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1. Identifikační údaje: 

Název ŠVP – Školní vzdělávací program Gymnázia Turnov pro osmiletý vzdělávací 
program 

 
Název školy – Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace 
 

Adresa školy – Jana Palacha 804, 511 01 Turnov 
 

Identifikátor zařízení – 600 012 638 
 

Právní forma – příspěvková organizace 
 

Způsob hospodaření – příspěvková organizace 
 

Číslo účtu – ČSOB, a.s., pob. Turnov – 160 707 240/0300 
 

IČ:  00 85 49 81 
 

Ředitel školy:  Mgr. Miroslav Vávra 
jmenován dne 1. srpna 2012 na dobu 6 let na základě Usnesení 
Rady Libereckého kraje číslo 708/12/RK ze dne 15. května 2012 

 
Škola sdružuje: 
Gymnázium – kapacita 450 žáků, IZO: 102 454 311 
Školní jídelna – kapacita 500 jídel, IZO: 102 878 374 
 
Platnost dokumentu: 
od 1. září 2016  
 
Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání 
 
Koordinátor/ka tvorby ŠVP: 
Mgr. Pavel Liška, PaedDr. Zuzana Sehnalová 
 
Kontakt: 
tel. 481 322 849 (sekretariát), 481 322 720 (zástupkyně ředitele, výchovná 
poradkyně) 
tel./fax 481 322 193 (ředitel) 
e-mail: reditelstvi@gytu.cz nebo prijmeni@gytu.cz 
Internetové stránky: www.gytu.cz 
 
Zřizovatel: 
Liberecký kraj 
sídlo – I Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
IČ zřizovatele – 70 89 15 08 
Kontakty: www.kraj-lbc.cz 

mailto:reditelstvi@gytu.cz
mailto:prijmeni@gytu.cz
http://www.gytu.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
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2. Charakteristika školy 

2.1 Úplnost a velikost školy 

Úplná škola (dva úplné obory – 7941K/41, 7941K/81), naplněnost tříd nad 
hranicí 30 žáků ve třídě, počet žáků kolísá mezi 365 a 375, ve vztahu k velikosti 
objektu je škola naplněna přiměřeně. 

2.2 Vybavení školy 

12 kmenových tříd, jazykové učebny (3 učebny cizích jazyků), odborné učebny 
výchov (hudební výchova, výtvarná výchova), tělesná výchova (tělocvična, posilovna, 
víceúčelové hřiště, v objektu plavecká učebna – přístupná za úplatu), odborné 
učebny dějepisu, chemie (plus laboratoř), biologie (plus laboratoř), fyziky (plus 
laboratoř), IVT (počítačová učebna s 18 stanicemi, počítačová síť s 55 stanicemi, 
intranet, internet přístupný učitelům i žákům), knihovna (15.000 titulů, využívaná žáky 
i absolventy, široký výběr odborné literatury). Škola je vybavena v souladu s platnou 
legislativou v oblasti hygieny (oddělené záchodky pro chlapce a dívky na každém 
patře, sprchy v prostorách TV atd.). 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

35 pedagogů na plný i částečný úvazek (všichni vyhovují požadavkům zák. 
563/04 Sb. o pedagogických pracovnících), věkový průměr 42 let, mírně převažují 
ženy, silná generace pedagogů kolem třiceti let. Na škole aktivně působí výchovný 
poradce, preventiva sociálně patologických jevů, metodik ICT. 

2.4 Historie 

Všeobecně-vzdělávací školství má ve městě Turnově stoletou tradici. Z vůle 
městských politiků vznikla zde roku 1908 reálka, což byla svého času škola 
všeobecně-vzdělávací, kterážto byla počátkem třicátých let přeměněna v reálné 
gymnázium. Na reálném gymnáziu bylo poskytováno všeobecné vzdělání 
s přihlédnutím k praktickému využití poznatků až do doby jednotné reformy školství 
koncem čtyřicátých let. Reálné gymnázium navštěvovali žáci od deseti let věku až do 
maturity, tedy zhruba do osmnácti let věku.  

A právě na tradici reálného gymnázia navazovalo zavedení víceletého studia 
počátkem devadesátých let. Od počátku byl o studium nebývalý zájem, který trvá 
dodnes.  

Čtyřleté studium je výsledkem historického vývoje. O studium v jedné třídě 
čtyřletého studia, kterou otevíráme každoročně, je stálý. 

2.5 Současnost 

Gymnázium je v současnosti jednou ze čtyř středních škol ve čtrnáctitisícovém 
Turnově. V okruhu dvaceti kilometrů je dalších osm gymnázií, z toho ovšem pět ve 
větších městech – Liberci a Jablonci nad Nisou. Turnovu svou náležitostí k jinému 
kraji nekonkurují ani gymnázia v Mnichově Hradišti a Jičíně, svou komplikovanou 
dostupností ani GIO Semily.  
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Turnov má přirozenou spádovost, která vytváří předpoklad pro naplněnost 
školy a udržení zajímavé vzdělávací nabídky.  

2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

Kooperace se školami ve Švýcarsku (Sarganz v kantonu St. Gallen – 
partnerské město Liberce) – studentská výměna (jednou za dva roky) a v Holandsku 
(Gymnázium v Goudě – partnerské město Turnova) – studentská výměna (jednou za 
dva roky), obě výměny slouží především k prohloubení dovedností v německém, 
resp. anglickém jazyce, kulturní, historické, geografické exkurze do Francie a Itálie. 

2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Spolupráce s ostatními středními školami v Turnově (projekt VCT), vzájemná 
spolupráce s městem Turnov (jednorázové projekty, dlouhodobá spolupráce), Správa 
CHKO (ekologická výchova), Městská sportovní Turnov s.r.o. (sportovní akce), KC 
Turnov s.r.o. (kulturní akce). 

Funkční Rada školy (6 členů – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci 
zaměstnanců, 2 zástupci zákonných zástupců žáků a zletilých žáků školy), SRPDŠ 
(zástupci jednotlivých tříd – průběžné informace na ose škola-rodiče) – blízká vazba 
na NFGT (Nadační fond gymnázia Turnov), Školní chata SRPDŠ při gymnáziu a 1. 
ZŠ Turnov – lyžařské a sportovní kurzy, školní výlety. 

3. Charakteristika ŠVP 

3.1 Zaměření školy 

ŠVP Gymnázia Turnov vychází z RVP pro gymnaziální vzdělávání a jimi 
definovaných cílů vzdělávání, dále z rozboru vnějších i vnitřních podmínek školy a 
v neposlední řadě z tradice, kterou naše gymnázium v regionálním kontextu 
bezesporu nese. 

Na základě těchto východisek naši školu definujeme jako školu, poskytující 
především kvalitní všeobecné vzdělání jako prostředek k dalšímu studiu. 
K zabezpečení kvality vzdělávání vycházíme z možností, kterými škola disponuje 
díky kvalifikovanému a motivovanému pedagogickému sboru a jeho chápání úkolu 
gymnázia jako vyzbrojení žáka specifickými dovednostmi a metodami práce 
v jednotlivých předmětech i při studiu obecně, které mu umožní samostatnou 
a efektivní práci.  

Škola také důrazně rozlišuje jednotlivé skupiny předmětů a jejich funkci 
v dalším vzdělávání. Naše gymnázium pokládá za stěžejní vytvoření kvalitního 
základu především v tzv.“obslužných“ předmětech, které poskytují bázi pro další 
vzdělávání (matematika, český jazyk, cizí jazyky, informatika). Předměty „naukové“ si 
kladou za cíl vytvořit pevný rámec a ukázat nutnost propojení vzdělávání 
v jednotlivých předmětech navzájem a hlavně jejich propojení s řešením praktických 
úloh. „Výchovy“ pak především formují vztah žáků ke kultuře jako celku a ukazují 
význam naplňování vyšších potřeb pro současného člověka. 

Všemi předměty se prolínají formativní průřezová témata, přičemž každý 
ročník si klade za cíl jedno z průřezových témat pokrýt plně soustředěným tlakem ve 
všech relevantních předmětech. 
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Studenti gymnázia představují specifickou skupinu a přinášejí si ze základních 
škol určité zvláštnosti v oblasti svého postavení ve třídě, způsobu komunikace a 
celkového sebehodnocení. Cílem gymnázia je vytvořit kooperativní, respektující a 
podnětné prostředí pro každého jednotlivce, naučit žáky spolupracovat ve 
skupinách na jasně strukturovaných úkolech, zlepšovat a kultivovat kvalitu 
komunikace a naučit se realisticky hodnotit svou práci a její přínos pro celek. 

Výrazným prvkem gymnázia je také využití možností města i širšího 
regionu a jejich institucí k provázání vzdělávání s realitou regionu (spolupráce 
s knihovnou, muzeem, Městem Turnov, CHKO Český Ráj, sportovními organizacemi, 
kulturním střediskem ….) a tak vytvářet pevný vztah s městem, regionem, Českou 
republikou, jejich tradicemi a hodnotami. 

ŠVP klade velký důraz na budování komunity školy jako otevřeného 
organismu, propojeného napříč věkovými a zájmovými skupinami prostřednictvím 
budování a udržování tradic a kontinuity vzdělávání, podporou spolupráce s rodiči, 
udržování vztahů s absolventy, bývalými pedagogy, údržba a pobyty na chatě 
v Pasekách n. Jizerou. 

3.2 Profil absolventa 

Absolvent čtyřletého gymnázia je student/ka, který/á ukončil/a středoškolské 
vzdělání maturitní zkouškou. V průběhu studia získal/a široký vzdělanostní základ a 
dosáhl/a takové úrovně klíčových kompetencí, kterou mu/jí umožní úspěšně se 
orientovat v dalším životě, které mu/jí umožní pokračovat ve studiu na kterékoli 
vysoké škole v ČR, popřípadě i mimo její území. Absolvent/ka obou oborů má nejen 
předpoklady pro další studium, ale je adaptabilní v různých oborech a oblastech 
lidské činnosti, je schopen/schopna se přizpůsobovat požadavkům na trhu práce 
v rámci ČR, Evropské unie i globalizujícího se světa.  

V jednotlivých vzdělávacích oblastech beze zbytku splnil očekávané výstupy 
RVP G a je schopen navázat v dalším studiu.  

Je schopen pracovat efektivně ve skupině i individuálně a osvojil si základní 
techniky studia, zpracování informací a jejich prezentace. Bezpečně ovládá mateřský 
jazyk v mluvené i psané podobě a souvisle a srozumitelně předá logicky uspořádané 
informace.  

Absolvent je obeznámen s požadavky na kvalitní prezentaci, je schopen 
využívat techniku a různé zdroje informací k jejímu zpracování. 

Dále žák ovládl dva cizí jazyky na úrovni, která mu umožňuje komunikovat 
v základních konverzačních situacích a poskytnout souvislé sdělení v základních 
tématech, čte texty s malým podílem neznámých prvků, které kompenzuje. 

Absolvent chápe význam dalšího vzdělání pro svou profesní dráhu. 

3.3 Organizace přijímacího řízení 

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se řídí pravidly stanovenými 
§60 zák. 561/04 Sb. 

Ředitel školy vyhlásí pro přijímání do 1 ročníku čtyřletého gymnázia nejméně 
jedno kolo přijímacího řízení. 

Jednotná kritéria jsou stanovena v souladu s odstavcem 4 §60 zákona 
561/04 Sb. Uchazeči jsou hodnoceni podle: 
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a) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího 
vzdělávání, 
b) výsledků přijímací zkoušky, 
c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče. 

Přijímací zkoušky uchazeči skládají zpravidla ve formě písemných testů, 
případně pohovoru. Písemné testy se zpravidla skládají z českého jazyka a 
matematiky. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, 
rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. 

Přijímací probíhá podle správního řádu (zákon 500/2004 Sb.).  

3.4 Ukončování studia 

Způsob a podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladu o dosaženém 
stupni vzdělání proběhne v souladu s příslušnými právními předpisy, zvláště 
zákonem č. 561/2004 Sb. (pro gymnázia § 72 a § 77 až § 82) ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích, resp. 
vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou (dosud nebyla vydána). 

Profilová část maturitní zkoušky pro obor vzdělání Gymnázium se skládá 
ze dvou povinných zkoušek formou ústního zkoušení před maturitní komisí. 
Ředitel školy určí nabídku těchto povinných zkoušek, jejichž obsah je v souladu 
s učebními osnovami povinných vyučovacích předmětů a volitelných vzdělávacích 
aktivit vymezených ve školním vzdělávacím programu. Ředitel školy určuje nabídku 
pro profilovou část maturitní zkoušky z těchto předmětů: anglický jazyk, německý 
jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika, fyzika, biologie, chemie, 
zeměpis, dějepis, základy společenských věd, informatika a ICT, výtvarná výchova, 
hudební výchova.
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3.5 Výchovné a vzdělávací strategie školy 

Tabulka 1: Výchovné a vzdělávací strategie školy 

Kompetence k učení - Povedeme žáky k samostatné práci s textem, 
vyhledávání a zaznamenávání podstatných informací. 

- Do výuky budeme trvale začleňovat různé druhy 
a postupy při zpracování a záznamu informací a žáci 
je budou využívat pro své učení (grafy, mapy, 
nákresy, příručky, slovníky…). 

- Budeme klást důraz na grafické zvládnutí záznamu 
s cílem vytvořit předpoklady k vlastnímu efektivnímu 
záznamu informací. 

- Budeme zavádět a používat odbornou terminologii 
v jednotlivých oborech. 

- Budeme klást zvýšený důraz na zařazování dílčích 
informací do širšího kontextu společenského 
i odborného, budeme dbát na provázanost učiva 
v jednotlivých předmětech. 

- Posílíme složku praktické činnosti v přírodovědných 
předmětech. 

- Budeme se systematicky věnovat vytváření 
správných návyků samostatné přípravy a studia. 

- Budeme vést žáky k zodpovědnosti za své učení 
a práci. 

- Žáky budeme vést k používání různých metod 
a postupů vzhledem k cíli učení. 

- Povedeme žáky k vyhledávání, třídění a vyhodnocení 
věrohodnosti získaných informací. 

- Budeme žáky vést k využívání získaných informací při 
obhajobě svých názorů a plnění svých úkolů 
v pracovních činnostech (např. laboratorních pracích). 
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Kompetence 
k řešení problému 

- Budeme maximálně podporovat samostatné myšlení 
žáků prostřednictvím zadávání problémových úloh 
s praktickými závěry a podporovat jejich samostatné 
postupy. 

- Pro řešení úloh budou žáci vedeni k rozpoznání 
problému, objasnění jeho postaty, rozčlenění na části, 
využívání postupů z různých oborů, zejména 
matematických a empirických (projekty, společně 
zadávané úlohy). 

