroje a potUeby, je tUeba, 



aby ţák byl povzbuzován nejen k tomu, aby je uţíval, ale také aby s nimi i experimentoval (tzn. kombinoval je, zkoušel je r]znE vyuţívat, mEl k dispozici r]zné 
formáty papíru r]zného typu a kvality i nové a dosud nezvyklé materiály). 
   Není moţné podceOovat mnoţství výtvarného materiálu a pom]cek pro výuku, které by mEly být vţdy pUipraveny včas a s rozmyslem. Vzhledem k mnoţství 
výtvarného materiálu a výtvarných potUeb je d]leţité dbát na dodrţování „tv]rčího poUádku“ v učebnE, na stálé místo k ukládání r]zných druh] barev (tempery, 
plakátové barvy, barvy na sklo a textil), štEtc], kelímk] na vodu, r]zného materiálu na koláţe, grafické techniky, perokresby a Uady dalšího materiálu. 
   Zásadním faktorem je, aby výuka tv]rčích činností probíhala v klidné a pUátelské atmosféUe. Je výborné, pokud škola vlastní nejen výtvarný atelier, ale 
současnE i keramickou dílnu - ţáci s LMP dosahují v trojrozmErné tvorbE často velmi zajímavých výsledk].  
   Součástí jakéhokoliv tv]rčího procesu je prezentace vlastních výsledk], a[ jiţ jde o prezentaci pracovního charakteru, nebo školní vernisáţ, či účast na 
pUehlídkách a soutEţích. Velké moţnosti nabízejí také prezentace na webových stránkách tUídy či školy.  
   NemElo by se v ţádném pUípadE zapomínat zejména na zaUazování edukativních program] muzeí a galerií – rozhodnE je moţné navázat s nimi dlouhodobou 
spolupráci a vzájemnE se domlouvat o obsahu programu. Nezapomínat na besedy, návštEvy výstav prací napUíklad základních umEleckých škol, které jsou v 
dostupné vzdálenosti, ale také návštEvy ateliér], dílen, setkání se zajímavými osobnostmi. Ţáci by mEli mít moţnost navštívit r]zná prostUedí a kulturní 
instituce a mElo by jim být dopUáno zaţít slavnostní pocit z esteticky vytUíbeného prostUedí. 
   Výstupy pro výtvarnou výchovu jsou komplexní. To znamená, ţe se v nich vţdy propojuje rovina vnímání, tvorby a interpretace. Interpretaci je moţné 
vnímat napUíklad jako jednoduché slovní vyjádUení (co ţáka zaujalo na vlastní práci, práci spoluţák] či umEleckém díle – jaký pocit či pUedstavy v nEm 
vyvolaly napU. kombinace barev a tvar], zda a kdy se s podobnými obrazy či objekty jiţ setkal apod.). Interpretaci je však moţné také vnímat jako pohybovou, 
gestickou či zvukovou, reakci na obraz (pocit z nEj). Komplexnost výstup] spočívá i v tom, ţe jsou zamEUeny jak na rozvíjení smyslové citlivosti, tak na 
uplatOování subjektivity, ale i na ovEUování komunikačních účink]. Jiţ výše bylo zmínEno, jak je d]leţité nezapomínat na tu část obsahu, která vEdomE pracuje 
s r]znými podobami „prezentace“ vlastní práce. Je tUeba, aby ţák mEl moţnost se vyjadUovat nejen o své práci, ale i o práci ostatních a to spíše tak, ţe mezi 
nimi hledá shodnosti a podobnosti, neţ aby je jen hodnotil „líbí – nelíbí“. To sice m]ţe být prvním d]leţitým krokem, ale rozhodnE by se u nEj nemElo z]stat. 
   PUestoţe rozvoj motorických dovedností a vytvoUení konkrétního hmotného díla je rozhodnE d]leţité a často jeho další uţití (napU. jako dárek) sehrává i 
d]leţitou socializační roli, nemElo by jít ve výtvarné výchovE o tvorbu dekorativních pUedmEt], ale o získání schopnosti vyjadUovat se a komunikovat 
výtvarnými/vizuálními prostUedky. 
   Výtvarná výchova plní cíle kognitivní, afektivní a psychomotorické a dosahuje je prostUednictvím vzdElávacího obsahu a tv]rčích činností. 

 
Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu Výtvarná výchova 
 
Kompetence k učení:  
 
umoţOujeme kaţdému ţákovi zaţít úspEch 
vedeme ţáka k vyuţívání vlastních zkušeností a poznatk] z jiných pUedmEt] i bEţného ţivota 
vedeme ţáka k práci s výtvarnými materiály  
 
Kompetence komunikativní: 
zajímáme se o námEty, názory, zkušenosti ţák] 
vedeme ţáka ke komunikaci mezi ţáky 
vedeme ţáka ke srozumitelnému vyjadUování se jednoduchými vEtami k výtvarném projevu 



 
Kompetence pracovní: 
 
vedeme ţáky k uţívání r]zných výtvarných materiál] 
vedeme ţáka k dodrţování dohodnutých pravidel, postup] a termín] 
vedeme ţáka k dodrţování zásad bezpečnosti, hygieny práce, a k práci podle daného pracovního postupu 
 
Kompetence sociální a personální: 
 
nabízíme ţákovi posuzování výtvarných styl] a jejich kritické usuzování  
vedeme ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
vedeme ţáka k respektování pravidel práce v týmu 
 
Kompetence občanská 
 
vedeme ţáka, aby se podílel na hodnocení činností nebo jejich výsledk] 
 
Kompetence k Uešení problém]  
 
vedeme ţáky k vzájemnému naslouchán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. - ň.  ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu 
 

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 
 
vyuţívá základní postupy malby (r]zné i typy barev 
– tempery, vodové barvy, plakátové barvy apod.) – 
vyuţívá k tomu další pom]cky – paletu, r]zné druhy 
štEtc]; ke kresbE pouţívá r]zný materiál – tuţky, 
pastelky, dUívko, pero a tuš, rudku, uhel; pracuje ale 
i s linií v prostoru, vyuţívá r]zné pUedmEty, 
plastické materiály, ICT technologie apod.  
vyuţívá suchý pastel, voskovky 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
Výtvarné osvojování skutečnosti 
námEty ze ţivota dEtí 
ilustrace ke známým Uíkadl]m a pohádkám 
ztvárnEní záţitku kresbou 
dotváUení pUírodních výtvor] na základE fantazie 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává 
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby 
vlastní, tvorby ostatních i na pUíkladech z bEţného 
ţivota (s dopomocí učitele) 
 

UPLůTNOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, 
tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na pUíkladech z bEţného ţivota (s 
dopomocí učitele) 
 
rozpozná a pojmenuje linie (ukáţe napUíklad dvE 
linie rozdílné délky a tlouš[ky); barvy (najde a 
namíchá r]zné odstíny barev - rozliší studené a teplé 
barvy; barvy podobných odstín] i výraznE 
kontrastní), tvary (oblý, trojúhelníkový, špičatý) 
objekty (napU. ten, který je hladký a kulatý a ten, 
který je hranatý s „hrbolatým“ povrchem) 
 

UPLůTNOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
Dekorativní a prostorové práce 
kresba mEkkým materiálem 
malba barvou a štEtcem (rozpíjení, zapouštEní) 
rozvoj smyslu pro prostor 
vlastnosti plastických materiál] 
vystUihování, nalepování 
rozvoj smyslu pro rytmus 



VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatOuje vlastní 
zkušenosti, proţitky a fantazii pUi tv]rčích 
činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdElit 
svým spoluţák]m 