- Skupinovou práci budeme stupňovaně vést 
k promyšlené dělbě práce. 

- V rozsáhlejších projektech budou žáci svá řešení 
obhajovat a podílet se na hodnocení. 

- Budeme žáky vést k vytváření a ověření vlastních 
hypotéz. 

- Při řešení úloh budeme žáky vést k posouzení 
různých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik 
a důsledků. 

Kompetence 
komunikativní 

- Budeme rozvíjet všechny složky komunikace od 
aktivního naslouchání po vhodnou argumentaci 
a reakci na projev ostatních 

- Budeme dbát na kultivovanost, výstižnost, souvislost 
a logickou organizovanost projevů žáků zejména při 
prezentacích, obhajobách, ústních zkouškách, ale 
i jako součást každé vyučovací hodiny 

- Zejména pro komunikaci v cizím jazyce, ale i všude 
tam, kde je to možné, budeme využívat moderní 
technologie 

- Věnujeme pozornost kvalitě vzájemné komunikace 
v třídních kolektivech, zvláště při společných akcích, 
kurzech apod., se tomuto tématu budeme 
soustředěně věnovat 

- Žáky povedeme k tomu, aby s porozuměním používali 
odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření 
informací. 

- Při zpracování textu, promluvy nebo jiného záznamu 
budeme žáky nabádat k zjištění hlavní myšlenky, 
určení klíčových míst sdělení, parafrázi podstaty 
sdělení a vyjádření srozumitelného vlastního názoru. 
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Kompetence sociální 
a personální 

- Systematicky se budeme věnovat zlepšování kvality 
práce ve skupinách a zadávání skupinové práce 
budeme důsledně koordinovat a postupně měnit jeho 
charakter od přesného rozdělení činností po 
ponechání volnosti při rozdělování rolí 

- Společné pobyty a kurzy budeme zaměřovat na 
nácvik kontaktů s jinými lidmi, kultivaci vztahů 

- Dovednost debatovat budeme nejprve rozvíjet 
v menších skupinách, teprve postupně v celé třídě 

- Povedeme žáky k respektu k ostatním 
- Budeme rozvíjet otevřenou a konstruktivní komunikaci 

o problémech  
- Povedeme žáky k tomu, aby svým jednáním dosáhli 

pocitu sebeúcty a k vytváření realistického 
sebehodnocení 

- Budeme u žáků podporovat stanovování 
dlouhodobých cílů s ohledem na své předpoklady 
a zájmy. 

- Budeme podporovat žáky v samostatných 
rozhodnutích a dbát na nutnost přijímat důsledky 
špatných rozhodnutí a poučí se z nich. 

Kompetence 
občanské 

- Budeme žáky vychovávat k úctě k tradicím a minulosti 
a učit je chápat současné dění s pochopením 
souvislostí 

- Zlepšením spolupráce s institucemi a organizacemi 
budeme napomáhat zařazení žáků do komunity obce 

- Budeme rozvíjet vztah žáků k přírodě a nutnosti její 
ochrany, ke zdraví a zdravému životnímu stylu 

- Ve všech relevantních předmětech budeme 
zdůrazňovat vztah vědy a techniky a životního 
prostředí 

- Důsledně budeme zařazovat praktický nácvik 
dovedností pro krizové situace i teoretické poučení 
k různým druhům nebezpečí 

- Budeme vysvětlovat význam a nutnost respektování 
společenských norem pro život školy i společnosti 

- Budeme dbát na to, aby žáci zvažovali vztahy mezi 
osobními zájmy a zájmy veřejnými. 

- Budeme žáky vést k promýšlení souvislostí mezi 
svými právy, povinnostmi a zodpovědností, 

- U žáků bude vyžadovat, aby posuzovali události 
a vývoj veřejného života. 
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Kompetence 
k podnikavosti 
 

- Budeme vést žáky k zodpovědnému rozhodnutí 
o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření. 

- U žáků podporujeme účast ve školních a celostátních 
soutěžích, které pomáhají žákům odhalit a rozvíjet 
jejich schopnosti. 

- U žáků budeme podporovat vlastní iniciativu 
a tvořivost. 

- Žáky povedeme k hodnocení vlastních postupů 
a výsledků své práce. 

- Vedeme žáky k tomu, aby si stanovovali jen takové 
cíle, které jsou přiměřeně náročné a dosažitelné. 

- Žákům budeme vysvětlovat podstatu a principy 
podnikání a jeho možná rizika. 

3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Při zabezpečování podmínek pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 
bude škola vycházet zejména ze spolupráce s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou v Semilech, popřípadě se Speciálně pedagogickým centrem v Liberci a 
s SPC v Liberci 
Pro uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb žáků 

 škola zajistí na základě Doporučení školského poradenského zařízení plány 
pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány  
 PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za 
pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho 
zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem 
stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a 
dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje 

společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 
Sestavování IVP koordinuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním 
učitelem. IVP má písemnou podobu a vychází z doporučení ŠPZ na nižším 
stupni, na vyšším stupni může být vypracován též na základě jiných 
závažných skutečností (lékařské doporučení apod.)z rozhodnutí ředitele školy. 
Sestavení IVP předchází individuální konzultace s vyučujícími s cílem 
projednat metody a formy práce, případně úpravy obsahu. Návrh IVP je 
předkládán zákonným zástupcům nebo zletilému žákovi a na základě 
vzájemné dohody je finalizován. 

 škola bude individuálně přistupovat k výuce i hodnocení žáků podle stupně 
a míry jejich podpory a přitom bude důsledně vycházet z doporučení PPP 
a dalších pracovišť 

 škola vyhoví individuálním potřebám žáků např. při způsobech vedení 
záznamu, časové dotaci na práci 

 v odůvodněných a diagnostikovaných případech škola uzpůsobí podobu 
maturitní zkoušky potřebám žáků 

 škola bude napomáhat zajištění kompenzačních pomůcek 
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 škola bude podporovat vyučující při zvyšování odbornosti v odpovídajících 
oblastech 

 škola zajišťuje prostor pro relaxaci žáků a zajišťuje zvláštní tělesnou výchovu 

 škola zajišťuje individuální pomoc a konzultace pro žáky dlouhodobě 
nemocné, v případě potřeby zajistí individuální vzdělávací plány 

 s pomocí Nadačního fondu Gymnázia škola zajistí v případě nutnosti finanční 
pomoc při návštěvách kulturních nebo sportovních akcí, pro harmonizační 
nebo lyžařské pobyty, škola má zásobu lyžařského a snowboardového 
vybavení pro žáky 

 škola věnuje individuální pozornost vzdělávání žáků z jazykově odlišného 
prostředí zejména při výuce českého jazyka 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou zejména vzděláváni 

formou individuální integrace do výuky. 

3.7 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Pro zajištění vzdělávání žáků mimořádně nadaných bude škola  

 preferovat individuální přístup k nadaným žákům, využívat možnosti 
individuálních konzultací 

 na základě Doporučení školského poradenského zařízení sestavovat Plán 
pedagogické podpory nebo Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného 
žáka.  
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za 
pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho 
zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem 
stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a 
dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje 

společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 
Plán sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve 
kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a 
školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má 
písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči 
mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP 
stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 
zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 
IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení 
školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení 
naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-
li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP 
může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce 
zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 
nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným 
zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného 
zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření 
podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky 

 podporovat účast žáků v soutěžích a olympiádách 

 využívat mimovyučovacích aktivit 

 podporovat sociální začlenění a komunikaci nadaných žáků 
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 seznamovat žáky s formami odborné práce a dbát na jejich dodržování 

 podporovat individuální vzdělávání nadaných žáků v rámci jiných institucí 
(odborné semináře na VŠ, kurzy a soustředění zejména u uměleckých 
a sportovních směrů, reprezentaci apod.) 

 spolupracovat se Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. a zapojovat žáky do 
jejich projektů. 

 
Žáci mimořádně nadaní budou vzděláváni převážně formou individuální integrace 
do výuky 

3.8 Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata budou zařazena do jednotlivých ročníků převážně formou 
integrace jejich obsahu do jednotlivých vyučovacích předmětů (tab. 3).  

Všechna průřezová témata budou využívána všemi předměty ve všech 
ročnících tam, kde je to logické, stanovené téma ročníku bylo voleno k plnému a 
adresnému splnění obsahu.  

Témata okruhů Osobnostní a sociální výchovy prolínají všemi předměty ve 
všech ročnících a představují základ výchovného působení na žáka ve všech 
ročnících a součást každodenní práce třídního učitele. Přesto dílčím způsobem bude 
obsahem harmonizačního pobytu v prvním ročníku, lyžařského výcvikového kurzu 
v prvním ročníku a sportovního kurzu v třetím ročníku.  

Téma okruhu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – 
vzdělávání v Evropě a ve světě je navíc obsahem projektu Volba povolání ve třetím 
ročníku. 
 
Tabulka 4 – rozdělení průřezových témat do jednotlivých ročníků  
Průřezové 
téma 

Tematické 
okruhy 
průřezového 
tématu 

1. C 2. C 3. C 4. C 

Osobnostní a 
sociální 
výchova 

Poznávání a 
rozvoj vlastní 
osobnosti 

Čj, Nj, Špj, Frj, 
Vv, ZSV, Hv 

Nj, Špj, Vv, Hv Nj, ZSV Čj, Nj 

Seberegulace, 
organizační 
dovednosti a 
efektivní řešení 
problémů 

Čj, Nj, Špj, Frj, 
ZSV, F, Bi, Ch, 
Hv 

Nj, Bi, Ch, Hv Nj, F, Bi Čj, Aj, Nj 

Sociální 
komunikace 

Čj, Nj, Vv, 
ZSV, Hv 

Nj, Špj, Vv, Hv Nj, ZSV Nj 

Morálka 
všedního dne 

Čj, Aj, Nj, Frj, 
ZSV, Hv 

Aj, Nj, ZSV, Hv 
Aj, Nj, Špj, 
ZSV 

Čj, Nj 

Spolupráce a 
soutěž 

Čj, Nj, M, F, Bi, 
Ch, Vv, ZSV, 
Hv 

Nj, M, Vv, ZSV, 
Bi, Ch, Hv 

Aj, Nj, Špj, M, 
F, Bi 

Nj, M 
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Výchova k 
myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech 

Globalizační a 
rozvojové 
procesy 

Nj, Špj, Frj, Vv, 
ZSV, Hv 

Nj, Vv, ZSV, 
Hv 

Nj, ZSV Aj, Nj 

Globální 
problémy, 
jejich příčiny a 
důsledky 

Nj, ZSV Nj, F, ZSV, Hv 
Čj, Špj, F, Bi, 
Ch, 

Čj, Aj, Nj 

Humanitární 
pomoc a 
mezinárodní 
rozvojová 
spolupráce 

Hv ZSV, Hv Aj Čj, Nj 

Žijeme v 
Evropě 

Čj, Aj, Nj, Frj, 
Vv, Hv 

Čj, Nj, Špj, Vv, 
ZSV, Hv 

Čj, Aj, Nj Špj, 
ZSV 

Čj, Aj, Nj, Špj 

Vzdělávání v 
Evropě a ve 
světě 

Nj Nj, Špj, Vv Nj, Špj Nj 

Multikulturní 
výchova 

Základní 
problémy 
sociokulturních 
rozdílů 

Nj, Hv 
Čj, Špj, ZSV, 
Hv 

Čj, ZSV Aj, Nj 

Psychosociální 
aspekty 
interkulturality 

Hv 
Aj, Špj, ZSV, 
Hv 

Čj, ZSV Nj 

Vztah k 
multilingvní 
situaci a ke 
spolupráci 
mezi lidmi z 
různého 
kulturního 
prostředí 

Čj, Aj, Nj, Vv, 
Hv 

Nj, Vv, ZSV, 
Hv 

Čj Čj, Aj, Nj, Špj 

Environmentál
ní výchova 

Problematika 
vztahů 
organismů a 
prostředí 

Nj, Bi Nj, Bi Nj Nj 

Člověk a 
životní 
prostředí 

Nj, Frj, Vv, 
ZSV, Hv 

Nj, F, Vv, Hv 
Čj, Nj, Špj, 
ZSV, F, Bi, Ch 

Nj 

Životní 
prostředí 
regionu a 
České 
republiky 

    Čj, Špj, Bi Čj, Nj 
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Mediální 
výchova Média a 

mediální 
produkce 

Vv, Hv, ICT 
Čj, Aj, Vv, 
ZSV, Hv, ICT 

Nj, ZSV Nj, ICT 

Mediální 
produkty a 
jejich významy 

Vv, Hv 
Čj, Nj, Vv, 
ZSV, Hv 

Nj Aj, Nj, Špj 

Uživatelé ZSV, Hv Čj, Hv   Nj 

Účinky 
mediální 
produkce a vliv 
médií 

ZSV, Hv Čj, Vv, Hv   Čj 

Role médií v 
moderních 
dějinách 

Vv, ZSV, Hv Čj, Hv     
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4. Učební plány 

Tabulka 6: Učební plán čtyřletého gymnázia 
Vzdělávací oblast Předměty 1. C 2. C 3. C 4. C celkem 

Jazyk a jazyková  
komunikace 

ČJ 3 3 3 4 12+1 

AJ 5 5 4 3 12+5 

CJ 4 4 3 3 12+2 

Matematika  
a její aplikace 

M 4 4 3 4 10+5 

Informatika a 
informační a 
komunikační 
technologie 

ICT 2 - 2 1 4+1 

Člověk a společnost  
 

ZSV 2 2 2 - 36+2 

D 2 2 2 - 

Člověk a příroda 

 
F 2,5 2 2,5 - 

CH 2,5 2,5 2 - 

Bi 2 2,5 2,5  

Z 2 2 1 - 

Člověk a svět práce  Int Int Int   

Člověk a zdraví TV 2 2 2 2 8 

Výchova 
ke zdraví 

Int Int Int - 

Umění a kultura HV / VV 2 2 - - 4 

Volitelné aktivity - - 4 14 8+10 

Celkem 35 33 33 31 132 

o Vyučovací předmět Český jazyk je rozdělen do oblastí Literární komunikace 
a Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět Český jazyk je posílen 
o jednu vyučovací hodinu. 

o Cizí jazyk je jako jeden z profilových předmětů posílen v souladu se 
vzdělávací strategií školy posílen o 5 vyučovacích hodin, přičemž za Cizí jazyk 
je pokládán anglický jazyk, dále jsou z disponibilních hodin použity 2 hodiny 
pro výuku Další cizí jazyk, Další cizí jazyk je volitelný z možností německý, 
francouzský, španělský a ruský jazyk. 