OVDTOVÁNÍ KOMUNIKůČNÍCH ÚČINK¥ 
uplatOuje vlastní zkušenosti, proţitky a fantazii pUi 
tv]rčích činnostech, je schopen výsledky své 
činnosti sdElit svým spoluţák]m 
 
pUi vlastní tv]rčí práci vychází ze svého pozorování 
(napU. určitých pUedmEt] – jejich tvar], barev, 
velikostí, umístEní v prostoru – pUedmEt, který je 
vpUedu, a který vzadu); fantazijních pUedstav (napU. 
pUedstavy zvíUat či bytostí); proţitk] (záznam z 
poslechu hudby; vzpomínka na slavnostní hostinu 
apod. 
vyuţívá r]zné prostUedky k vyjádUení plošnému i 
prostorovému a kombinuje  je 
jednoduše sdElí a zhodnotí, co vytvoUil a proč 

OVDTOVÁNÍ KOMUNIKůČNÍCH ÚČINK¥ 
Výtvarné umEní a ţivotní prostUedí  
vztah k ţivotnímu prostUedí, k lidovému umEní, uţité 
tvorbE, odívání 
seznamování s ukázkami ilustrací dEtských knih 
práce s dEtskou hračkou a loutkou 
dotváUení pUírodních výtvor] na základE fantazie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. – 5.  ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

VV-5-1-01–07p uplatOuje základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu, realizuje sv]j tv]rčí zámEr 

 
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p pUi tvorbE vychází ze 
svých zrakových, hmatových i sluchových vjem], 
vlastních proţitk], zkušeností a fantazie 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
uplatOuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu  
rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, 
barvy, tvary, objekty  
 
rozlišuje, co ve výsledcích jeho tvorby vychází z 
jeho pUedstav a fantazie a co z jeho smyslových 
vjem]  
 
pUi tvorbE vychází ze svých zrakových, hmatových 
i sluchových vjem], vlastních proţitk], vyjadUuje 
se k pocit]m ze svého díla i k hodnocení  

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
 Výtvarné osvojování skutečnosti  
vztah k lidem a společnosti (lidská postava – 
proporce, základní poučení o kompozici)  
dotváUení pUírodní formy na základE vlastní 
fantazie  
pUírodní a umElé formy v ročních obdobích  
vyjádUení tvaru vEci, poznávání materiál] a funkcí 
pUedmEtu,  
porovnává rozdílnost a podobnost tvar], jejich 
velikost, vzájemnou polohu, svEtlostní a barevné 
vztahy  

 
  

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, 
tUídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, 
rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy 
(kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatOuje 
je podle svých schopností pUi vlastní tvorbE, pUi 
vnímání tvorby ostatních i umElecké produkce i na 
pUíkladech z bEţného ţivota (s dopomocí učitele) 
 

UPLůTNOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
pUedstaví výsledky své práce 
popíše svým spoluţák]m, jak pUi tvorbE 
postupoval, vyjadUuje pocity ze svého díla i 
hodnocení 
 
pUi vlastních tv]rčích činnostech pojmenovává 
prvky vizuálnE obrazného vyjádUení; porovnává je 
na základE vztah] (svEtlostní pomEry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy a jiné), uplatOuje je 
podle svých schopností pUi vlastní tvorbE, pUi 
vnímání tvorby ostatních i umElecké produkce i na 
pUíkladech z bEţného ţivota (s dopomocí učitele) 

UPLůTNOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
Dekorativní a prostorové práce spojené s 
experimentováním  
dekorativní členEní plochy s vyuţitím barvy, linie 
a tvaru prvku  
jednoduché grafické techniky  
týmové prostorové práce  
kompozice z pUírodních materiál] 

 
 



VV-5-1-06p vyjádUí (slovnE, mimoslovnE, 
graficky) pocit z vnímání tv]rčí činnosti vlastní, 
ostatních i umEleckého díla 
 
 

OVDTOVÁNÍ KOMUNIKůČNÍCH ÚČINK¥ 
pUi tvorbE vizuálnE obrazných vyjádUení se vEdomE 
zamEUuje na projevení vlastních ţivotních 
zkušeností i na tvorbu vyjádUení, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbliţší sociální 
vztahy 

 
vyjádUí (slovnE, mimoslovnE, graficky) pocit z 
vnímání tv]rčí činnosti vlastní, ostatních i 
umEleckého díla 

OVDTOVÁNÍ KOMUNIKůČNÍCH ÚČINK¥ 
 Výtvarné umEní a ţivotní prostUedí  
základní druhy výtvarného umEní 
rozvíjení kultury umEní, uţitné umEní 
vyuţívání specifik regionu (principy tvorby 
jednoduchých ornament] a jeho rytmu) 
vztah k ţivotnímu prostUedí prostUednictvím VV 
ilustrační torba (komiksy, časopis, kniha, 
fotografie, …) 
 

 
 

  



PRůCOVNÍ ČINNOSTI 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v Pracovních činnostech 

   VzdElávací oblast ČlovEk a svEt práce je povaţována za jednu ze stEţejních vzdElávacích oblastí v základním vzdElávání ţák] s lehkým mentálním 
postiţením.  
    U ţák] s lehkým mentálním postiţením trvá nácvik bEţných dovedností a utváUení návyk] mnohem delší dobu neţ u ţák] bez postiţení, a proto je nutné s 
nácvikem začít co nejdUíve a vEnovat mu dostatečnou časovou dotaci v učebním plánu. Výuka by mEla být d]slednE zaloţena na praktických činnostech v 
bezpečném pracovním prostUedí. MEla by zahrnovat široké spektrum manuálních činností a současnE se zamEUovat a systematicky ovlivOovat rozvoj 
komunikačních, motorických a tvoUivých schopností, zmírOovat motorické poruchy, zdokonalovat kognitivní funkce, stimulovat Ueč a myšlení. Privilegované 
postavení tohoto oboru ve vzdElávání ţák] s LMP pramení z jeho zásadního významu pro budoucí profesní orientaci tEchto ţák], pro volbu jejich další 
vzdElávací dráhy a volbu povolání. Významnou mErou pUispívá k budování sebed]vEry ţák], často bývá jedinou moţností pro dosaţení úspEchu. 
   Motorický vývoj ţák] s lehkým mentálním postiţením je pro Uadu školních činností a pro budoucí pracovní uplatnEní tEchto ţák] zásadní. Je tUeba počítat s 
tím, ţe i rozvoj motorických schopností tEchto ţák] vyţaduje vyšší míru podpory, nelze se spoléhat na samovolné vyrovnání deficit] a individuální plány 
zamEUovat pouze na intelektuálnE náročnEjší aktivity. PUi motorických aktivitách je tUeba postupovat individuálnE, zpravidla na tyto ţáky nelze klást stejné 
nároky jako na ţáky intaktní. Pokud tedy chceme ţák]m s lehkým mentálním postiţením umoţnit participaci na všech aktivitách a podpoUit jejich inkluzi do 
společnosti, tak by součástí komplexní péče mEla být i podpora rozvoje jejich motorických schopností v pr]bEhu celé školní docházky. 

Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu Pracovní činnosti 

Kompetence k učení: 
 
podnEcujeme fantazii ţák] a jejich tvoUivost 
orientujeme se na učení pro ţivot, vhodnE motivujeme pUíklady ze ţivota 
 
Kompetence k Uešení problému: 
 
uplatOujeme u ţák] prvky logického myšlení, sebehodnocení a hodnocení jiných 
 
Kompetence komunikativní: 
 
zapojujeme ţáky do organizování školních akcí a projekt], vedeme je k samostatnému projevu 
podporujeme dialog mezi učitelem a ţákem, vedeme je ke kooperativní práci 
 
Kompetence pracovní: 
 
osobním pUíkladem vytváUíme u ţák] pUedstavu o správném pUístupu k práci 
soustavnE budujeme základní pracovní dovednosti a návyky 



vytváUíme výrobky k uplatnEní v kaţdodenním ţivotE, tak ţáky motivujeme k pUesné a pečlivé práci 
vedeme ţáky k sestavování pracovních postup], k volbE vhodných pom]cek a Uešení problémových úkol] 
ţáky vedeme k dodrţování bezpečnosti pUi práci a dodrţování hygienických návyk] pUi práci 
pracujeme ve skupinách i individuálnE 
uplatOujeme u ţák] sebehodnocení i hodnocení práce ostatních 
u ţák] uplatOujeme cílený proces profesionální orientace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

  PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
skládá, stUíhá, trhá, lepí, ohýbá, krčí, válí, hnEte, 
stlačuje 
zvládá základní manuální dovednosti pUi práci 
s jednoduchým materiálem a pom]ckami 
vytváUí jednoduchými postupy r]zné výrobky 
z tradičních a netradičních materiál], z modelovací 
hmoty 
pracuje podle pUedvádEní nebo slovního návodu 
učitele, podle pUedlohy, vlastní fantazie 
udrţuje poUádek na pracovním místE, dodrţuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
pouţitý materiál - papír, karton, textil, motouz, 
korálky, bavlnky, knoflíky, tEstoviny, špejle, vata, 
pUírodniny, modelovací hmota 
praktické činnosti s tímto materiálem  
rozlišení pUírodního a umElého materiálu 
kombinace r]znorodého materiálu 
modelovací hmota – válení, hnEtení, stlačování, … 
funkce a vyuţití pracovních pom]cek a nástroj] 
organizace a bezpečnost práce 

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
zvládá elementární dovednosti a činnosti pUi práci se 
stavebnicemi 
provádí se stavebnicemi jednoduchou montáţ a 
demontáţ  
pracuje podle pUedvádEní nebo slovního návodu 
učitele, podle pUedlohy, vlastní fantazie ţák] 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
práce se stavebnicemi - plošné, prostorové, 
konstrukční 
skládání puzzlí r]zných velikostí 
sestavování jednoduchých model] podle pUedvádEní 
učitele, podle jednoduchého slovního návodu, 
pUedlohy, fantazie ţák] 

 PDSTITELSKÉ PRÁCE 
pečuje o pokojové rostliny 
pozoruje pUírodu v jednotlivých ročních obdobích 
popíše význam péče o zvEU v zimním období 

PDSTITELSKÉ PRÁCE 
pečovat o rostliny – otírání list], zalévání, kypUení 
p]dy, odstraOování odumUelých částí rostlin 
sbEr kaštan] a ţalud] 
na vycházkách pozorovat znaky jednotlivých 
ročních období a zmEn v pUírodE 
 

 PTÍPRůVů POKRM¥ 
dodrţuje základy správného stolování a 
společenského chování 
vyjmenuje základní vybavení kuchynE 
pUipraví st]l pro jednoduché stolování 

PTÍPRůVů POKRM¥ 
seznámení se základním vybavením kuchynE 
zásady hygieny v kuchyni 
pravidla bezpečnosti pUi práci v kuchyni 
uplatnit pravidla správného stolování 
 

 
  



Ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
skládá, stUíhá, trhá, lepí, ohýbá, krčí, válí, hnEte, 
stlačuje 
zvládá základní manuální dovednosti pUi práci 
s jednoduchým materiálem a pom]ckami 
vytváUí jednoduchými postupy r]zné výrobky 
z tradičních a netradičních materiál], z modelovací 
hmoty, šitím 
pracuje podle pUedvádEní nebo slovního návodu 
učitele, podle pUedlohy, vlastní fantazie 
udrţuje poUádek na pracovním místE, dodrţuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
pouţitý materiál - papír, karton, textil, motouz, 
korálky, bavlnky, knoflíky, tEstoviny, špejle, vata, 
pUírodniny, modelovací hmota 
praktické činnosti s tímto materiálem 
nácvik šití na kartonu – navlékání, uzlík, pUední steh 
rozlišení pUírodního a umElého materiálu 
kombinace r]znorodého materiálu 
modelovací hmota – válení, hnEtení, stlačování, … 
vlastnosti r]zných modelovacích hmot 
funkce a vyuţití pracovních pom]cek a nástroj] 
organizace a bezpečnost práce 
jednoduché pracovní operace 

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
zvládá elementární dovednosti a činnosti pUi práci se 
stavebnicemi 
provádí se stavebnicemi jednoduchou montáţ a 
demontáţ  
pracuje podle pUedvádEní nebo slovního návodu 
učitele, podle pUedlohy, vlastní fantazie ţák] 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
práce se stavebnicemi - plošné, prostorové, 
konstrukční (plastové, dUevEné) 
skládání puzzlí r]zných velikostí (malé, stUední, 
velké) 
sestavování jednoduchých model] podle pUedvádEní 
učitele, podle jednoduchého slovního návodu, 
pUedlohy, fantazie ţák] 

 PDSTITELSKÉ PRÁCE 
pečuje o nenáročné pokojové rostliny 
pozoruje pUírodu v jednotlivých ročních obdobích 
popíše význam péče o zvEU v zimním období 

PDSTITELSKÉ PRÁCE 
pečovat o rostliny – otírání list], zalévání, kypUení 
p]dy, odstraOování odumUelých částí rostlin, 
pUesazování, pUihnojování, ošetUení rostlin proti 
šk]dc]m 
pEstování rostlin ze semen – hrách setý, fazole, 
UeUicha 
ţivotní podmínky rostlin 
sbEr kaštan] a ţalud] 
na vycházkách pozorovat znaky jednotlivých 
ročních období a zmEn v pUírodE 



 PTÍPRůVů POKRM¥ 
dodrţuje základy správného stolování a 
společenského chování 
zná základní vybavení kuchynE 
pUipraví st]l pro jednoduché stolování 
pUipraví s pomocí učitele jednoduchou svačinu 

PTÍPRůVů POKRM¥ 
seznámení se základním vybavením kuchynE 
zásady hygieny v kuchyni 
pravidla bezpečnosti pUi práci v kuchyni 
nákup a uskladnEní potravin v domácnosti 
uplatnit pravidla správného stolování, jednoduchá 
úprava stolu 
 

 
  



ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti 
pUi práci s jednoduchými materiály a pom]ckami; 
vytváUí jednoduchými postupy r]zné pUedmEty z 
tradičních i netradičních materiál] 

 
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a 
pUedlohy 

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
skládá, stUíhá, trhá, lepí, ohýbá, krčí, válí, hnEte, 
stlačuje 
zvládá základní manuální dovednosti pUi práci 
s jednoduchým materiálem a pom]ckami 
vytváUí jednoduchými postupy r]zné výrobky 
z tradičních a netradičních materiál], z modelovací 
hmoty, šitím 
pracuje podle pUedvádEní nebo slovního návodu 
učitele, podle pUedlohy, vlastní fantazie 
udrţuje poUádek na pracovním místE, dodrţuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
pouţitý materiál - papír, karton, textil, motouz, 
korálky, bavlnky, knoflíky, tEstoviny, špejle, vata, 
pUírodniny, modelovací hmota, modurit 
praktické činnosti s tímto materiálem 
šití na kartonu, látce – navlékání jehly, uzlík, pUední 
steh, pUišívání knoflík] 
rozlišení pUírodního a umElého materiálu 
kombinace r]znorodého materiálu 
modelovací hmota – válení, hnEtení, stlačování, … 
vlastnosti r]zných modelovacích hmot 
modelování pUedmEt] sloţených ze základních tvar] 
organizace a bezpečnost práce, funkce a vyuţití 
pracovních pom]cek a nástroj] 
jednoduché pracovní operace 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti pUi práci se stavebnicemi 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
zvládá elementární dovednosti a činnosti pUi práci se 
stavebnicemi 
provádí se stavebnicemi jednoduchou montáţ a 
demontáţ  
pracuje podle pUedvádEní nebo slovního návodu 
učitele, podle pUedlohy, vlastní fantazie ţák] 
 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
práce se stavebnicemi - plošné, prostorové, 
konstrukční (plastové, dUevEné) 
skládání puzzlí r]zných velikostí (malé, stUední, 
velké) 
sestavování jednoduchých model] podle pUedvádEní 
učitele, podle jednoduchého slovního návodu, 
pUedlohy, fantazie ţák] 
 



ČSP-3-3-01p provádí pozorování pUírody v 
jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho 
výsledky 
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

 

PDSTITELSKÉ PRÁCE 
pečuje o nenáročné pokojové rostliny 
pozoruje pUírodu v jednotlivých ročních obdobích a 
popsat rozdíly  
popíše význam péče o zvEU v zimním období 
 

PDSTITELSKÉ PRÁCE 
pečovat o rostliny pUi dodrţování podmínek pro 
pEstování – otírání list], zalévání, kypUení p]dy, 
odstraOování odumUelých částí rostlin, pUesazování, 
pUihnojování, ošetUení rostlin proti šk]dc]m 
pEstování rostlin ze semen – hrách setý, fazole, 
UeUicha 
sbEr kaštan] a ţalud] 
na vycházkách pozorovat znaky jednotlivých 
ročních období a zmEn v pUírodE 
 
 

ČSP-3-4-01p upraví st]l pro jednoduché stolování  
ČSP-3-4-02 chová se vhodnE pUi stolování 

 

PTÍPRůVů POKRM¥ 
dodrţuje zásady správného stolování a vhodného 
chování pUi stolování 
popíše základní vybavení kuchynE 
upraví st]l pro jednoduché stolování 
pUipraví s pomocí učitele jednoduchou svačinu 
 

PTÍPRůVů POKRM¥ 
seznámení se základním vybavením kuchynE 
zásady hygieny v kuchyni 
pravidla bezpečnosti pUi práci v kuchyni 
nákup a uskladnEní potravin v domácnosti 
pravidla správného stolování, jednoduchá úprava 
stolu 
pUíprava jednoduché svačiny pro stolování – čaj, 
jednoduchá pomazánka, chléb 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
skládá, stUíhá, trhá, lepí, ohýbá, krčí, válí, hnEte, 
stlačuje 
zvládá základní manuální dovednosti pUi práci 
s jednoduchým materiálem a pom]ckami 
vytváUí pUimEUenými pracovními postupy r]zné 
výrobky z daného materiál] 
vyuţívá pUi tvoUivých činnostech s r]znorodým 
materiálem vlastní fantazii 
volí vhodné pracovní pom]cky, nástroje a náčiní 
vzhledem k pouţitému materiálu 
pracuje dle slovního návodu a pUedlohy 
udrţuje poUádek na pracovním místE, dodrţuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
zpracování vybraných materiál] 
praktické činnosti s tímto materiálem – lepení, 
stUíhání, ohýbání, navlékání, spojování, … 
pracovní pom]cky a nástroje – funkce a jejich 
vyuţití 
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce 
zhotovení výrobk] podle jednoduché technické 
dokumentace 

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
zvládá elementární dovednosti a činnosti pUi práci se 
stavebnicemi 
provádí se stavebnicemi jednoduchou montáţ a 
demontáţ  
popíše uţití jednoduchých pracovních nástroj] a 
pom]cek 
pracuje podle pUedvádEní nebo slovního návodu 
učitele, podle pUedlohy, vlastní fantazie ţák] 
dodrţuje poUádek na svém pracovním místE, 
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
práce se stavebnicemi  
sestavování model]  
seznámení s pouţitými nástroji – šroubovák, 
maticový klíč, stavebnice Merkur 
montáţ a demontáţ jednoduchých pUedmEt] 
práce s návodem, pUedlohou 
 

 PDSTITELSKÉ PRÁCE 
vyjmenuje podmínky a postupy pro pEstování 
vybraných rostlin 
ošetUuje a pEstuje podle daných zásad pokojové i 
jiné rostliny 
provádí pEstitelská pozorování 
 

PDSTITELSKÉ PRÁCE 
ošetUování kvEtin – kypUení, plení, zalévání, 
pUihnojování, pUesazování 
ovoce, zelenina, okopaniny – pozorování klíčení 
rostlin 
herbáU léčivých rostlin 
sklizeO a skladování uţitkových rostlin 
 



 PTÍPRůVů POKRM¥ 
pojmenuje základní vybavení kuchynE 
dle pokyn] pUipraví jednoduché pohoštEní 
dodrţuje pravidla správného stolování 
udrţuje poUádek a čistotu pracovních ploch, 
dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc pUi drobném úrazu v kuchyni 

PTÍPRůVů POKRM¥ 
výbEr, nákup, skladování potravin 
pUíprava jednoduchých pokrm] – pomazánky, saláty 
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 
bezpečná obsluha kuchyOských spotUebič] 
hygiena a úklid v provozu kuchynE 
osobní hygiena a zdravotní výchova 
ošetUení drobného poranEní, lékárnička 

 
  



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

ČSP-5-1-01p vytváUí pUimEUenými pracovními 
postupy r]zné výrobky z daného materiálu 
ČSP-5-1-02p vyuţívá pUi tvoUivých činnostech s 
r]zným materiálem vlastní fantazii 
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pom]cky, 
nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu 
ČSP-5-1-04p udrţuje poUádek na pracovním místE a 
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc pUi drobném poranEní 

 

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
skládá, stUíhá, trhá, lepí, ohýbá, krčí, válí, hnEte, 
stlačuje 
zvládá základní manuální dovednosti pUi práci 
s jednoduchým materiálem a pom]ckami 
vytváUí pUimEUenými pracovními postupy r]zné 
výrobky z daného materiál] 
vyuţívá pUi tvoUivých činnostech s r]znorodým 
materiálem vlastní fantazii 
volí vhodné pracovní pom]cky, nástroje a náčiní 
vzhledem k pouţitému materiálu 
pracuje dle slovního návodu a pUedlohy 
udrţuje poUádek na pracovním místE, dodrţuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 
poskytne první pomoc pUi drobném poranEní 

PRÁCE S DROBNÝM MůTERIÁLEM 
zpracování vybraných materiál] 
praktické činnosti s tímto materiálem – lepení, 
stUíhání, ohýbání, navlékání, spojování, … 
pracovní pom]cky a nástroje – funkce a jejich 
vyuţití 
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce 
zhotovení výrobk] podle jednoduché technické 
dokumentace 

ČSP-5-2-01 provádí pUi práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáţ a demontáţ 
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, 
pUedlohy, jednoduchého náčrtu 
ČSP-5-2-03p udrţuje poUádek na svém pracovním 
místE, dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc pUi drobném úrazu 
- zná funkci a uţití jednoduchých pracovních 
nástroj] a pom]cek 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
zvládá elementární dovednosti a činnosti pUi práci se 
stavebnicemi 
provádí se stavebnicemi jednoduchou montáţ a 
demontáţ  
popíše funkci a uţití jednoduchých pracovních 
nástroj] a pom]cek 
pracuje podle slovního návodu, pUedlohy, 
jednoduchého náčrtu 
udrţuje poUádek na svém pracovním místE, dodrţuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce 
poskytne první pomoc pUi drobném poranEní 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
práce se stavebnicemi  
sestavování model]  
seznámení s pouţitými nástroji – šroubovák, 
maticový klíč, stavebnice Merkur 
montáţ a demontáţ jednoduchých pUedmEt] 
práce s návodem, pUedlohou 
 



ČSP-5-3-01p zná základní podmínky a postupy pro 
pEstování vybraných rostlin 
ČSP-5-3-02p ošetUuje a pEstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny a provádí pEstitelská 
pozorování  
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pEstitelských činností 
správné pom]cky, nástroje a náčiní 
ČSP-5-3-04p dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc pUi úrazu na zahradE 

 