o Vyučovací předmět Matematika je posílen o 5 vyučovacích hodin.  
o Předmět Informatika a ICT je v souladu se vzdělávací strategií školy posílen 

o 1 hodinu. 
o Předměty vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověka 

a svět práce a Člověk a zdraví, tj. Základy společenských věd, Dějepis, 
Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis a Tělesná výchova jsou posíleny dvěma 
hodinami, které budou realizovány ve výuce obsahu vzdělávací oblasti Člověk 
a svět práce a Člověk a zdraví a současně je jimi posílena praktická výuka 
v předmětech Fyzika, Biologie, Chemie.  

o Při výuce předmětů Fyzika, Biologie a Chemie jedna hodina za dva týdny (je-li 
dotace 2,5 hod) probíhá jako praktická cvičení – třída je dělena na skupiny. 

o Vyučovací předmět Zeměpis realizuje obsah oboru Geografie. 
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o Obsah oboru Geologie je realizován v předmětech Zeměpis, Biologie 
a Chemie. 

o Ve druhém ročníku je do výuky zařazen geologicko – geografický kurz. 
Garantem kurzu je předmět biologie. 

o Obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován v předmětu Biologie, Základy 
společenských věd (konkrétní rozložení obsahu učiva je uvedeno v kapitole 
5. Učební osnovy) a zároveň jeho část je realizována na Sportovních kurzech 
v 1. ročníku a 3. ročníku. 

o Hudební a výtvarná výchova budou vyučovány jako povinně volitelné 
předměty v 1. ročníku a 2. ročníku. 

o Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v předmětu Základy 
společenských věd (konkrétní rozložení obsahu učiva je uvedeno v kapitole 
5. Učební osnovy) a v projektu Volba povolání ve 3. ročníku.  

o Garantem vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je Základy společenských 
věd, garantem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je Biologie. 

o Ve třetím ročníku se žáci účastní projektu Volba povolání, který má žákům 
napomáhat při volbě seminářů v závěrečném ročníku, jejich další profilaci a 
seznámením s problematikou trhu práce. 

o Volitelné aktivity jsou posíleny o 10 hodin. Semináře jsou společné pro čtyřleté 
a osmileté studium.  
Žáci si v třetím ročníku vybírají dva dvouhodinové semináře z těchto možností: 

Konverzace v 2. cizím jazyce 
Seminář z matematiky 
Seminář z fyziky 
Seminář z dějepisu  
Seminář z biologie a chemie 
Seminář společenskovědní 
Programování. 

Ve 4. ročníku si žáci vybírají 14 hodin volitelných aktivit. Volba je podmíněna 
splněním podmínky celkového počtu hodin a škola si vyhrazuje právo 
z organizačních důvodů omezit výběr volitelných aktivit. Žáci vybírají z těchto 
předmětů, u kterých je zároveň uvedena jejich hodinová dotace: 
 Konverzace v anglickém jazyce – 2 hodiny 
 Seminář z angličtiny – 2 hodiny 

Konverzace v 2. cizím jazyce – 2 hodiny 
Cizí jazyk 3 – 4 hodiny 
Seminář z matematiky – 2 hodiny 
Cvičení z matematiky – 2 hodiny 
Seminář z fyziky – 2 hodiny 
Cvičení z fyziky – 2 hodiny 
Seminář z dějepisu – 4 hodiny 
Seminář z biologie – 2 hodiny  
Cvičení z biologie – 2 hodiny 
Seminář z chemie – 2 hodiny 
Seminář společenskovědní – 2 hodiny 
Seminář politicko-ekonomický– 2 hodiny 
Programování – 2 hodiny 
Seminář z dějin umění – 2 hodiny 
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Technické kreslení – 2 hodiny 
Deskriptivní geometrie – 2 hodiny 
Seminář ze zeměpisu – 2 hodiny 
Seminář z českého jazyka a literatury – 2 hodiny. 

o Přehled realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce do jednotlivých 
předmětů a projektů: 
 

Tabulka 7: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obsah Zařazení do předmětů a ročníku 

Trh práce a profesní volba Projekt Volba povolání 3. ročník 

Pracovněprávní vztahy ZSV – 2. C (kapitola 7) 

Tržní ekonomika ZSV – 2. C (kapitola 9, 10, 11, 12) 

Národní hospodářství a úloha 
státu v ekonomice 

ZSV – 2. C (kapitola 10) 

Finance ZSV – 2. C (kapitola 10) 

 
o Přehled realizace vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do jednotlivých 

předmětů a projektů: 
Tabulka 8: Výchova ke zdraví 

Vzdělávací obsah Zařazení do předmětů a ročníku 

Zdravý způsob života a péče 
o zdraví 

Tv – sportovní kurzy 
Bi – 3. C (kapitola 4, 5) 
ZSV – 1. C (kapitola 7) 

Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití 

Tv – sportovní kurzy 

Změny v životě člověka a jejich 
reflexe 

Bi – 3. C (kapitola 4, 5) 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 

Tv - průběžně 

Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

Tv – sportovní kurzy, plavání 
Ch – 1. C (laboratorní práce) 
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5. Osnovy předmětů 

5.1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu český jazyk a literatura 
na druhém stupni základních škol a vychází z očekávaných výstupů RVP  G. Tento 
předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části maturitní zkoušky. 

 
Hodinová dotace pro tento vyučovací předmět je následující: 

Čtyřleté gymnázium Počet hodin 

1. ročník 3, z toho jedna půlená 

2. ročník 3, z toho jedna půlená 

3. ročník 3, z toho jedna půlená 

4. ročník 4, z toho jedna půlená 
 

Předmět český jazyk a literatura na čtyřletém gymnáziu obsahuje dva 
tematické okruhy: jazyk a jazyková komunikace, literární komunikace. 
 
Jazyk a jazyková komunikace jsou zaměřeny na získávání vědomostí a dovedností 
potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Žák se učí odlišovat 
různé podoby národního jazyka a uplatňovat je ve svém projevu v souladu 
s komunikační situací. Při ústní komunikaci zohledňuje partnera či publikum a snaží 
se o srozumitelnost projevu. Při komunikaci se učí rozpoznat manipulativní 
komunikaci a snaží se jí čelit. V písemném projevu žák uplatňuje zásady pravopisu, 
složitější případy řeší pomocí jazykových příruček. Jazyková výchova vede 
k přesnému a logickému myšlení. Žák rozliší funkční styly a dovede je realizovat ve 
vlastních textech a promluvách. Žák respektuje autorská práva a důsledně se 
vyvaruje plagiátorství. 
 

Literární komunikace učí žáky vnímat umělecký text, divadelní představení či film, 
odlišit umělecký a neumělecký text, porovnat je. Žák se snaží číst s porozuměním, 
cílem je také získat pozitivní zážitek z vnímání uměleckého díla a umět o něm 
komunikovat. Žák se seznámí s podstatnými rysy základních období vývoje české a 
světové literatury, při komunikaci o díle užívá své znalosti o literárních žánrech a 
uměleckých prostředcích. Využívá také informací z odborné literatury, tisku, 
z internetu. Snaží se vybrat důležité informace, posoudí jejich důvěryhodnost, 
pořizuje výpisky, přednese srozumitelným způsobem referát. Žák zúročí svoji 
zkušenost s vnímáním uměleckých děl při psaní slohových prací. 
 

Metody práce jsou zaměřené na samostatnou práci žáků, na práci ve dvojicích 
i ve skupinách. Žáci vnímají výklad učitele či spolužáků a pořizují si výpisky. Žáci 
pracují s jazykovými příručkami, připravují mluvní cvičení, referáty, sledují kulturní 
dění a seznamují s ním spolužáky. V rámci výuky žáci navštíví městskou či krajskou 
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knihovnu, divadelní a filmová představení, zúčastní se exkurzí. Komunikují o těchto 
zážitcích, obhajují svůj názor, ale respektují názor druhého. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 

Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Učíme žáky pracovat s textem, vyhledávat a formulovat hlavní teze, 
rozpoznávat souvislosti. Žáci pracují s různými zdroji informací, např. s 
odbornými publikacemi či informacemi prezentovanými hromadnými 
sdělovacími prostředky. 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Nabízíme žákům úlohy, ve kterých mohou aplikovat poznatky, rozpoznávat 
společné nebo odlišné znaky jevů. 

 Poskytujeme žákům prostor pro vytváření vlastních příkladů jazykových jevů, 
pro vyslovení hypotéz a pro jejich ověření pomocí jazykových příruček, 
encyklopedií a internetu. 

 V rámci literární výchovy provádíme analýzu ukázek, knih a žáci vytvářejí 
vlastní interpretaci díla. Umožníme žákům uplatnit fantazii a tvořivost při 
tvorbě vlastních textů. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Užíváme spisovného jazyka a vedeme žáky k jeho správnému používání. 

 Používáme odbornou terminologii. 

 Podporujeme komunikaci ve dvojicích i ve skupině. 

 Podporujeme práci s výpočetní technikou a vedeme žáky k práci s 
informacemi.  

 Nabízíme žákům různé typy textů a komunikujeme o nich. 

 Nabízíme žákům různá témata k samostatným výstupům, prezentacím, 
k uplatnění řečnických dovedností. 

 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Rozvíjíme u žáků respektování názorů a oceňování zkušeností druhých. 

 Podporujeme vystoupení před ostatními a obhajování vlastního názoru. Učíme 
žáky odolávat společenským a mediálním tlakům, kriticky je hodnotit. 

 
Kompetence občanská 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 V ústní i písemné komunikaci volíme témata, kde mohou žáci vytvářet své 
občanské postoje a vyjádřit se o nich. 

 Na základě rozboru různých literárních děl rozvíjíme vztah k českému jazyku, 
vlasti, přírodě a ochraně života.  

 Učíme žáky eticky využívat informace. 

 Podporujeme jejich pozitivní představu o sobě samém a vedeme je k přebírání 
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a k respektování názorů druhých. 

 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Vytvoříme prostor pro to, aby žáci v mluvené či psané formě hodnotili své 
předpoklady pro další studium a zamýšleli se nad volbou vhodného povolání.  

 Budeme podporovat snahu žáka uplatnit se v literárních či interpretačních 
soutěžích a v olympiádě v českém jazyce. Oceníme tuto iniciativu jako 
získávání zkušeností, možnost vyniknout, reprezentovat školu, pracovat nad 
rámec povinností. 

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 
jazyk a jazyková komunikace -   slohová práce, korektura textu, 
úprava 
 stylizace textu, jazykové rozbory, 
diktáty, 
 pravopisná cvičení   
literární komunikace -   rozbor textu, testy ze základních 
poznatků z  
 literární historie a teorie 
                                     

b) ústní formy 
jazyk a jazyková komunikace -  mluvní cvičení, diskuse, debata, 
prezentace  
 (např. výklad), i s využitím 
výpočetní techniky 
      literární komunikace -   referáty, prezentace 

                       
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  
 

d) hodnocení úrovně práce v hodině 
  slovní hodnocení, mimořádný výkon hodnocen známkou
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 1. C 
 
LITERÁRNÍ KOMUNIKACE 
 
Cílové dovednosti: 
 
žák: 

 uvede základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

 klasifikuje základní literární druhy, vnímá jejich specifické znaky 

 popíše základní literární žánry, jmenuje jejich představitele 

 reprodukuje přečtený text, popíše strukturu a jazyk díla 

 používá základní literární pojmy při rozboru ukázek 

 vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 posoudí základní rysy individuálního stylu autora 

 formuluje dojmy z uměleckého díla a své názory na něj 

 rozlišuje literární fikci od skutečnosti 

 rozliší hodnotnou a konzumní literaturu, doloží svůj názor 

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

 vyhledává informace v odborné literatuře, na internetu 

 orientuje se ve školní a místní knihovně 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Obecná charakteristika literatury  

2. Starověká literatura D 
 

3. Středověká literatura D, ZSV 
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4. Renesance a humanismus D, VV 

5. Barokní literatura D, VV, HV 

6. Klasicismus, osvícenství a preromantismus D, VV 

7. Národní obrození v českých zemích Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě  
Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a 
ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního 
prostředí 
D 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
Cílové dovednosti: 
žák: 

 Odlišuje spisovné a nespisovné prvky národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s 
komunikační situací 

 v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči 

 v písemném projevu dodržuje základní zásady pravopisu, využívá možnosti grafického členění textu   

 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi 

 ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka 

 v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny 

 používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti sdělení 

 při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum 

 posoudí a interpretuje komunikační účinky textu 

 pořizuje z textu výpisky 

 využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet)
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy  

8.  Obecné výklady o jazyce        -   čeština jako národní jazyk, její útvary 
- příbuzenství jazyků 
- slovanské jazyky 
- jazykověda 

   

9.  Zvuková stránka jazyka           -   charakteristika oboru 
- transkripce 
- třídění českých samohlásek a 

souhlásek 
- zvukové prostředky souvislé řeči 
- spisovná výslovnost 

  

10.  Grafická stránka jazyka       -   charakteristika oboru 
- vznik písma 
- pravopis a jeho kodifikace 
- principy a vývoj českého pravopisu 

  

11.  Komunikace a text               -   text, jeho vlastnosti a členění textu 
- text a komunikační situace, 

komunikační strategie, členění dialogu 
- míra připravenosti, oficiálnosti, 

formálnosti, veřejnosti komunikace 
- projevy mluvené a psané 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti/ Seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení 
problémů / Sociální komunikace / Morálka 
všedního dne / Spolupráce a soutěž  
ZSV 

 

12.  Sloh - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní 
- slohové rozvrstvení jazykových 

prostředků 
-  slohové postupy a útvary 
-  funkční styly 

  

13.  Prostě sdělovací funkční styl - zpráva, oznámení, tiskopisy, dopis, 
žádost                              

IVT  

14.  Vypravování a popis – v mluvené i psané formě 
     Úvaha 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 2. C 
 
 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE 
 
Cílové dovednosti: 
  
žák: 

 objasní základní rysy české literatury v kontextu se světovou literaturou v 19. století a na počátku 20. století 

 dokáže interpretovat charakteristické ukázky z uměleckých směrů 

 vyhledá česká specifika a konfrontuje je s ukázkami ze světové literatury 

 na konkrétních dílech rozliší a specifikuje typické rysy uměleckých směrů 

 vystihne podstatné znaky vývoje české a světové literatury 19. století 

 porovná a charakterizuje nejvýznamnější představitele uměleckých směrů 

 odhalí vliv světové moderny na modernu 90. let 

 popíše a vyhledá na konkrétních dílech znaky uměleckých metod 

 analyzuje společné a odlišné znaky ukázek uměleckých děl 

 pojmenuje téma a dokáže reprodukovat a hodnotit obsah lit. ukázek  

 načrtne základní problematiku a tematiku lit. děl 

 porovná autorské styly významných literátů 

 provede kritiku hlavních postav a obhájí ji na základě četby 

 pojmenuje a přiřadí ukázku k tematickému okruhu a uměleckému směru 

 vyvodí obecnější znaky na základě interpretace konkrétního díla 

 vysvětlí základní umělecké prostředky v ukázkách 

 zformuluje vlastní kritické vyjádření k uměleckému dílu na základě četby 

 demonstruje před spolužáky umělecké dílo na základě četby 

 diskutuje o předem zadané literární problematice 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Problematika NO 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě  
Mediální výchova – Média a mediální produkce  
D 