PDSTITELSKÉ PRÁCE 
popíše základní podmínky a postupy pro pEstování 
vybraných rostlin 
ošetUuje a pEstuje podle daných zásad pokojové i 
jiné rostliny 
provádí pEstitelská pozorování 
volí podle druhu pEstitelských činností správné 
pom]cky, nástroje a náčiní 
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví 
poskytne první pomoc pUi drobném poranEní 
 

PDSTITELSKÉ PRÁCE 
ošetUování kvEtin – kypUení, plení, zalévání, 
pUihnojování, pUesazování 
ovoce, zelenina, okopaniny – pozorování klíčení 
rostlin 
sklizeO a skladování uţitkových rostlin 
vycházky a exkurze 
sbEr léčivých bylin, správné sušení a skladování 
péče o ţivotní prostUedí 
zásady bezpečné práce pUi práci s rostlinami 
 

ČSP-5-4-01p zná základní vybavení kuchynE  
ČSP-5-4-02 pUipraví samostatnE jednoduchý pokrm 
ČSP-5-4-03p dodrţuje pravidla správného stolování 
a společenského chování pUi stolování 
ČSP-5-4-04 udrţuje poUádek a čistotu pracovních 
ploch, dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i pUi úrazu v kuchyni 
         -           uplatOuje zásady správné výţivy 

 

PTÍPRůVů POKRM¥ 
popíše základní vybavení kuchynE 
samostatnE pUipraví jednoduché pohoštEní 
uplatOuje zásady správné výţivy 
dodrţuje pravidla správného stolování a 
společenského chování pUi stolování 
udrţuje poUádek a čistotu pracovních ploch, 
dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc pUi úrazu v kuchyni 
 

PTÍPRůVů POKRM¥ 
základní vybavení kuchynE 
výbEr, nákup, skladování potravin 
pUíprava jednoduchých pokrm] – pomazánky, saláty 
racionální a zdravá výţiva 
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování a společenského chování pUi stolování 
bezpečná obsluha kuchyOských spotUebič] 
dodrţování poUádku v kuchyni, čistotu pracovních 
ploch 
hygiena a úklid v provozu kuchynE 
osobní hygiena a zdravotní výchova 
ošetUení drobného poranEní, lékárnička 
 

 
  



TDLESNÁ VÝCHOVů 

Charakteristika vzdElávání žák] s LMP v TElesné výchovE 

   Reedukační cíle tElesné výchovy ţák] s LMP smEUují k vyrovnávání znevýhodnEní tEchto ţák]. V tElesné výchovE se jedná u ţák] s LMP pUedevším o 
poruchy vizuomotoriky (tj. koordinace pohyb] končetin a zraku). Pohybové aktivity jsou tedy cíleny pUedevším na utváUení časoprostorových pUedstav, na 
odhad vzdálenosti, rychlosti, na rozvíjení poznávacích schopností jako je vnímání pohybových podnEt] a okolí, pozornost, pamE[, pUedstavivost. 
   Vţdy u tEchto ţák] postupujeme od smyslového vnímání k rozumovému chápání a citovému proţitku. Reedukace je postavena na pravidelném opakování 
pohybových aktivit. Je vhodné stavEt jednoduché pohybové cíle a zároveO obezUetnE zacházet s konkrétními výsledky. Tak je moţné pUedcházet pUípadnému 
zklamání z neúspEchu a nezvládnuté činnosti. 
   PUíklad pohybových činností – opakované pUihrávání a chytání míč] r]zné velikosti na r]znou vzdálenost, r]zným zp]sobem, r]znou rychlostí, do r]zných 
smEr], na místE, v pohybu, jednomu spoluhráči, více spoluhráč]m, jednoruč, obouruč atd.; rozcvička s nápodobou pohybu, provazochodci, pUecházení a 
pUebíhání pUes pUekáţky, pUes krabice, bedničky, prkénka, pUes úseky vyznačené švihadly, tyčemi atd. 
   Kompenzační cíle tElesné výchovy napomáhají vyrovnávat rozumový deficit ţák] tím, ţe jsou zamEUeny na rozvoj ţádoucích schopností ţáka s LMP. PUi 
hodinách tElesné výchovy pracujeme s oblastí volní a motivační. Posilujeme vytrvalost, cílevEdomost ţák], soustavnost a jejich trpElivost. Vedeme ţáky k 
samostatnosti v osobním ţivotE i pUi školní práci. Vyuţíváme herní i jiné pohybové činnosti a pohybová schémata, která je moţné vyuţít v dalším ţivotE. 
   PUíklad pohybových schémat – samostatná pUíprava na činnosti v bazénu (pUevlékání, sprchování, osobní hygiena), opakované činnosti pUi nácviku 
plaveckých dovedností. 
   TElesná výchova má zároveO i rehabilitační cíle, kam m]ţeme zahrnout úkoly jako je posílení odolnosti organismu, zlepšení sociální adaptibility ţák] s LMP 
v souvislosti s jejich zvýšenou závislostí na druhých lidech a sníţenou pUizp]sobivostí k sociálním poţadavk]m.  
   PUíklad pohybových činností – pohybové hry v týmech a týmové sportovní hry podle pravidel, které vyţadují týmovou spolupráci, vzájemnou ohleduplnost 
atd.; turistické aktivity v týmu – putování, táboUení. 
Ţáci s LMP by mEli mít v tElesné výchovE stejné cíle jako ţáci vzdElávaní podle RVP ZV, ale s dodrţením maximální zásady pUimEUenosti.  
   PUíklady: Ţák dokáţe ubEhnout 60 m (tolerance pUebEhnutí do jiné dráhy). Ţák pUekoná la[ku pUi skoku vysokém (tolerance odrazu z druhé nohy, špatného 
stylu atd.). Ţák uplave v bazénu vzdálenost 50 m (tolerance častých pUestávek v plavání, špatnE provedených styl]). 
   Učitel TV by však mEl na chybné provedení ţáky upozornit a nadále je motivovat k moţnému zlepšení, nikoli tedy pouze tolerovat špatné provedení. Učitel 
by mEl být schopen objektivnE vysvEtlit ţák]m vzdElávaným podle RVP ZV, proč je ţák s LMP hodnocen individuálnE i pUes chyby v provedení. 

Organizace výuky žák] s LMP v TElesné výchovE 

   Hodina tElesné výchovy pro ţáky s LMP by mEla z hlediska zátEţe ţák] postupovat od cvičení pro zahUátí organismu k následujícím protahovacím a 
dechovým cvičením, pUes hlavní expoziční část aţ k ukončujícím rytmickým cvičením, uklidOujícím cvičením a cvičením zamEUeným na správné drţení tEla. 
Pokud zaUazujeme pohybové činnosti s vysokou intenzitou, mEly by trvat maximálnE 15–20 sekund, po zatíţení by mEl následovat aktivní odpočinek s mírnou 
aţ stUední zátEţí po dobu 2–3 minuty. Vytrvalostní zátEţ by mEla trvat 20–30 minut (nejlépe 3–4x v týdnu), pak m]ţe mít velmi pUíznivý vliv na srdečnE cévní 
systém organismu.  
   KromE základní formy organizace tElesné výchovy je vhodné, aby se ţáci s LMP zúčastOovali rovnEţ společných školních kurz] – lyţaUský, plavecký, 



turistický aj. Všechny tyto kurzy plní u ţáka s LMP kromE výchovnE vzdElávacích cíl] také cíle socializační. Ţáci se pUizp]sobují pevnému reţimu dne, učí se 
samostatnosti, odpovEdnosti, spolupráci. V tEchto situacích ale vyţadují ţáci s LMP individuální pUístup a pUizp]sobení obsahu kurzu jejich moţnostem. 