2. Evropský a český romantismus 
 

 
D, HV, VV 

3. Světový realismus D, HV, VV 

4. Počátky realismu u nás Mediální výchova – Média a mediální produkce  
D 

5. Generace májovců  

6. Škola národní a kosmopolitní Multikulturní výchova – Základní problémy 
sociokulturních rozdílů 

7. Realismus v próze a dramatu  

8. Nástup literární moderny ve světě D, VV 

9. Česká moderna 90. let 19. století D 

10. Počátek 20. století, generace buřičů D 
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
Cílové dovednosti: 
 
žák: 

 odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací 

 v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči 
(modulace síly hlasu a tempa řeči) 

 v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči 

 v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy, účinně využívá možností grafického 
členění textu 

 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi 

 ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka 

 v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny 

 používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; 
uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu 

 při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky, volí adekvátní komunikační strategie, 
zohledňuje partnera a publikum 

 posoudí a interpretuje komunikační účinky textu 

 pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty 
 využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet)



 

29 

 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

11. Tvarosloví - charakteristika oboru, základní termíny, mluvnice 
                      -  slovní druhy a jejich mluvnické kategorie a tvary 

 

12. Grafická stránka jazyka - procvičování pravopisu  
                                                  (zvláště velkých písmen) 

 

13. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov - jednotky slovní zásoby 
                                                                 - významové vztahy mezi slovy 

                                                 -  rozšiřování slovní zásoby 
                                                 -  způsoby tvoření slov 

 

14. Publicistický funkční styl - reportáž, zpráva, fejeton Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 
/ Úživatelé / Účinky mediální produkce a vliv médií / 
Role médií v moderních dějinách 
ZSV 



 

30 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 3. C 
 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE 
 
Cílové dovednosti: 
 
žák: 

 rozliší umělecký text od neuměleckého, objasní rozdíly mezi fiktivním a reálným světem a popíše, jak se reálný svět promítá do 
literárního textu 

 na konkrétních případech popíše prostředky básnického jazyka, rozliší a specifikuje složky vyprávění (téma, vypravěč, postavy) 
a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře 

 rozezná typy promluv a posoudí jejich funkci v konkrétním textu (od 1. ročníku) 

 vystihne podstatné rysy základních period vývoje světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení 

 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové 

 na základě vlastní četby doloží základní rysy příslušných uměleckých směrů a autorských stylů, rozezná literární žánry 

 samostatně interpretuje literární díla nebo ukázky, popřípadě jejich dramatické, filmové nebo televizní zpracování
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Obraz 1. světové války ve světové a české literatuře Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky / Žijeme v Evropě 
D 

2. Umělecké směry ve světové literatuře mezi válkami,  
významné osobnosti (konkretizováno pro každý školní rok) -  
představitelé prózy, poezie, dramatu 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
DU 

3. Pražský kruh, autoři píšící německy v kontextu české literatury Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě  
Multikulturní výchova – Základní problémy 
sociokulturních rozdílů / Psychosociální aspekty 
interkulturality / Vztah k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 
D, ZSV 

4. Česká literatura mezi válkami a její představitelé 
(konkretizováno pro každý školní rok) – próza, poezie, drama 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
D 

5. Literární tvorba za okupace – skupiny, směry, významné osobnosti Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
D 
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
Cílové dovednosti: 
 
žák : 

 odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací 

 při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje a současné vývojové tendence 

 v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči 
(modulace síly, hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) 

 v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči 

 v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy, účinně využívá možností grafického 
členění textu 

 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané 
situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu 

 ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka 

 využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k 
vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího 

 v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny 

 používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; 
uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu 

 při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky, zohledňuje partnera a publikum; rozeznává 
manipulativní komunikaci 

 posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří 

 pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty 
 efektivně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet)



 

33 

 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

6. Skladba - základní principy větné stavby  (větné členy, věty, souvětí) 
- aktuální členění výpovědi 
- textové obměny ve stavbě výpovědi 
- nedostatky ve stavbě výpovědi 

 

7. Grafická stránka jazyka - procvičování pravopisu (interpunkce) 
 

IVT 

8. Odborný funkční styl - popis, výklad, odborná úvaha 
 

Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 
/ Životní prostředí regionu a České republiky 
Bi 

9. Řečnický funkční styl - proslov, přednáška 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 4. C 
 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE 
 
Cílové dovednosti: 
 
žák: 

 vysvětlí souvislosti vývoje ve světové i v české literatuře 

 popíše vývoj ve světové i v české literatuře 

 dokáže interpretovat literární text 

 dokáže rozlišit a specifikovat jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí (vyjádří) vlastními slovy jejich 
funkci 

 dokáže pojmenovat specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu 

 objasní typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu 

 objasní využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) včetně jeho funkce a účinku na čtenáře 

 vysvětlí a uplatní při interpretaci literárního textu prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a 
literárněvědných termínech 

 analyzuje literární texty, rozliší umělecký text od textu neuměleckého, pojmenuje jevy, které činí text uměleckým 

 porovná podstatné rysy základních period vývoje české a světové literatury 

 samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl 

 tvořivě aplikuje informace z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů 

 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a objasní její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, 
příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) 

 určí a vybere významné představitele české a světové literatury, interpretuje a specifikuje jejich přínos pro vývoj literatury a 
literárního myšlení 

 zdůvodňuje a obhajuje svou interpretaci uměleckých artefaktů (literárních děl, filmů, divadelních inscenací atd.) 
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Plán práce 

Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Téma války ve světové literatuře Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky / Žijeme v Evropě 
D 

2. Téma války v české literatuře Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky / Žijeme v Evropě 
D 

3. Světová literatura po roce 1945 (próza, poezie, drama) D 

4. Česká poezie 1945 až současnost D, ZSV 

5. Česká próza 1945 až současnost D, ZSV 

6. České drama 1945 až současnost D, ZSV 

7. Film a literatura (světový a český kontext) D 

8. Vývoj literární teorie (včetně literární kritiky)  



 

36 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
Cílové dovednosti: 
 
žák: 

 odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací 

 při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje a současné vývojové tendence 

 v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči 
(modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) 

 v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči 

 v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy, účinně využívá možností 
grafického členění textu 

 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, 
k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu 

 ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka 

 využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího 
k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího 

 v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny 

 používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti 
sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu 

 při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky, volí adekvátní komunikační strategie, 
zohledňuje partnera a publikum; rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit 

 posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou 

 pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty 

 efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

9. Obecné výklady o jazyce - struktura jazyka, funkce jazyka 
                                          -  vývoj a současný stav českého jazyka 

 

10. Administrativní funkční styl - úřední dopis, životopis 
 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti/ Seberegulace, organizační dovednosti 
a efektivní řešení problémů  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
IVT, cizí jazyky – životopis, ZSV 

11. Umělecký funkční styl - líčení, charakteristika, vypravování, 
povídka 

 

ČJL – lit.kom. 

12. Útvary různých funkčních stylů – opakování písemnou formou Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního 
dne  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Humanitární pomoc a mezinárodní 
rozvojová spolupráce 
Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí  
Environmentální výchova – Životní prostředí regionu a 
České republiky  
Mediální výchova – Účinky mediální produkce a vliv 
médií 
ZSV, Bi 
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5.2 Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu anglický jazyk na 
druhém stupni ZŠ a vychází z očekávaných výstupů RVP. 

Jazyk se vyučuje s následující hodinovou dotací: 5, 5, 4, 3 (+ 2 volitelné) vždy 
v dělených skupinách.  

Anglický jazyk je svou podstatou zaměřen na rozvíjení komunikačních 
kompetencí ve všech složkách jazyka, tj. soustavně se rozvíjejí čtyři hlavní řečové 
dovednosti: mluvení, čtení, poslech a psaní. Tyto dovednosti se rozvíjejí na podkladě 
dílčích dovedností v gramatice, lexice, fonetice a ortografii. 

Učivo se probírá ve spirálovitě se opakujících cyklech, kdy vždy každý další 
ročník začíná opakováním již osvojené látky ročníku předchozího a obohatí tento 
aspekt jazyka o nějaký nový prvek. V požadavcích na žáky důsledně oddělujeme 
učivo určené k receptivnímu a produktivnímu osvojení a také technickou stránku 
tvoření jazykového jevu od jeho aktivního samostatného použití. 

V našem předmětu důsledně dbáme od začátku na komunikaci ve větných a 
větších celcích a vytváříme předpoklady k dalšímu rozvoji.  
 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 
klíčových kompetencí 
 

Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 každý ročník zahajujeme kurzem jak se úspěšně učit cizímu jazyku 

 nacvičujeme přímo v hodinách strategie učení jednotlivým dovednostem a 
jejich hodnocení samotnými žáky 

 žáci si vytvářejí strategie k osvojování nové slovní zásoby a gramatická 
pravidla pomáhají vyvozovat na základě pozorování a porovnávání již 
probraných vědomostí 

 žáci jsou důsledně vedeni typologií cvičení ke studijním návykům, jako je 
odhad významu, práce s různými zdroji informací, typy slovníků a 
gramatických příruček 

 v dostatečné míře seznamujeme žáky s jazykovou terminologií  

 do výuky zahrnujeme samostatnou práci s neadaptovanými texty a 
požadujeme samostatné zpracování zadaného tématu z různých informačních 
zdrojů. 
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Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zadání jednotlivých úkolů simulují řešení autentických řečových a 
komunikačních situací 

 systematicky pracujeme s neznámou slovní zásobou a učíme se 
automatizovat kroky při jejím odhadu 

 nové gramatické vazby uvádíme na základě vyvozování z příkladů. 
 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 komunikace je podstatou výuky AJ, věnujeme pozornost všem jejím aspektům 
a aktivně je fázujeme a nacvičujeme jednotlivé aspekty komunikace od 
aktivního naslouchání přes vedení rozhovoru ke kultivovanému a logicky 
členěnému úseku promluvy 

 cvičíme čtení a poslech různých druhů textu a promluv 

 používáme komunikační technologie k reálné komunikaci v cizím jazyce. 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vhodně volíme texty i doplňkové materiály tak, aby umožňovaly diskusi o 
hodnotách a pocitech lidí v různých životních situacích 

 na základě reálií pomáháme postupně vytvářet obraz života v jiných zemích a 
pěstovat toleranci k odlišnostem 

 probraná témata aktualizujeme na českou realitu a pěstujeme pocity hrdosti a 
vlastenectví na příkladech osobností i událostí z minulosti 

 aktualizujeme také témata environmentální. 
 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 stanovujeme jasná pravidla pro práci a požadujeme jejich dodržování v zájmu 
efektivnosti práce 

 směřujeme diskusi k charakteru různých druhů zaměstnání a jejich náročnosti, 
učíme žáky realisticky hodnotit výsledky své práce. 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 pravidelně pracujeme ve dvojici a ve skupině, pro rozdělení využíváme různá 
kritéria 

 učíme se naslouchat a poskytnout si navzájem zpětnou vazbu 

 podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci při řešení úkolů 
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Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 krátké kontrolní zkoušení sl. zásoby nebo aktuálně probírané gramatiky 

 testy na konci každé lekce a souhrnné testy pro větší celky 

 testy řečových dovedností s využitím učebních materiálů 

 slohové útvary: životopis, stížnost, žádost, článek, příběh … 
b) ústní formy 

 vyprávění na předem zadané a probrané téma s oporou na sl. zásobu 

 improvizované výstupy týkající se tématu 

 rozhovory se zadanou strukturou 

 reprodukce přečteného textu 

 samostatná prezentace zadaného tématu 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 projektové úkoly budou hodnoceny na podkladě participace, kooperace a 
prezentace výstupů. 
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ANGLICKÝ JAZYK: 1. C 
 
Očekávané výstupy: 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Žák: 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho 
hlavní a doplňující informace 

 rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory 

 a stanoviska jednotlivých mluvčích 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální 
téma 

 identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace 

 vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi 

 odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů 

 využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média 

 čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce 

 postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Žák: 

 formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule 

 volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami 
odpovídajícími náročnějšímu textu 

 přednese souvislý projev na zadané téma 

 sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko 

 podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související 

 logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů 

 s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace 

 používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit 

 využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma
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INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Žák: 

 vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou 

 adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů 

 reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

 komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích 

 při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se 
odbornějších zájmů. 

 

Plán práce 1. C 

učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy 
téma jaz. dovednosti, temat. 

sl. zásoba 
gramatika komunikační výstup, 

psaní 

1. About you  People around you  
Family and friends 
 
Wordspot: have, have 
got 
 

Questions and answers 
Present Simple and 
Contin. 

Interview another student, 
How you spend your time, 
Writing an informal letter 

Multikulturní výchova 
– Vztah k multilingvní 
situaci a ke spolupráci 
mezi lidmi z různého 
kulturního prostředí 
ZSV 

2. Memories Remembering and 
forgetting 
Short questions 
Wordspot: time 

Past Simple and Contin. 
Comparing past a 
present 

Describing a childhood 
memory 

 

3. Around the world Describing towns and 
cities 
Recommending and 
advising 
Wordspot: place 

Comparatives and 
superlatives 
Comparing things 

Plan a tour of your country 
or region 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – Žijeme 
v Evropě 
Z 
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4. Life stories Life experiences 
Describing people  
Wordspot: get 

Present Perfect Simple 
and continuous (and 
Past Simple) 
for, since, ago 

Discuss about famous 
people 
Write about a  
person you admire 

Osobnostní a sociální 
výchova – Morálka 
všedního dne 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – Žijeme 
v Evropě 
Z, ZSV 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 2. C 

CÍLOVÉ DOVEDNOSTI: 
dále pokračujeme v rozvíjení všech dovedností úrovně B1 s prvky B2 
 

Plán práce: 2. C 

učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy téma jaz. dovednosti, 
temat. sl. zásoba 

gramatika komunikační 
výstup, psaní 

cvičení z AJ 

1. Making 
plans 

Training and work 
Describing a job  
Wordspot: work 

Future plans and 
intentions 
Future clauses with 
if, when... 