Činnosti ovlivOující zdraví 
   Problematika významu pohybu a organizace pohybových činností je ţák]m pUedkládána pUi kaţdé pohybové činnosti. Ţáci s LMP jsou pr]bEţnE a opakovanE 
uvádEni do situací, kdy postupují podle jasných pravidel pro organizaci pohybových činností i prostoru a jasných pokyn] pro provádEní samotných činností. 
D]leţité je pUipomínat moţnosti sniţování rizika moţného zranEní atd.  
  Organizace pohybových činností je spojována s jejich proţíváním a uvEdomováním si pUíznivého vlivu na pUíjemnou náladu ţák] a dobré vztahy mezi nimi. Je 
pUipomínána vhodnost pohybových aktivit v pr]bEhu dne a týdne. Pohybové činnosti jsou spojovány s hygienickými návyky, s výţivovým a pitným reţimem 
atd.  
Činnosti ovlivOující úroveO pohybových dovedností 
   V rámci daného tématu zdokonalují ţáci s LMP základní pohybové dovednosti a schopnosti podle svých moţností. PUíčinou sníţené úrovnE tEchto 
pUedpoklad] jsou bu@ poruchy koordinace pohyb] a neobratnost, nebo nedostatek smyslu pro rytmus a tempo pohybu, sníţená cílevEdomost, soustavnost i 
značné volní nedostatky. Doporučuje se pouţívat pouze nejzákladnEjší pojmy a terminologii. PUi vysvEtlování cvik] je d]leţité preferovat názornou ukázku s 
rozfázováním jednotlivých pohyb] pUed prostým verbálním popisem.  
   U ţák] s LMP je tUeba vEtšinou postupovat pomaleji od jednodušších a lehčích cvik] k náročnEjším. D]leţitý je pUíklad učitele a opakovaná názorná ukázka 
(správná demonstrace provedená učitelem, nebo povEUeným ţákem). Je tUeba umoţnit ţák]m vidEt a zaţít optimální provedení pohybové činnosti a poznat 
klíčové body pohybu, které vedou k jeho zvládnutí. U ţáka s LMP je tUeba sledovat a vyhodnocovat stav a vývoj jeho vlastních pohybových moţností a 
pUedcházet tak pUípadnému zranEní (nebezpečí pUedstavují napU. úpolové hry – pUedevším ve dvojicích). Vhodným prostUedkem k rozvíjení pohybových 
dovedností, obratnosti a koordinace pohybu jsou rytmická cvičení. 
Činnosti podporující pohybové učení 
   Podporou pohybového učení se rozumí pUedevším rozvíjení mezilidských vazeb pUi cvičení formou vzájemné komunikace a spolupráce. Jde také o 
porozumEní pojm]m a grafickým symbol]m pouţívaným v TV, o pUizp]sobení vlastního chování v r]zných podmínkách a v r]zných činnostech. RovnEţ se 
jedná o zvládání základních pravidel činností a sport], o mEUení výkon] a jejich hodnocení atd. Do tohoto tématu patUí i základní informace z historie a 
současnosti sportu. U ţák] s LMP je tUeba pUedevším rozvíjet cílenou komunikaci, která vyuţívá slov, ale i r]zných gest a signál].  
   Veškerou organizační a hodnoticí činnost je vhodné propojovat s konkrétními pohybovými aktivitami, aby bylo vše co moţná nejjasnEjší, pochopitelné, 
prakticky vyuţitelné.  

Metody práce se žákem s LMP v TElesné výchovE 

   PUi nácviku motorických dovedností je vhodné pouţívat metody praktické ukázky, častého opakování, zd]razOování správného provedení, motivačního 
povzbuzení, osobního pUíkladu učitele, správné demonstrace provedené učitelem či povEUeným ţákem. Učitel TV musí být schopen analyzovat provedenou 
činnost a v pUípadE nedostatk] zUídit nápravu (zvolit optimální a reálný postup k jejich odstraOování). 

 

 



Učební pom]cky pro žáky s LMP v TElesné výchovE 

   Pro ţáky s LMP je vhodné vyuţít pUi hodinách tElesné výchovy speciální pom]cky pro rozvoj hrubé motoriky a vizuomotorické koordinace. Vhodné je 
vyuţití pUedmEt] z prostUedí, které ţáky obklopuje pUi herních i sportovních činnostech s upUednostnEním manipulativních činností (pUedmEty kaţdodenní 
potUeby jako kolíčky, víčka od PET lahví, šátky, stUapce atd. pro realizaci manipulačních a psychomotorických her). Pom]cky je tUeba zaUadit do činnosti všech 
ţák], zaUazení pom]cek pouze pro ţáky s LMP by pro nE mohlo být stigmatizující. 

Výchovné a vzdElávací strategie uplatOované ve vyučovacím pUedmEtu TElesná výchova: 
 
Kompetence k učení:  
 
vedeme ţáky k poznávání zdraví jako nejd]leţitEjší hodnoty a pouţijeme k tomu všechny dostupné metody 
 
Kompetence komunikativní: 
 
seznamujeme ţáka se smluvenými povely a signály v TV, tak aby na nE v rámci moţností reagoval 
zadáváme úlohy rozvíjející ţákovu komunikaci a pohyblivost v TV 
 
Kompetence sociální a personální: 
 
vedeme ţáka k vzájemné spolupráci v týmu a tím i posílení vlastního já 
 
Kompetence občanské: 
 
napomáháme aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví  

 
  



1. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
 

získává kladný postoj k motorickému učení a 
pohybovým aktivitám  
 
zvládá podle pokyn] pUípravu na pohybovou činnost  

 
má osvojeny základní hygienické návyky pUi 
pohybových aktivitách  
 
má osvojeny základní zp]soby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních 
pUedpoklad]  
 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
 
význam pohybu pro zdraví - pohybový reţim 
pUíprava organismu pUed pohybovou činností  
spontánní pohybové činnosti a hry  
zdravotnE zamEUené činnosti – správné drţení tEla 
pr]pravná cvičení 
koordinační cvičení 
 
 
osobní hygiena  
vhodné oblečení a obuv  
uklidnEní po zátEţi  
 

 ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti  

 
dodrţuje základní zásady bezpečnosti pUi 
pohybových činnostech  
 
 
pUejde lavičku, cvičí se švihadlem 
účastní se společného jednoduchého tanečku 
 
 
ubEhne 50 m (respektování pUebíhání dráhy), hodí 
míčkem (není kladen d]raz na techniku) 

 
 
zapojuje se do sportovních her 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
pohybové hry - pohybové činnosti jednotlivce, 
dvojic a skupin, s vyuţitím tradičního i netradičního 
náčiní a náUadí, motivační a napodobivé hry  
 
základy gymnastiky - pr]pravná cvičení, 
jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení s náčiním i 
na náUadí  
 
rytmická a kondiční cvičení - vytváUení rytmu 
pohybem, sladEní jednoduchého pohybu s hudbou, 
jednoduché tanečky  
 
základy atletiky - pr]pravné atletické činnosti  
 
 
základy sportovních her - pr]pravné hry, základy 
manipulace s míčem a pálkou, či jiným herním 
náčiním odpovídajícím velikostí a váhou  



 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

 
reaguje na smluvené pokyny 
respektuje kolektivní hru 
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

 
komunikace pUi TV - smluvené povely a signály  
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností - her a soutEţí  
zásady jednání a chování pUi společném cvičení  

 ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
cvičí podle pokyn] relaxační cviky dle svého 
pohybového oslabení 

ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
cvičení zamEUené na správné drţení hlavy 
kompenzační cvičení relaxační cvičení  
rozvíjení pohybové a prostorové koordinace 
rozvíjení sluchového a zrakového vnímání rytmu 

 
 

  



Ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
 

získává kladný postoj k motorickému učení a 
pohybovým aktivitám  
 
zvládá podle pokyn] pUípravu na pohybovou činnost  

 
má osvojeny základní hygienické návyky pUi 
pohybových aktivitách  
 
má osvojeny základní zp]soby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních 
pUedpoklad]  