Writing a covering 
letter, Making a 
formal phone call 

Osobní údaje 
Péče o tělo a 
zdraví 

 

2. News and 
media 

Television, radio 
„Extreme“ 
adjectives 
Wordspot: by 

-ing / - ed 
adjectives 
Passive forms 

Prepare a review 
or entertainment 
guide 

Volný čas, 
zábava 

Mediální výchova – 
Média a mediální 
produkce 
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3. Social 
matters 

Social occasions 
Making a social 
arrangement 
Wordspot: go 

Polite requests 
will (instant 
decisions) 

Draw up a list of 
tips for visitors to 
your country 

Jídlo a nápoje 
Mezilidské vztahy 

Multikulturní výchova – 
Psychosociální aspekty 
interkulkurality 

4. Things of 
importance 

Machines 
Wordspot: 
something 

Defining relative 
clauses 
Quantifiers (a few, 
a lot of....) 

Describe a 
personal or ideal 
possession 
Write „thank you“ 
letter 

Každodenní život 
Dům a domov, 
okolí 
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ANGLICKÝ JAZYK: 3. C 

CÍLOVÉ DOVEDNOSTI: 
dále pokračujeme v rozvíjení všech dovedností úrovně B1 s prvky B2 
 
Plán práce: 3.C  

učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy téma jaz. dovednosti, temat. 

sl. zásoba 
gramatika komunikační výstup, 

psaní 

1. A family affair                Collocations, phrasal 
verbs 

Present perfect An essay, expressing 
opinions 

Osobnostní a sociální 
výchova – Spolupráce a 
soutěž 

2. Leisure and 
pleasure 

Phrasal verbs, key word 
transformation 

Adjectives, comparisons An article, compound 
and complex sentences 

 

3. Happy holidays Travel vocabulary, 
discussing strategies 

Past simple and 
continuous, past 
perfect, prepositions 

A report Multikulturní výchova a 
výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v 
Evropě 

4. Food, glorious food Adjectives to describe 
restaurants, food 
vocabulary 

So, such- too, enough A review Environmentální výchova 

5. Study time Giving reasons, phrasal 
verbs 

Conditionals An essay, linking words Osobnostní a sociální 
výchova – Spolupráce a 
soutěž 

6. My first job Work/job collocations Articles, countability A letter/an email Osobnostní a sociální 
výchova – Spolupráce a 
soutěž 
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ANGLICKÝ JAZYK: 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
pokračujeme v rozvíjení cílových dovedností na úroveň B2, používáme větší množství neadaptovaných autentických textů i 
poslechů 
Plán práce: 4. C 

učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy téma jaz. dovednosti, 
temat. sl. zásoba 

gramatika komunikační 
výstup, psaní 

1. Past, present 
and future 

The people’s century 
time phrases 
20th century in the 
Czech history 

revision / English 
verbs 
auxiliary verbs 

drafting, 
comparison of 
different stages in 
development of 
communism in our 
country 

Osobnostní a sociální výchova – 
Morálka všedního dne Výchova 
k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – Žijeme 
v Evropě 

2. Unusual 
achievements 

different types of 
achievements 
technologies, 
computers 
verb-noun word 
combinations 

perfect aspect in the 
past, present and 
future 
present perfect 
simple and 
continuous 

technologies and 
computers in our 
lives, human 
achievements 
film/book review 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – 
Globalizační a rozvojové procesy 

3. Getting it right how to pass exams, 
education 

use and non-use of 
artiles 

learning languages, 
studying 

Osobnostní a sociální výchova – 
Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

4. Big events celebrations and 
festivals 

quantifiers describe and 
compare different 
types of festivals and 
celebrations 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – 
Globalizační a rozvojové procesy 
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5. In the public 
eye 

politic life infinitives and 
gerunds 

awkward situations 
present your view of 
an issue 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – 
Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
Multikulturní výchova – Základní 
problémy sociokulturních rozdílů / 
Vztah k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi z různého 
kulturního prostředí 

6. Modern 
medicine 

scientific and medical 
advance 
modern medical 
science 

hypothetical 
situations 

giving and reporting 
opinions 
emphasizing 

 

7. Media, money 
and power 

the media reporting people’s 
exact words 
verbs that summarise 
what people say 

evaluation of different 
kinds of media 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – 
Globalizační a rozvojové procesy 
Mediální výchova – Mediální 
produkty a jejich významy 
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5.3 Vyučovací předmět: Německý jazyk 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu německý jazyk na 
druhém stupni ZŠ a vychází z očekávaných výstupů RVP. 

Německý jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk v dělených hodinách 
s následující hodinovou dotací: 1. ročník – 4 hodiny, 2. ročník – 4 hodiny, 3. ročník –
 3 hodiny, 4. ročník – 3 hodiny 

Výuka probíhá téměř výhradně v jazykových učebnách s možností použití 
videa, TV, DVD a CD přehrávačů a dataprojektoru. 

Výuka německého jazyka je zaměřena především na zvládnutí 
komunikativních dovedností na úrovni B 1 podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen důraz na dialogy, čtení 
s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Od 
počátku dbáme na komunikaci ve větných a větších celcích.   

Výuka německého jazyka je uvedena v 1. ročníku vstupním fonetickým 
kurzem. 

Při výuce jsou využívány časopisy, autentické texty, audionahrávky, 
videonahrávky, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací apod. Ve vyučovacích 
hodinách jsou zastoupeny dle situace různé formy práce – frontální vyučování 
(výklad, shrnutí učiva), skupinová a partnerská práce (práce s texty, řešení zadaných 
úkolů, rozhovory, různé formy her, procvičování učiva, práce se slovníky) 
a samostatná práce. 

  
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 úvodní kurz seznámí žáky 1. ročníku se strategií učení cizího jazyka (jak si 
osvojovat slovní zásobu, gramatiku, jak pracovat s texty, s audionahrávkami, 
jak si vést přehledný zápis probraného učiva, jak pracovat s různými typy 
slovníků) 

 práce s portfoliem v závěru každé lekce vede žáky k sebehodnocení (naučí se 
v počáteční fázi pod vedením učitele), k uvědomělosti přípravy (vše budu 
potřebovat/ a k uvědomění si vlastního pokroku za určitou dobu 

 vedeme žáky k práci s různými zdroji informací/ internet, knihy, slovníky) 

 seznamujeme žáky v odpovídající míře s jazykovou terminologií  

 vedeme žáky k pochopení systému jazyka – stavba věty, systém 
gramatických kategorií, zařazení dalších jevů do systému, v oblasti slovní 
zásoby k odhadu významu neznámých výrazů z kontextu 

    
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 uplatňování získaných dovedností k řešení problému, kde je nutná znalost 
cizího jazyka / ve vyučovacím procesu simulujeme cizojazyčné prostředí/ 

 orientace ve městě, vyhledání dopravního spoje, dovolená apod. 

 uplatnění intuice, improvizace, fantazie, kreativity při řešení problémů 

 vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení 
problémů 

 zpracování projektů 
 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nácvik struktury mluvených projevů (vyprávění, diskuze, referát, dialog,…) 
nácvik struktury písemných projevů (dopis, vzkaz, přání,e-mail, motivační 
dopis, životopis, žádost, formulář,…) 

 schopnost reakce na slyšené i psané – pokyny, povely, úkoly 

 porozumění, poslech, čtení – tříbení jazykové paměti, rozvíjení 
komunikativních dovedností na základě různých forem práce s textem -
vyhledávání základní informace (Globalverstehen), otázky a odpovědi, 
vyjádření stanoviska k problematice apod. 

 dovednost argumentace, schopnost obhájit si stanovisko, umět stručně 
informovat o určité záležitosti, učit se zdravě sebevědomému vystupování 

 využívat možností komunikace s lidmi z německého jazykového prostředí 
 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 výběrem vhodných jazykových materiálů vést žáky k toleranci odlišností 
v oblasti rasové, náboženské,…, probouzet v nich schopnost empatie, vést je 
k dodržování pravidel slušného a kulturního chování 

 na příkladech osobností a událostí z naší minulosti probouzet pocit hrdosti a 
vlastenectví 

 probouzet v žácích úctu k přírodě a vést je k odpovědnosti za stav životního 
prostředí 
 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 uplatňujeme týmovou spolupráci, pracujeme ve dvojicích a skupinách, učíme 
se navzájem si naslouchat, respektovat názory jiných účastníků skupiny, ale 
zároveň obhájit své stanovisko a pozici v kolektivu. 

 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření těchto kompetencí využívány 
následující postupy: 

 formovat pracovní návyky, stanovit jasná pravidla pro práci a požadovat jejich 
dodržování                        

 učit žáky pracovat s různými materiály – s mapou, grafem, schématem apod. 
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 prezentovat výsledky své práce a skupiny a odpovídajícím způsobem je 
hodnotit 

 podporovat aktivitu studentů v přípravě na budoucí povolání s konkrétním 
zaměřením na současné potřeby trhu (technické obory, ekonomie, právo…) 

  spolupracovat se zahraničními firmami v místě a tímto motivovat studenty ke 
zdokonalování jazykových dovedností 

 vést studenty k chápání jazykového vzdělávání jako celoživotního procesu 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 krátké kontrolní testy k ověření osvojené slovní zásoby nebo aktuálně 
probírané gramatiky 

 testy řečových dovedností 

 tematicky zaměřené slohové útvary 
b) ústní formy 

 reprodukce přečteného textu 

 popis obrazových materiálů 

 vyprávění na zadané a probrané téma 

 dialogy 

 popis obrazových materiálů 

  
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 vyučující hodnotí v závěru hodiny práci žáků, jejich aktivitu a výsledky 
jejich práce 
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NĚMECKÝ JAZYK: 1. C – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
 
Receptivní řečové dovednosti   

 žák rozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu i psaného textu na 
běžné a známé téma. 

 žák rozumí sdělením v běžném rozhovoru 

 žák rozumí i delším rozhovorům_/vedeným srozumitelně a standardní formou jazyka / 

 žák se orientuje v krátkých a postupně delších novinových článcích. 

 žák identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší hlavní informace 

 žák rozumí nahrávkám na jemu známá témata 

 žák rozumí jednoduchým technickým informacím  

 žák rozumí hlavním myšlenkám komentářů a rozhovorů v novinách a časopisech 

 žák pozná nejdůležitější epizody a události 

 žák rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různé styly a citová zabarvení 
promluvy. 

 žák odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu 

 žák používá jiného výrazu s podobným významem 

 žák užívá různé techniky čtení podle typu textu a účelu čtení 

 žák zjistí důležitá fakta a informace v daném textu 

 žák rozumí jednodušším textům v informačních brožurách 

 žák využívá různé druhy slovníků při čtení nekomplikovaných faktografických textů 
 
Produktivní řečové dovednosti  

 žák srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý méně či více náročný autentický 
text se slovní zásobou na běžná témata. 

 žák vypráví příběh 
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 žák shrne ústně obsahy písemných textů s použitím slovní zásoby a struktury textu 
původního 

 žák formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché běžné téma srozumitelně, 
gramaticky správně a stručně 

 žák krátce zdůvodní a vysvětlí své názory 

 žák se vyjadřuje téměř plynule a srozumitelně 

 žák se téměř bezchybně vyjadřuje v běžných předvídatelných situacích 

 žák logicky a jasně strukturuje středně dlouhý písemný projev, formální i neformální text na 
běžné či známé téma 

 žák napíše strukturovaný životopis 

 žák napíše fax, e-mail nebo oběžník obsahující krátkou věcnou zprávu 

 žák písemně odpoví na inzerát a zároveň požádá o bližší informace             

 žák sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma jako lineární sled myšlenek. 

 žák napíše texty na různá témata 

 žák vytvoří jednoduché krátké texty pro časopis o událostech a zážitcích 

 žák napíše dopisy svým přátelům 

 žák převypráví děj filmu nebo knížky a popíše své reakce 

 žák jednoduše a souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související 

 žák vypráví o svých zážitcích a zkušenostech 

 žák napíše dopis, ve kterém vypráví o přečtené knize, shlédnutém filmu nebo o koncertě 

 žák využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu na méně běžné téma.  
 

Interaktivní řečové dovednosti _    

 žák vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a 
v krátkém a jednoduchém projevu na téma osobních zájmů nebo každodenního života. 

 žák vyjádří své pocity/ překvapení, radost, smutek, zájem, sympatie, vděčnost, lhostejnost/ 
a reaguje na pocity ostatních. 

 žák popíše svá přání, cíle, naděje 
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 žák reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných, každodenních situacích užitím 
jednoduchých a vhodných výrazů a frazeologických obratů. 

 žák předá aktuelní informace a poukáže na ty, které jsou pro něho důležité. 

 žák se orientuje i ve složitěji formulovaných pokynech. 

 žák s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky správně s použitím osvojené slovní 
zásoby a gramatických prostředků. 

 žák má dostatečnou slovní zásobu k tomu, aby se vyjádřil k tématům běžného života. 

  žák se dorozumí v cestovní kanceláři při objednání zájezdu i v situacích, které se mohou 
vyskytnout v souvislosti s cestováním. 

 žák se zapojí- případně s menšími obtížemi- do rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a 
známé téma v předvídatelných každodenních situacích. 
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Plán práce 1. C 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. První kontakty-přivítání, rozloučení. Základní informace o sobě 
a jiných osobách. 

Pořádek slov. Přítomný čas sloves. Číslovky základní. Osobní 
zájmena. 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 

2. Člověk -jeho zaměstnání, národnost. Základní informace o 
významných osobách. Názvy jazyků a států. 

Tázací zájmena a rod podstatných jmen. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy / Žijeme 
v Evropě 

3. Škola, třída. Předměty, rozvrh. Zájmy. 
Časování sloves. Osobní zájmena. Členy. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 

4. Rodina. Naše rodina. Domácí zvířata. Inzeráty. 
1. a 4. pád podstatných jmen. 

Osobnostní a sociální výchova – sociální komunikace 

5. Můj dům. Bydliště. Byt. Můj pokoj. 
Přivlastňovací zájmena. 

Mediální výchova – Vliv médií na uspořádání 
každodenního života 

6. V restauraci. Potraviny Stravovací návyky. 
Nepravidelná slovesa. Zápor. Kompozita. 

Osobnostní a sociální výchova -  sociální komunikace 

7. Město. Památky. Instituce. Orientace ve městě. 
Způsobová slovesa. Es gibt. Předložky se 3. a 4. pádem. 

Osobnostní a sociální výchova – sociální komunikace 

8. Nákupy. Obchody. Volný čas ve městě. Kulturní akce. 
Infinitiv s zu, určení času. 

Mediální výchova – mediální produkty 

9. Každodenní životní situace. Typické i netypické činnosti 
v průběhu dne. 

Odlučitelné i neodlučitelné předpony. 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 

10. Přátelé. Popis. Charakteristika. Vztahy. 
Přivlastňovací a osobní zájmena. 2. pád vlastních jmen.  

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Sociální komunikace 
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Plán práce: 2. C 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Orientace v každodenních životních situacích – problémy, obtíže, 
žádost o pomoc 

Modální slovesa 

Osobnostní a sociální výchova – sociální 
komunikace 

2. Kultura – významné osobnosti 
Společenské a politické události 21. století 
Minulý čas. Příslovečná určení času. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy / 
Žijeme v Evropě 

3. Zdraví a nemoci – hygiena, základní onemocnění, životní styl. 
Zvratná zájmena. 
Rozkazovací způsob. 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

4. Cestování – nehody. 
Předložky se 3. nebo 4. pádem 

Osobnostní a sociální výchova -  strategie 
zvládání zátěžových situací 

5. Prázdniny a dovolená. Způsoby trávení volného času. Cestování. 
Příslovečné určení místa. 
Souvětí podřadné. 

Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci 
a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního 
prostředí 

6. Člověk – jeho vnější vzhled a vlastnosti. Oblíbená zaměstnání a 
činnosti. 