 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
 

význam pohybu pro zdraví - pohybový reţim 
pUíprava organismu pUed pohybovou činností  
spontánní pohybové činnosti a hry  
zdravotnE zamEUené činnosti – správné drţení tEla 
pr]pravná cvičení 
koordinační cvičení 
 
osobní hygiena  
vhodné oblečení a obuv  
uklidnEní po zátEţi  

 

 ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti  

 
absolvuje plavecký výcvik  

 
dodrţuje základní zásady bezpečnosti pUi 
pohybových činnostech  
provede kotoul vpUed, pUechází pUes lavičku, pUejde 
po kladince s dopomocí 
cvičí se švihadlem 
zatančí společnE lidový tanec doprovázený zpEvem 
 
 
bEţí 50 m, hází míčkem, skočí z místa 
 
hází a chytá míč, účastní se společných sportovních 
her s tolerancí nedodrţování pravidel 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
pohybové hry - pohybové činnosti jednotlivce, 
dvojic a skupin, s vyuţitím tradičního i netradičního 
náčiní a náUadí, motivační a napodobivé hry  
 
plavání- hygiena plavání, adaptace na vodní 
prostUedí, hry ve vodE, základní plavecký styl- prsa 
 
 
základy gymnastiky - pr]pravná cvičení, 
jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení s náčiním i 
na náUadí  
 
rytmická a kondiční cvičení - vytváUení rytmu 
pohybem, sladEní jednoduchého pohybu s hudbou, 
jednoduché tanečky  
 
základy atletiky - pr]pravné atletické činnosti  
 



 
základy sportovních her - pr]pravné hry, základy 
manipulace s míčem a pálkou, či jiným herním 
náčiním odpovídajícím velikostí a váhou  

  

 
 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 

UČENÍ 
reaguje na základní smluvené pokyny a signály 
 
dodrţuje zjednodušená pravidla pohybových a 
míčových her s tolerancí 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

komunikace pUi TV - smluvené povely a signály  
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností - her a soutEţí  
zásady jednání a chování pUi společném cvičení  
 

 ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
cvičí správnE podle pokyn] kompenzační cviky dle 
svého pohybového oslabení 

ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
kompenzační cvičení relaxační cvičení  
cvičení zamEUené na uvolnEní páteUe 
rozvíjení pohybové a prostorové koordinace 
rozvíjení sluchového a zrakového vnímání rytmu 

 
 

  



ň. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

TV-3-1-01p zvládá podle pokyn] pUípravu na 
pohybovou činnost 
 

 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
 

získává kladný postoj k motorickému učení a 
pohybovým aktivitám  
 
zvládá podle pokyn] pUípravu na pohybovou činnost  

 
má osvojeny základní hygienické návyky pUi 
pohybových aktivitách  
 
má osvojeny základní zp]soby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních 
pUedpoklad]  

 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
 

význam pohybu pro zdraví - pohybový reţim 
pUíprava organismu pUed pohybovou činností  
spontánní pohybové činnosti a hry  
zdravotnE zamEUené činnosti – správné drţení tEla 
pr]pravná cvičení 
koordinační cvičení 
 
osobní hygiena  
vhodné oblečení a obuv  
uklidnEní po zátEţi  

 

TV-3-1-04p dodrţuje základní zásady bezpečnosti 
pUi pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky pUi pohybových aktivitách 
- projevuje kladný postoj k motorickému učení a     
  pohybovým aktivitám 
- zvládá základní zp]soby lokomoce a prostorovou   
  orientaci podle individuálních pUedpoklad] 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti  

 
dodrţuje základní zásady bezpečnosti pUi 
pohybových činnostech  
 
pUedvede kotoul vpUed, snaţí se o provedení kotoulu 
vzad 
pUejde po kladince 
cvičí se švihadlem 
s dopomocí skočí odrazem z trampolínky na 
sníţenou švédskou bednu 
 
bEţí 50 m, hází míčkem správnou technikou hodu, 
skáče skok daleký, skáče z místa 
zvládá pohyb s míčem, hází r]znými pUihrávkami, 
dodrţuje pravidla hry 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
pohybové hry - pohybové činnosti jednotlivce, 
dvojic a skupin, s vyuţitím tradičního i netradičního 
náčiní a ﾐ=ギ;Sｹが motivační a napodobivé hry  
 
základy gymnastiky - pr]pravná cvičení, 
jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení s náčiním i 
na náUadí  
 
rytmická a kondiční cvičení - vytváUení rytmu 
pohybem, sladEní jednoduchého pohybu s hudbou, 
jednoduché tanečky  
 
základy atletiky - pr]pravné atletické činnosti  
 
 
základy sportovních her - pr]pravné hry, základy 
manipulace s míčem a pálkou, či jiným herním 
náčiním odpovídajícím velikostí a váhou  



TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti 
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

reaguje na smluvené pokyny a signály 
dodrţuje zjednodušená pravidla pohybových a 
sportovních her 
pomáhá pUi mEUení pohybových dovedností  
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

komunikace pUi TV - smluvené povely a signály  
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností - her a soutEţí  
zásady jednání a chování pUi společném cvičení  
mEUení a posuzování pohybových dovedností  

ZTV-3-1-01p uplatOuje správné zp]soby drţení tEla 
v r]zných polohách a pracovních činnostech 
ZTV-3-1-01p zaujímá správné základní cvičební 
polohy 
ZTV-3-1-02p zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

 

ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
 

dodrţuje správné drţení tEla 
protahuje a posiluje oslabené svalstvo 
 
správnE dýchá a relaxuje 
 
orientuje se v prostoru 

ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
 
cvičení zamEUení na posílení a protaţení oslabených 
sval] 
kompenzační cvičení relaxační cvičení  
rozvoj hlavních a pomocných dýchacích sval] 
dechová cvičení 
relaxační cvičení 
rozvíjení pohybové a prostorové koordinace 
rozvíjení sluchového a zrakového vnímání rytmu 

 
  



4. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

 ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
zvládá podle pokyn] základní pUípravu organismu 
pUed pohybovou činností i uklidnEní organismu po 
ukončení činnosti a umí vyuţívat cviky na 
odstranEní únavy  
 
zná význam tElesné zdatnosti pro zdraví a snaţí se 
začleOovat pohyb do denního reţimu  

 
zlepšuje svou tElesnou kondici, pohybový projev a 
správné drţení tEla  
 
uplatOuje hygienické a bezpečnostní zásady pro 
provádEní zdravotnE vhodné a bezpečné pohybové 
činnosti  
 
zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle 
svých pohybových moţností a schopností  
 
má osvojeny základní zp]soby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních 
pUedpoklad]  
 
vyhledá pomoc vyučujícího pUi zranEní spoluţáka 
 
dodrţuje bezpečnost svou i druhých pUi pohybových 
aktivitách 
 
 
 
 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
pUíprava organismu pUed pohybovou činností - 
protahovací cvičení  
 
význam pohybu pro zdraví - délka a intenzita 
pohybu  
 
zdravotnE zamEUené činnosti - správné drţení tEla, 
dechová cvičení  
 
pr]pravná cvičení  
 
koordinační cvičení  
 
 
rozvoj silových, rychlostních a koordinačních 
schopností  
 
osobní hygiena  
vhodné oblečení a obuv  
 
uklidnEní po zátEţi  
hygiena pUi TV - osobní hygiena  
 
bezpečnost pUi pohybových činnostech, první pomoc 
pUi úrazech  
 

 



 ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
reaguje na pokyny a povely k provádEní vlastní 
pohybové činnosti  

 
dodrţuje pravidla her a jednat v duchu fair play  
 
pUedvede kotoul vpUed, kotoul vzad 
cvičí se švihadlem 
dle svých schopností a moţností cvičí na hrazdE, na 
kladince 
 
pUedvede jednoduchý lidový tanec 
šplhá na tyči 
pUetahuje se, pUetlačuje 
 
bEţí 60 m, hází správnou technikou míčkem, skáče 
do dálky a z místa 
 
 
zvládá základní sportovní hry i s dodrţováním 
pravidel 

 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
pohybové hry - pohybové činnosti jednotlivce, 
dvojic a skupin, s vyuţitím tradičního i netradičního 
náčiní a náUadí, motivační a napodobivé hry  
 
základy gymnastiky - pr]pravná cvičení, 
jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení s náčiním i 
na náUadí  
 
rytmická a kondiční cvičení - vytváUení rytmu 
pohybem, sladEní jednoduchého pohybu s hudbou, 
jednoduché tanečky  
 
pr]pravná úpolová cvičení - pUetahy, pUetlaky a 
odpory  
 
základy atletiky - pr]pravné atletické činnosti  
 
základy sportovních her - pr]pravné hry, základy 
manipulace s míčem a pálkou, či jiným herním 
náčiním odpovídajícím velikostí a váhou  
 
 

 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

 
reaguje na smluvené pokyny a signály 
pojmenuje tElocvičné náUadí 
dodrţuje pravidla pohybových a sportovních her 
hraje a soutEţí v duchu fair play 
mEUí nEkteré pohybové výkony svých spoluţák] 
hodnotí a porovnává sv]j výkon s ostatními 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

 
organizace pUi TV - základní organizační činnosti  
 
komunikace pUi TV - další smluvené povely a 
signály, základní odborná tElocvičná terminologie 
osvojovaných činností  

 
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností - her a soutEţí, fair play  
 



zásady jednání a chování pUi společném cvičení  
 
mEUení a posuzování pohybových dovedností - 
základní pohybové testy, mEUení výkon]  

 

 ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
zaUazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení v 
souvislosti s vlastním svalovým oslabením 

ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
kompenzační cvičení relaxační cvičení  
cvičení zamEUení na posílení a protaţení oslabených 
sval] 
kompenzační cvičení relaxační cvičení  
rozvoj hlavních a pomocných dýchacích sval] 
dechová cvičení 
relaxační cvičení 
rozvíjení pohybové a prostorové koordinace 
rozvíjení sluchového a zrakového vnímání rytmu 

 
 

  



5. ročník- výstupy z RVP výstupy učivo 

TV-5-1-01p chápe význam tElesné zdatnosti pro 
zdraví a snaţí se začleOovat pohyb do denního 
reţimu 
TV-5-1-02p zaUazuje do pohybového reţimu 
korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým 
oslabením 
        -           zlepšuje svou tElesnou kondici, 
pohybový projev a správné drţení tEla 
        -           zvládá podle pokynu základní pUípravu 
organismu pUed pohybovou činností i uklidnEní 
organismu po ukončení činnosti a umí vyuţívat 
cviky na odstranEní únavy 

 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
zvládá podle pokyn] základní pUípravu organismu 
pUed pohybovou činností i uklidnEní organismu po 
ukončení činnosti a umí vyuţívat cviky na 
odstranEní únavy  
 
zná význam tElesné zdatnosti pro zdraví a snaţí se 
začleOovat pohyb do denního reţimu  

 
zlepšuje svou tElesnou kondici, pohybový projev a 
správné drţení tEla  
 
uplatOuje hygienické a bezpečnostní zásady pro 
provádEní zdravotnE vhodné a bezpečné pohybové 
činnosti  
 
zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle 
svých pohybových moţností a schopností  
 
má osvojeny základní zp]soby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních 
pUedpoklad]  
dodrţuje bezpečnost svou i druhých pUi pohybových 
aktivitách 

 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ZDRůVÍ 
pUíprava organismu pUed pohybovou činností - 
protahovací cvičení  
 
význam pohybu pro zdraví - délka a intenzita 
pohybu  
 
pr]pravná cvičení  
 
koordinační cvičení  
 
rozvoj silových, rychlostních a koordinačních 
schopností  
 
 
osobní hygiena  
vhodné oblečení a obuv  
 
uklidnEní po zátEţi  
hygiena pUi TV - osobní hygiena  
 
bezpečnost pUi pohybových činnostech, první pomoc 
pUi úrazech  

 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové 
dovednosti podle svých pohybových moţností a 
schopností 
TV-5-1-04p uplatOuje hygienické a bezpečnostní 
zásady pro provádEní zdravotnE vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti  
 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
reaguje na pokyny a povely k provádEní vlastní 
pohybové činnosti  
respektuje pravidla pohybových her 

 
dodrţuje pravidla her a jedná v duchu fair play  
pUedvede jednoduchou sestavu z kotoul], 
jednoduchou sestavu na lavičce, pUejde kladinku bez 

ČINNOSTI OVLIVNUJÍCÍ ÚROVEN 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 
pohybové hry - pohybové činnosti jednotlivce, 
dvojic a skupin, s vyuţitím tradičního i netradičního 
náčiní a náUadí, motivační a napodobivé hry  
 
základy gymnastiky - pr]pravná cvičení, 
jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení s náčiním i 
na náUadí  



dopomoci, cvičí se švihadlem, dle svých moţností a 
schopností cvičí na hrazdE, pUeskočí kozu odrazem 
z m]stku, vyskočí na švédskou bednu odrazem 
z trampolínky, z m]stku 
 
pUedvede jednoduchý lidový tanec 
šplhá na tyči 
pUetahuje se, pUetlačuje se 
 
bEţí 60 m, hází správnou technikou, skáče do dálky 
a z místa 
 
zvládá základní sportovní hry, dodrţuje pravidla 

 
rytmická a kondiční cvičení - vytváUení rytmu 
pohybem, sladEní jednoduchého pohybu s hudbou, 
jednoduché tanečky  
 
pr]pravná úpolová cvičení - pUetahy, pUetlaky a 
odpory  
 
základy atletiky - pr]pravné atletické činnosti  
 
základy sportovních her - pr]pravné hry, základy 
manipulace s míčem a pálkou, či jiným herním 
náčiním odpovídajícím velikostí a váhou  
 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádEní vlastní 
pohybové činnosti 
TV-5-1-06p dodrţuje pravidla her a jedná v duchu 
fair play 
 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

reaguje na pokyny a smluvené povely 
dodrţuje pravidla pohybových a sportovních her 
hraje a soutEţí v duchu fair play 
mEUí, vyhodnocuje a srovnává nEkteré pohybové 
dovednosti 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 

organizace pUi TV - základní organizační činnosti  
komunikace pUi TV - další smluvené povely a 
signály, základní odborná tElocvičná terminologie 
osvojovaných činností  
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností - her a soutEţí, fair play  
zásady jednání a chování pUi společném cvičení  
mEUení a posuzování pohybových dovedností  

ZTV-5-1-01p zaUazuje pravidelnE do svého 
pohybového reţimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v optimálním počtu 
opakování 
ZTV-5-1-02p zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokyn] učitele 
ZTV-5-1-03p upozorní samostatnE na činnosti 
(prostUedí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
zaUazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení v 
souvislosti s vlastním svalovým oslabením  
 
dodrţuje správné drţení tEla 
protahuje a posiluje oslabené svalstvo 
 
 
správnE dýchá a relaxuje 
 
orientuje se v prostoru 

ZDRůVOTNÍ TDLESNÁ VÝCHOVů 
kompenzační cvičení relaxační cvičení  
cvičení zamEUené na správné drţení hlavy 
cvičení zamEUení na posílení a protaţení oslabených 
sval] 
cvičení zamEUené na uvolnEní páteUe 
rozvoj hlavních a pomocných dýchacích sval] 
dechová cvičení 
relaxační cvičení 
rozvíjení pohybové a prostorové koordinace 
rozvíjení sluchového a zrakového vnímání rytmu 

 