Stupňování přídavných jmen. Přídavná jména v přívlastku. 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti 

7. Povolání 
Vedlejší věty se spojkou damit. Konstrukce um… zu 
2. pád podst.jmen. 
Sloveso werden. 

Multikulturní výchova – Vztah k multilingvní situaci 
a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního 
prostředí 
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8. Mezinárodní konflikty. Terorismus. Vnitrostátní události. 
Préteritum sloves haben a sein. 
Préteritum sloves pravidelných, nepravidelných a způsobových. 
Časové věty se spojkami wenn,als,während, bevor, nachdem. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
D, ZSV 

9. Svět a příroda v budoucnosti. Mé plány do budoucna. 
Partnerské vztahy. Povahové rysy. 
Budoucí čas. Nepřímá otázka. 
Souvětí se spojkou obwohl, trotzdem. 
Přídavné jméno ve funkci přívlastku. 
Tázací zájmena was für ein, welcher.  

Osobnostní a sociální výchova – Sociální 
komunikace / Morálka všedního dne 
Environmentální výchova – Problematika vztahů 
organismů a prostředí / Člověk a životní prostředí 
Bi 
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Plán práce: 3. C 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Mezilidské vztahy, pocity a emoce, láska v životě a umění 
Konjunktiv II – opisný tvar würde, sein,haben,werden,modální slovesa, 
vztažné věty  

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení problémů 

2. Fantazie, sny, přání – o čem lidé sní 
Vazby sloves, zájmenná příslovce tázací 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace 

3. Svátky, zvyky a obyčeje, společenské události v novinách a 
časopisech 

Trpný rod, vyjadřování původce děje, všeobecný podmět man, příčestí 
přítomné a minulé, příčestí jako rozvitý přívlastek 

Mediální výchova – Mediální produkty a jejich významy 
Multikulturní výchova – Základní problémy 
sociokulturních rozdílů 

4. Opakování- Modelový maturitní test 1 
Poslech, čtení, psaní, lexikálně gramatický test, mluvení  

 

5.  Cizí jazyky, vliv angličtiny na vývoj německého jazyka, názory 
Zájmena neurčitá, konjunktiv I, přímá a nepřímá řeč, podstatná jména 
přejatá z angličtiny 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Vzdělávání v Evropě a ve světě 

6. Planeta Země, životní prostředí, ochrana životního prostředí 
Složená podstatná jména, složená přídavná jména, vedlejší věty – 
spojka indem, vazby podstatného jména a přídavného jména 

Environmentální výchova – Problematika vztahů 
organismů a prostředí / Člověk a životní prostředí 

7. Německo a Němci, informace o zemi, vztah Němců k ostatním 
národnostním menšinám a Čechům 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy / 
Žijeme v Evropě 
Z, D, ZSV 

8. Opakování – Modelový maturitní test 2 
Poslech, čtení, psaní, lexikálně gramatický test, mluvení 

 

9. Česká republika – informace o zemi, osobní vztah k vlasti, 
významné osobnosti 

Stupňování přídavných jmen – vyjadřování jeden z, vzájemné 
postavení příslovečných určení 

Z, D, ZSV 
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Plán práce: 4. C 

Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Člověk – povahové rysy, vnější vzhled, oblečení. 
Bydlení. Bydlení ve městě a na venkově. Byt – vybavení a 
renovace. Inzerát. 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti  
Mediální výchova – Uživatelé 
ZSV 

2. Škola. Problémy ve škole. Učitelé a žáci. Systém školství 
v německy mluvících zemích. 
Práce. Pracovní podmínky, pracovní atmosféra, práce v zahraničí. 
Inzerát. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Výchova k myšlení v Evropských a globálních 
souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy / 
Vzdělávání v Evropě a ve světě 
Mediální výchova – Uživatelé 
ZSV 

3. Rodina a přátelé. Model rodiny v současnosti. Rodinný život. 
Tradiční svátky. 
Konflikty a problémy. Přátelství. Plány do budoucna. 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace / 
Morálka všedního dne 
ZSV 
 

4. Pokrmy, potraviny a nápoje. Možnosti stravování. Recepty. 
Stravovací zvyklosti. 
Nákupy. V nákupním centru. Reklamace. Služby. Reklamní 
slogany. 

Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy / 
Uživatelé 
ZSV,Bi 
 

5. Cestování. Dopravní prostředky. Přípravy na cestu. Zahraniční 
zájezdy. Dovolená. Prázdniny. Problémy na dovolené. Autonehoda. 

Výchova k myšlení v Evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Z,ZSV 

6. Kultura. Kulturní akce. Literatura, hudba, film, malířství. Tisk. V 
divadle. Zážitky a dojmy. Osobnosti kulturního života. 

Osobnostní a sociální výchova – morálka všedního dne 
Mediální výchova – role médií v moderních dějinách 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Prolínání světových kultur 
Čj,Vv,D 
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7. Sport. Sportovní disciplíny. Sportoviště. Sportovní akce. Extrémní 
sporty. Populární sporty. 
Negativní jevy ve sportu v současnosti. 

Osobnostní  a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Multikulturní výchova – spolupráce mezi lidmi  
z různého kulturního prostředí 
Bi 

8. Zdraví. Zdravotní potíže a nemoci. Zdravotní stav. U lékaře. V 
lékárně. Životní styl. 
Závislosti a jejich prevence. 

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
Bi,ZSV 

9. Technika. Objevy a vynálezy. Oblasti výzkumu. Počítače. 
Životní prostředí a jeho ochrana. Krajina. Počasí. 

Environmentální výchova – Problematika vztahů 
organismů a prostředí / Člověk a životní prostředí / Životní 
prostředí regionu a České republiky 
Mediální výchova – Média a mediální produkce / 
Mediální produkty a jejich významy 
Bi, IVT 

10. Politika. Stát a občané. Povinnosti a práva občanů.Krizové situace 
a problémy ve státě. 
Mezinárodní problémy a pomoc. Úřady a instituce. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky / Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce 
Multikulturní výchova – Základní problémy 
sociokulturních rozdílů / Psychosociální aspekty 
interkulturality / Vztah k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 
ZSV 
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5.4 Vyučovací předmět: Španělský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Předmět Španělský jazyk odpovídá vzdělávacímu oboru další cizí jazyk 

z RVP G. Navazuje na výuku tohoto předmětu na druhém stupni ZŠ. 
Hodinová dotace: 1. ročník – 3. ročník 3 hodiny, 4. ročník 3 hodiny, všechny 

dělené. 
Výuka neprobíhá ve speciální učebně, pravidelně se používá CD přehrávač, 

při vhodných příležitostech lze využít počítačové učebny nebo učebny s projektorem, 
popř. s interaktivní tabulí. 

Výuka směřuje ke zvládnutí jazyka na úrovni B1 podle Společného 
evropského rámce jazyků a k osvojení poznatků potřebných pro složení maturitní 
zkoušky na nižší i vyšší úrovni a pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek.  

Formy práce jsou různorodé: frontální vyučování, práce ve dvojicích a 
skupinách, samostatná práce, práce s texty a slovníky, hry, prezentace. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Jak si aktivně osvojit slovní zásobu – co nejvíce zdrojů, použití slov, zpětná 
kontrola významu, zpracování úkolů různými způsoby  

 Jak pracovat se slovníky a dalšími zdroji informací 

 Poznat systém cizího jazyka 

 Osvojit si jazykovou terminologii 

 Při řešení problémů žák spojuje a kombinuje získané vědomosti, popř. uplatní 
poznatky z jiných předmětů.  

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Naučit se použít získaných znalostí v konkrétních situacích, odhadnout na 
jejich základě neznámé skutečnosti (tvar slova, význam apod.) 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Zvládnout strukturu mluvených projevů (dialog, vypravování, diskuse) a 
projevů písemných (dopis, biografie, úryvek z beletrie apod.) 

 Reprodukovat slyšené (dialog, debata, vypravování) 

 Vyhledat v textu potřebné informace a sdělit je 

 Reprodukovat obsah textu 

 Vyjádřit svůj názor 
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 Komunikovat s vyučujícím i se spolužáky – ve dvojici i ve skupině 

 Podle možnosti komunikovat s rodilými mluvčími, využít i internet 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Chápat rozdíly mezi různými kulturami a respektovat je, cítit odpovědnost za 
svou příslušnost k zemi a Evropě – volbou vhodných materiálů a debatami o 
těchto tématech 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Spolupráce ve dvojici, skupině, celku 

 Žák sdělí svůj názor, vyslechne a respektuje cizí názor, obhájí své stanovisko 
 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Žák rozvíjí své jazykové znalosti s vyhlídkou na jejich praktické uplatnění 

 Uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost 

 Průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, porovnává je 
s ostatními i s dosažitelnou úrovní 

 Posoudí reálně své možnosti 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy (gramatika, slovní zásoba), práce s textem nebo poslechem 
(odpovědi na otázky, doplnění informace, určení pravdivosti, reprodukce), 
slohové útvary (dopis, vypravování, výklad, úvaha) 

b) ústní formy 

 dialog (vzájemný, s učitelem), samostatný projev, prezentace 
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 Zhodnocení aktivity jednotlivců, popř. skupin, a výsledku činnosti – 
pochvalou, zdůrazněním pozitivních stránek, poukázat na případné 
nedostatky, upozornit na rezervy.  

 Hodnotí sami žáci, učitel provede závěrečné zhodnocení.
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK – 1. C 
 
Cílové dovednosti: 

 vyslovuje a čte plynule nahlas jednoduché texty 

 ovládá psanou podobu jazyka 

 zvládá systém jmen, správně vytvoří jednoduchou větu 

 popíše předmět nebo obrázek 

 vypraví krátký příběh 

 stručně a jednoduchým způsobem hovoří o osobních zkušenostech 

 podá krátký podstatný popis událostí  

 podá základní informace o sobě i jiných osobách 

 popíše své záliby a sportovní aktivity 

 ptá se a odpovídá na otázky týkající se povolání 

 popíše místa, věci a osoby, které zná nebo které mu zajímají 

 popíše své bydliště 

 požádá o podrobné orientační pokyny a sleduje je 

 vysvětlí cestu 

 nakoupí 

 jasně vyjádří číselné údaje 

 objedná jídlo v restauraci 

 dohodne se s ostatními na tom, co budou dělat, kam půjdou, dohodne schůzku 

 používá přítomný čas 
 

Kompetence: 

 umí pracovat se slovníkem 

 zvládne jednoduchou výměnu informací o všedních tématech 

 při všední konverzaci vyjádří jednoduchým způsobem svůj názor či své preference 
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 odpoví na jednoduchou otázku a reaguje na jednoduchá tvrzení 

 jednoduchým způsobem dorozumí, ale je závislý na svém partnerovi v rozhovoru, zda je ochoten sdělení pomalu opakovat, 
přeformulovat to, co říká, a pomoci mu upřesnit, co chce říct 

 napíše jednodušší text (dopis, mail, jednoduchý popis, sdělení) 

 rozumí jednoduchým informacím a pokynům 

 pochopí téma konverzace, mluví-li se pomalu a standardním jazykem 

 rozumí jednoduchým textům s obrázky 

 získá relevantní informace z článku 

 stručně a jednoduchými výrazy podá základní informace ke známému tématu 

 vyjádří jednoduchým způsobem svůj názor na všední témata 

 poskytne jednoduché informace, navrhne něco, přijme nebo odmítne návrh ostatních 

 poradí, přikáže a zakáže 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

• nácvik výslovnosti, osobní jména, topika, osobnosti o Slušné chování, přiměřené vystupování, OSV 

• národnosti, pozdravy, představení 
• osobní zájmena, slov. ser, llamarse a hablar, zápor, tázací zájmena a 
příslovce 

o Jazyky ve Španělsku, zeměpis –  MEGS, MKV 
ČJL, Z 

• věci ve třídě, barvy 
• podstatná jména, přídavná jména, člen, hay, pravidelní slovesa 
v přítomnem času, slovesa se změnou samohlásky, číslovky 

o Španělsko – zdroje informací o Šp., MEGS 
Z 

• prázdniny, místa 
Granada 
• být (ser-estar-hay), zvratné slovesa, nepravidelné slovesa, předložky, 
porovnání 

o Krajina, MEGS, EV 
Z 

• osobní údaje, povolání, počasí 
Regiony 
• přechylování, člen, vykání, tázací zájmena, další číslovky, základní 
řádové číslovky 

o Podnebí, počasí, EV, MKV 
Z 

• rodinné vztahy, vzhled a vlastnosti 
Svátky a oslavy 
• přivlastňovací zájmena, stupňování 

o Rodina – vztahy mezi kulturami, odlišné 
myšlení a mentalita 
 OSV, MKV, MEGS 
OV 

• volný čas, záliby, filmy  
Barcelona 
gustar, zájmena s předložkou, dvojí zápor, příslovce 

o Vyjádření souhlasu a nesouhlasu se zálibami 
ostatních 
OSV, MKV, MV 

Učebnice: Aventura 1 (lekce 0 – 7) 
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK – 2. C 
 
Cílové dovednosti: 

 vyjádří a porovná míru vlastnosti 

 vypráví jednoduchý minulý děj 

 vypraví krátký příběh 

 vypraví, jak se postupně odvíjely události příběhu 

 popíše, co se stalo, osobní zážitky 

 podá dostatečně vyčerpávající informace a podrobně popíše své zážitky a zachytí pocity a reakce 

 vyjádří pocity jako překvapení, štěstí, smutek, zájem a lhostejnost a na podobné cizí pocity reaguje 

 zeptá se někoho, jak se cítí, popíše vlastní pocity a nálady 

 popíše místo 

 požádá o podrobné orientační pokyny a sleduje je 

 vyřídí většinu záležitostí při dojednávání cesty v cestovní kanceláři nebo při cestování 

 dovede o něco požádat, a pochopí, když mu někdo o něco žádá 

 nakoupí jednoduché věci tak, že prodavači sdělí, co chce, a zeptá se na cenu 

 používá číslovky, údaje o množství, cenách a času 

 vhodně používá přítomný čas, rozkazovací způsob, jednoduchý minulý čas  

 používá dva minulé časy – jednoduchý minulý a imperfektum  

 vyjádří, co dělá v tu chvíli 

 umí správně používat zájmena 
 
Kompetence: 

 zapojí se (s pomocí) do rozhovoru s rodilým mluvčím na známé téma 

 využívá slovníky při čtení jednodušších textů 

 zvládne jednoduchou výměnu informací o všedních tématech 

 zvládne běžné situace v obchodě, na recepci, v úřadě 

 při všední konverzaci vyjádří jednoduchým způsobem svůj názor či své preference 

 odpoví na jednoduchou otázku a reaguje na jednoduchá tvrzení 

 poskytne jednoduché informace, navrhne něco, přijme nebo odmítne návrh ostatních 
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 umí být nápomocen v typické všední situaci 

 napíše jednodušší text (dopis, mail, jednoduchý popis, sdělení) 

 zaznamená informace k známému tématu nebo textové předloze 

 pochopí téma konverzace, mluví-li se pomalu a standardním jazykem 

 rozpozná téma rozhlasové či televizní zprávy 

 získá relevantní informace z článku 

 získá určitou specifickou informaci v informativním textu ze známé oblasti 

 poskytuje informace, které se zakládají na číslech, a na obdobné informace se zeptá 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové 
vztahy 

• běžný den, orientace ve městě, kulturní události, školní předměty  
Životní styl Španělů 
• vazby s infinitivem, časové vztahy, předložky 

o Principy slušného chování, 
vztahy mezi kulturami, MKV, 
MEGS 
OV 

• dům, nábytek, návštěvy 
Picos de Europa 
• neurčitá zájmena, zájmena přímého předmětu, samostatná 
přivlastňovací zájmena, neosobní vazby 

o Vztah k domovu, životní styl, 
MKV, EV 
OV, Z, VV 

• stravování, nakupování potravin, jídlo v restauraci  
Španělská kuchyně      
• rozkazovací způsob, postavení zájmen, ukazovací zájmena, zvratné 
pasívum 

            Stravovací návyky, 
nakupování, chování v restauraci 
            MKV, MEGS 
            Bi 

• cestování, zážitky 
Španělská hudba 
• minulý čas jednoduchý 

o Vyjádření zážitků, sociokulturní 
rozdíly, OSV, MKV, MV 
Hv 

• pobyt v hotelu, popis místa, popis stavu, pokyny, rady a doporučení 
Cestovní ruch na Yucatánu 
• rozkaz pro vykání, sloveso estar (stav), předložky para-por, polovětné 
vazby sino – pero 

o Cestování, rezervace 
ubytování, výstražné značky 
OSV, MKV 
Z 
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• obchody, oblečení, popis zboží, Fair Trade 
• předmět přímý a nepřímý, postavení zájmen, zájmena neurčitá a 
záporná 

o Práce s webovou stránkou, 
nakupování on-line  
MV, MEGS 
ICT 

• životní prostředí, zvířata, pocity a nálady 
Galapágy 
• nepravidelná slovesa v přítomném čase, gerundium, estar + přídavné 
jméno 

o Životní prostředí 
EV 
Bi 

• minulé události, přístroje, vynálezy, pocity a nálady, Inkové 
• imperfektum, vazby s infinitivem, příslovce 

o Srovnání minulosti a 
přítomnosti 
OSV 
D 

Učebnice: Aventura 1 (lekce 8 – 10) – Aventura 2 (lekce 1 – 4) 
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 
Receptivní řečové dovednosti: 

 čte foneticky správně jednoduchý text 

 rozumí jednoduchým informacím v rámci probíraných témat 

 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních situacích 

 rozumí krátkým vzkazům 

 získá relevantní informace z článku 

 získá určitou specifickou informaci v informativním textu ze známé oblasti 

 zaznamená informace k známému tématu nebo textové předloze 

 v mluveném projevu rozliší jednotlivé mluvčí a citové zabarvení promluvy 

 odhadne význam ojedinělých neznámých slov na základě osvojené slovní zásoby a kontextu 

 využívá překladové slovníky k nalezení jednotlivých neznámých výrazů 

 pochopí téma konverzace, mluví-li se pomalu a standardním jazykem 

 rozpozná téma rozhlasové či televizní zprávy  
 
Produktivní řečové dovednosti: 

 odpoví na otázky a potvrdí pravdivost či nepravdivost tvrzení na základě přečteného nebo vyslechnutého jednoduššího textu, 
rozhovoru 

 sestaví ústně i písemně jednoduchý souvislý text na běžná témata: životopis, popis (osoby, místa), plán cesty, denní činnosti, 
volný čas, rodina 

 vyjádří se jasně a podrobně k řadě témat z oblasti jeho zájmu 

 srozumitelně hovoří o tématech každodenního života a vyjádří své názor na ně 

 popíše stručně a jasně místa, věci a osoby, které zná 

 vypráví jednoduchý minulý děj 

 popíše, co se stalo, osobní zážitky 

 vypraví krátký příběh 

 vypraví, jak se postupně odvíjely události příběhu  

 podá dostatečně vyčerpávající informace a podrobně popíše své zážitky a zachytí pocity a reakce 
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 vyjádří pocity jako překvapení, štěstí, smutek, zájem a lhostejnost a na podobné cizí pocity reaguje 

 správně formuluje svůj názor na téma životní styl a mezilidské vztahy 

 vysvětlí, proč zastává určitý názor, důvody svého chování 

 vyjádří domněnku 

 stručně a jednoduchým způsobem hovoří o osobních zkušenostech 

 jednoduchým způsobem popíše své sny, pocity a cíle 

 používá dva minulé časy – jednoduchý minulý a imperfektum  

 správně používá podmiňovací způsob 

 používá správné tvary přítomného času subjunktivu 

 používá tři minulé časy – jednoduchý minulý, složený minulý a imperfektum 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 

 zvládne jednoduchou výměnu informací o všedních tématech  

 reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných každodenních situacích užitím jednodušších vět se známými výrazy a 
frazeologickými obraty 

 vhodně reaguje v běžných situacích jako u lékaře 

 odpovídá na jednoduché otázky a reaguje na jednoduchá tvrzení 

 vyjádří, že mu něco mrzí či těší 

 vyjádří své pocity a reaguje na cizí emoce 

 požádá o podrobné orientační pokyny a sleduje je 

 vyjádří svůj názor a souhlas či nesouhlas s názory druhých 

 zeptá se někoho, jak se cítí, popíše vlastní pocity a nálady 

 poskytne jednoduché informace, navrhne něco, přijme nebo odmítne návrh ostatních 

 poděkuje, omlouvá se, a omluvu příjme 

 pozve a na pozvání reaguje 

 zvládne telefonický hovor, předá nebo nechá vzkaz 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

• historické události, biografie, slavné osobnosti 
Isabel Allende 
• použití minulých časů, předložka a s předmětem přímým 

o Události veřejného života, mezilidské vztahy 
OSV, MV, MKV 
D, ZSV, ČJL 

• svátky a oslavy, přání a potřeby 
svátky ve šp. hovořících zemích 
• subjunktiv přítomný, vedl. věty předmětné a účelové 

o Dárky, gratulace, přání 
OSV, MKV 
ZSV 

• vlastnosti, povaha, pocity, 
bulvární tisk, Argentina 
• kondicionál, předložkové vazby 

o Vyjádření pocitů, jednání s lidmi 
MKV, OSV  
ZSV, ČJL 

• zdraví a nemoci, vzhled 
Salsa 
• shrnutí imperativu, zvratných sloves, ser/estar + přídavné jméno, použití 
gerundia 

o Osobní hygiena, péče o vzhled 
OSV, MKV 
Bi 

• příběhy 
Dobytí Mexika 
• srovnání minulých časů, estar + gerundium v imperfektu, člen 

o Vyprávění příběhů 
MV 
ČJL, D 

• životní zkušenosti, schopnosti a dovednosti, přání a očekávání, předání 
informace 
Hispánci v USA, spanglish 
• složený minulý čas, absolutní superlativ 

o Porozumění textu, předání informace 
MV, MKV, MEGS 
Aj, D 

• plány, znamení zvěrokruhu  
pověry, víra 
• budoucí čas, ir a+inf., pensar+inf., podmínková souvětí, časová 
souslednost 

o Sociokulturní rozdíly,  
OSV, MKV, MEGS 
ZSV 
 

Učebnice: Aventura 2 (lekce 5 – 10) – Aventura 3 (lekce 1) 
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
Receptivní řečové dovednosti: 

 rozpozná téma a pochopí hlavní myšlenku 

 postihne hlavní body i specifické informace 

 identifikuje strukturu textu, rozliší hlavní informace 

 vyhledá a shromáždí specifické informace 

 v mluveném projevu identifikuje jednotlivé mluvčí a jejich původ (Španělsko, Lat. Amerika) 

 pracuje s výkladovým slovníkem 
 
Produktivní řečové dovednosti: 

 napíše a vhodně strukturuje kratší souvislý text: osobní dopis s běžnými informacemi, jednoduchý pracovní návod, popis 
události, popis místa, kulturní a sportovní akce… 

 srozumitelně reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text v rámci známé slovní zásoby 

 shrne a ústně i písemně sdělí jednoduché informace  

 poskytne informace a uvede podrobnosti 

 vylíčí své sny, pocity, naděje a ambice 

 objasní a zdůvodní své plány, záměry a činy 

 vyjádří domněnku 

 podá dostatečně vyčerpávající informace, popíše své zážitky a zachytí pocity a reakce 

 předloží sled argumentů logicky spojující své myšlenky  

 vyjádří se jasně a podrobně k řadě témat z oblasti svého zájmu 

 srozumitelně hovoří o tématech každodenního života a vyjádří svůj názor na ně 

 vysvětlí a/nebo zdůrazní, co považuje za důležité 

 vysvětlí své názor na nějakou aktuální otázku a poukáže na výhody a nevýhody různých možností 

 rozvine argumentaci: uvažuje o různých otázkách, porovná různé alternativy a důsledky, které z nich vyplývají, nebo uvažuje o 
hypotetických situacích  

 vysvětlí, proč něco představuje problém 
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 vhodně používá přítomný čas, rozkazovací způsob 

 vyjádří, co dělá v tu chvíli 

 vhodně používá minulé časy (jednoduchý minulý, imperfektum, složený minulý, předminulý) 

 správně používá budoucí čas (jednoduchý a složený), vyjádří budoucí děje adekvátním způsobem  

 správně používá podmiňovací způsob 

 používá správné tvary času subjunktivu (přítomného i minulého) 
 

Interaktivní řečové dovednosti: 

 je schopen se s ostatními dohodnout na tom, co budou dělat 

 dokáže v běžné situaci něco poradit, navrhnout, přijmout a odmítnout návrhy ostatních, domluvit schůzku a někoho přesvědčit  

 zjistí, předá, ověří si a potvrdí různé informace 

 vhodně reaguje v běžných situacích jako v pracovním pohovoru 

 je schopen zahájit, udržet a uzavřít jednoduchý rozhovor týkající se běžných témat každodenního života nebo osobní zájmů 

 zapojí se bez přípravy do delší konverzace na většinu všeobecných blízkých témat 

 vymění poměrně velké množství informací týkajících se jeho zájmů 

 je schopen diskutovat o problému a rozvinout argumentaci 

 srovná, posoudí a diskutuje alternativní řešení problémů 

 shrne, kam diskuse dospěla, a přenechá rozhodnutí druhému 

 v diskusi vyjádří a obhajuje své názory za pomoci vhodných vysvětlení, argumentů a poznámek 

 dovede stručně komentovat a posoudit názor 

 vyjádří respekt k jinému názoru 

 zdvořilým způsobem vyjádří souhlas/nesouhlas s jednáním 

 umí požádat o ujištění, že výraz, který užil, je správný 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

• vzdělávací systém, názor a informaci, možnosti, hypotézy  
Generace Erasmus 
• vedlejší věta časová, subjunktiv, vztažné věty s předložkou 

o Vzdělávání jako životní zkušenost  
OSV, MKV, MEGS 
ZSV 

• sport, vyjádřit nedávnou minulost 
• minulý čas složený, ukazovací zájmena, řadové číslovky 

o Sport pro zdraví životní styl 
OSV 
TV  

• bydlení, součásti domácnosti, domácí práce, vyjádřit pocity, zpochybnit 
a zamítnout informaci 
Praha 
• subjunktiv (popření, zamítnutí informace, vyjádření pocitů), rod a číslo 
podstatných jmen, interpunkce 

o Základy soužití 
OSV, MKV, MEGS 
ZSV 

• vyjádřit děje, které se staly před jiným dějem minulým, zhodnotit již 
známou skutečnost a vyjádřit svůj názor na ni 
Imigrace 
• předminulý čas, všeobecný a neurčitý podmět, přídavná jména 
obyvatelská, porovnávání  

o Sociokulturní rozdíly 
OSV, MKV, MEGS 
ZSV 
 
 

• orientovat se v dopravě, formulovat stížnost, vyjádřit, co jsme se chystali 
udělat, napsat reklamační dopis 
Doprava a cestovní ruch 
• použití minulých časů, iba a+inf., vazby s gerundiem a infinitivem 

o Asertivní chování 
OSV, MKV 
ZSV, Čj 
 

• umělecký díly, kulturní akce a představení, domluvit si schůzku, 
přesvědčit někoho 
Umění 
• trpný rod, subjunktiv, modální slovesa v minulém čase 

o Poznání umělců a děl španělského umění MKV 
  HV, DU 

 
 

• svět práce, životopis, pracovní pohovor, pracovní zkušenosti  
Obchod mezi Španělskem a ČR 
• subjunktiv ve vztažných větách, ser/estar + příčestí minulý, ser/estar + 
přídavné jméno  

o Vzdělávání jako životní zkušenost  
OSV, MKV, MEGS 
ZSV, Čj 
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• politika, společenském dění, média, globální komunikace, vyjádřit 
změnu stavu a vlastností osob 
Politický systém ČR a Španělska 
• časová souslednost, budoucí čas jednoduchý a složený, aunque + 
indikativ/subjunktiv, slovesa vyjadřující změny 

o Sociokulturní rozdíly 
OSV, MKV, MEGS 
ZSV 
 

• problémy v rozvojových zemích, řešení, snech, vyjádřit, co nám někdo 
řekl nebo poradil, vyjádřit změnu stavu a vlastností osob 
Humanitární organizace 
• přítomný a minulý subjunktiv, podmínková souvětí, nepřímá řeč, složený 
infinitiv   

o Sociokulturní rozdíly 
OSV, MKV, MEGS 
ZSV 
 

Učebnice: Aventura 3 (lekce 2 – 10) 
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5.5 Vyučovací předmět: Francouzský jazyk  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu francouzský jazyk na 
druhém stupni ZŠ a vychází z očekávaných výstupů RVP. 

Francouzský jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk v dělených hodinách 
s následující hodinovou dotací: 1. ročník – 4 hodiny, 2. ročník – 4 hodiny, 3. ročník – 
3 hodiny, 4. ročník – 3 hodiny 

Výuka probíhá téměř výhradně v jazykových učebnách s možností použití 
videa, TV, DVD a CD přehrávačů a dataprojektoru. 

Předmět francouzský jazyk vede žáky k osvojení komunikační kompetence, 
významně přispívá k jejich kultivaci, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému 
projevu, rozšiřuje řečové dovednosti, vede žáky k užívání jazykových prostředků 
(lingvistické kompetence) v jednotlivých komunikačních situacích a profesní 
komunikaci. Rozšiřuje poznatky o frankofonních zemích a přispívá k rozšíření 
kulturního rozhledu. Žák uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace v 
cizím jazyce, uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání, zvládá 
efektivní práci s cizojazyčným textem. V souvislosti s výukou se žák seznamuje s 
racionálními a efektivními postupy při studiu živého jazyka významnými z hlediska 
celoživotního vzdělávacího procesu. Tato výuka se ve významné míře podílí na 
intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i 
odborné vzdělávání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu 
soustavného odborného růstu. 
Vzdělávání ve vyučovaném předmětu směřuje k: 

 komunikaci v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního, 

veřejného i pracovního života, v projevech mluvených i psaných, na 

všeobecná i odborná témata  

 efektivní práci s cizojazyčným textem  

 získávání informací o světě, zvláště jeho frankofonní částí, a k využití 

získaných poznatků ke komunikaci  

 práci s informacemi a zdroji informací ve francouzštině včetně internetu nebo 

CD ROM, slovníků, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami  

 využití vybrané metody a techniky efektivního studia cizího jazyka ke studiu 

dalších jazyků, případně k dalšímu vzdělávání  

 využití vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při 

studiu jazyků 

 chápání a respektování tradic, zvyků a odlišné sociální a kulturní hodnoty 

jiných národu a jazykových oblastí a k respektování představitelů jiných kultur 

v souladu se zásadami demokracie  

 ke zkvalitnění komunikace v cizím jazyce v různých situacích každodenního 

života 
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Doporučené metody výuky: 
Expoziční metody: 

 motivační vyprávění 

 motivační rozhovor 

 motivační úkol s otevřeným koncem 

 motivační skupinová diskuse 

Metody osvojování nového učiva: 
metody slovního projevu 

 výklad 

 popis 

 vysvětlení 

 rozhovor 

 skupinová diskuse 

metody práce s textem 

 vyhledávání informací 

 překlad 

 studium literatury 

 práce s Internetem 

metody nácviku dovedností 

 poslech rodilého mluvčího 

 práce s obrazem 

 práce s mapou 

 didaktická hra 

 práce s videem 

fixační metody 

 ústní opakování učiva 

 procvičování 

 praktické upevňování dovedností 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Jak si aktivně osvojit slovní zásobu – co nejvíce zdrojů, použití slov, zpětná 
kontrola významu, zpracování úkolů různými způsoby  

 Jak pracovat se slovníky a dalšími zdroji informací 

 Poznat systém cizího jazyka 

 Osvojit si jazykovou terminologii 

 Při řešení problémů žák spojuje a kombinuje získané vědomosti, popř. uplatní 
poznatky z jiných předmětů.  
 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 Naučit se použít získaných znalostí v konkrétních situacích, odhadnout na 
jejich základě neznámé skutečnosti (tvar slova, význam apod.) 

 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 jedná odpovědně, samostatně-aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro 

zájem veřejný 

 jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot 

demokracie 

 vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

 uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití-vlas tni kulturní, 

národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých 

lidí 

 chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného 

rozvoje 

 je hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v 

evropském a světovém kontextu 

 umí myslet kriticky-tj. dokáže zkoumat věrohodnost informací, tvoří si vlastní 

úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vyjadřuje se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se 

prezentuje 

 formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykově správně 

 účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, 

respektuje názory druhých 

 zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní 

materiály 

 vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 Žák rozvíjí své jazykové znalosti s vyhlídkou na jejich praktické uplatnění 

 Uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost 

 Průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, porovnává je 
s ostatními i s dosažitelnou úrovní 

 Posoudí reálně své možnosti 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Tradiční diagnostické metody: 

 ústní zkoušení 

 písemné zkoušení dílčí 

 písemné zkoušení souhrnné 

 didaktický test 

 poslechový test 

Metody získávání diagnostických údajů: 

 pozorování 

 diagnostický rozhovor 
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Cílové dovednosti: 
Receptivní řečové dovednosti: 

 čte foneticky správně přiměřeně náročný text 

 rozumí obsahu textů v učebnici a jednoduchým autentickým materiálům (i s využitím vizuální podpory) 

 vyhledá známé výrazy a fráze 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu 

 aktivně používá slovní zásobu týkající se probíraných tematických okruhů 

 dbá na jazykovou správnost 
Produktivní řečové dovednosti: 

 v jednoduchém textu vyhledá určitou informaci 

 vytvoří odpověď na otázku vztahující se k textu 

 čte jednoduchý text v časopise 

 vytvoří jednoduché sdělení týkající se probíraných tematických okruhů 

 aktivně využívá dvojjazyčný slovník 
Interaktivní řečové dovednosti: 

 běžně rozumí známým výrazům a větám se vztahem k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduché a zřetelné promluvě 

 reprodukuje jednoduchý text 

 účastní se rozhovoru na známé téma 

 adekvátně reaguje v komunikačních situacích 

 sestaví jednoduché sdělení týkající se probíraných tematických okruhů 

 napíše krátký dopis 

 napíše krátké vyprávění 
Plán práce 

FRANCOUZSKÝ JAZYK – 1. C 
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učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Navázání kontaktu s cizí osobou. Pozdrav. Omluva. Hláskování 
některých slov. Tykání, vykání. Abeceda. Úvod do poznávání 
vztahu mezi psanou a vyslovenou francouzštinou. Číslovky 1-

10. Zvuky 

Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Geografie Francie - Z 

2. Představování /se/. Určitý člen. Osobní zájmena nesamostatná 
ve funkci podmětu. Tvoření otázky intonací. Tázací zájmena 
quel/le. Slovesa être, avoir, habiter, s’appeler, travailler, 
apprendre. Obyvatelská adjektiva. Číslovky 1-69. Jazyk 
internetu. Rytmus řeči. Zvkuky [i], [y] 

Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
Francie v rámci Evropy - D 
 

3. Vyjadřování vkusu (mám rád, líbí se mi, nesnáším…). 
Vyjadřování vlastnictví (1). C’est, il est. Přivlastňovací 
adjektiva. Člen dělivý. Zájmeno on=nous. Zápor. Oui/non/si. 
Časování sloves I. třídy. Sport. Povolání. Číslovky od 69. 
Fonetika- elize. Zvuky [y],[u].  

Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
Televize 

4. Vyzvat/zdvořile žádat někoho, aby něco udělal. Psaní dopisu, 
pohlednice. Blízká budoucnost. Konkurence členu určitého a 
neurčitého. Il y a. Minulý čas složený. Slovesa pouvoir, 
vouloir, aller. Měsíce v roce. Výrazy se slovesem avoir (avoir 
froid, avoir faim, avoir peur…) Fonetika- liaison. Zvuky [s],[z].  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Svátky, oslavy, národní tradice - ZSV 

 Přijetí/odmítnutí pozvání. Vyjadřování času (kolik je hodin). 
Vyjadřování data. Smluvení schůzky. Tvoření otázky pomocí 
est-ce que. Osobní zájmena samostatná po předložce. 
Kompletní časování sloves I. třídy. Slovesa venir, savoir, 

connaître. Fonetika- zvuky [Odpadání koncových hlásek 

ve výslovnosti

Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 
Trávení volného času 
Bi, Tv 
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6. Vyjádření pozitivního/ postoje. Dotázání se na cenu. Vyjádření 
množství. Osobní zájmena nesamostatná ve funkci přímého 
předmětu (le, me, les...) Zápor (2). Dělivý člen (2). Zájmenné 
příslovce en. Slovesa prendre, boire, payer. Fonetika- cédille. 
Zvuky [p],[b].  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Stravovací návyky v Evropských zemích 

7. Orientace v cizím prostředí. Zeptat se na cestu. Několik 
předložek místních. Imperativ. Kontrahované členy au, du… 
Slovesa plaire, faire plaisir, offrir. Číslovky řadové. Fonetika- 
aller v. allez. Zvuky [b], [v] 

Hry (společenské, karetní, míčové atd.) 
Tv 

 Dávání rozkazů a příkazů, rad. Popis osoby. Quelque chose, 
rien, quelqu’un, personne. Il faut, devoir. Qui, que. 
Přivlastňovací adjektiva (2), minulý čas složený (2). 
Nesamostatná přivlastňovací zájmena ve funkci nepřímého 
předmětu (me, te, lui, leur...). Sloveso devoir. Fonetika- 

výslovnost grafému  –e-. Zvuky [

Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
Třídění odpadu 
Bi, Ch 

9. Popis místa. Vyjadřování intenzity (très, peu, assez, 
tellement…) Rod názvů zemí. Zájmenné příslovce Y. Des a de 
před adjektivy. Slovaso voir. Přízvuky (tupý, ostrý, circonflex).   

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Sociální komunikace 

10. Podrobnější zkoumání vztahu mezi psanou a vyslovenou 
francouzštinou. Úvod do problematiky spisovné v. nespisovné 
francouzštiny (vynechávání záporky ne,oslabená výslovnost 
slabičného[r], [l], některé hovorové výrazy, studentský slang) 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy 
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FRANCOUZSKÝ JAZYK- 2. C 
 
Cílové dovednosti: 
Receptivní řečové dovednosti: 

 čte foneticky správně přiměřeně náročný text 

 rozumí obsahu textů v učebnici a jednoduchým autentickým materiálům (i s využitím vizuální podpory) 

 vyhledá známé výrazy a fráze 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu 

 aktivně používá slovní zásobu týkající se probíraných tematických okruhů 

 dbá na jazykovou správnost 
Produktivní řečové dovednosti: 

 v jednoduchém textu vyhledá určitou informaci 

 vytvoří odpověď na otázku vztahující se k textu 

 čte jednoduchý text v časopise 

 vytvoří jednoduché sdělení týkající se probíraných tematických okruhů 

 aktivně využívá dvojjazyčný slovník 
Interaktivní řečové dovednosti: 

 běžně rozumí známým výrazům a větám se vztahem k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduché a zřetelné promluvě 

 reprodukuje jednoduchý text 

 účastní se rozhovoru na známé téma 

 adekvátně reaguje v komunikačních situacích 

 sestaví jednoduché sdělení týkající se probíraných tematických okruhů 

 napíše krátký dopis 

 napíše krátké vyprávění 
 

Plán práce 
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Učivo Průřezová témata 

1. Popis místa. Vyjadřování intenzity (très, peu, assez, tellement…) Rod 
názvů zemí. Zájmenné příslovce Y. Des a de před adjektivy. Slovaso voir. 
Přízvuky (tupý, ostrý, a. circonflex).   

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení 
problémů / Sociální komunikace 

2. Podrobnější zkoumání vztahu mezi psanou a vyslovenou francouzštinou. 
Úvod do problematiky spisovné v. nespisovné francouzštiny (vynechávání 
záporky ne,oslabená výslovnost slabičného[r], [l], některé hovorové 
výrazy) 
Otázka pomocí jednoduché inverze. Quel(s), quelle(s). Vyjadřování 
nedostatku pomocí ne…que. Zvratná slovesa. Části lidského těla.  

Osobnostní a sociální výchova – Morálka 
všedního dne 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy 

3. Min. čas složený (3), shoda min. příčestí a podmětu, používání 
pomocných sloves avoir/être. Časové výrazy il y a/depuis/pendant. 
Ne…plus, ne… jamais. Popis osoby (1).  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech- Frankofonie 

4. Budoucí čas prostý. Časové výrazy en, dans, konjunktiv přítomný (uvedení 
do problematiky), lidské smysly, popis osoby (2).  

 

5. přivlastňovací zájmena, přítomný čas, min. čas složení (opakování); 
imperfektum; rod a číslo adjektiv, postavení adjektiv ve větě; vybavení a 
nástroje v domácnosti, domácí práce 

 

6. tvoření otázky pomocí složené inverze; spojky pour que, afin que, afin de; 
konjunktiv (pokračování); nedávná minulost; substantivizace; „sedm 
umění“ (malířství, sochařství atd.) 

 

7. zesilování záporu pomocí ne plus, ne jamais, encore, toujours, déjà, 
ni…ni…, komparativ, superlativ; mieux /meilleur(e)(s), slovní zásoba 
prostředí reklamy 

 

8. imperfektum vs. minulý čas složený; Aussi/non plus, jednoduchá shoda 
příčestí minulého; shoda příčestí minulého u slovesa avoir, adjektivum 
même;  časové výrazy Depuis, pendant, il y a… ; substantivizace pomocí 
sufixů.  
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FRANCOUZSKÝ JAZYK- 3. C 
 
Cílové dovednosti:  
 
Receptivní řečové dovednosti: 

 rozumí myšlenkám ústního i psaného textu i na složitější téma 

 identifikuje strukturu textu, rozliší hlavní informace 

 identifikuje různé styly a citová zabarvení promluvy 

 odhadne význam neznámých slov na základě osvojené slovní zásoby a kontextu 

 využívá různých slovníků k vyhledání neznámých výrazů  
 
Produktivní řečové dovednosti: 

 srozumitelně a gramaticky správně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text obsahující i několik neznámých výrazů 

 ústně i písemně a gramaticky správně formuluje svůj názor na témata: životní styl, životní prostředí, mezilidské vztahy, 
vzdělání, pracovní příležitosti, právo a spravedlnost, solidarita, globalizace, vzdělání, literatura 

 logicky a jasně strukturuje středně dlouhý písemný projev na tato témata, v neformálním i formálním stylu 

 souvisle a gramaticky správně přednese souvislý text jako lineární sled myšlenek 

 při písemném projevu používá překladových i výkladových slovníků k ověření významu slov nebo vyhledání odborných 
výrazů 

 
Interaktivní řečové dovednosti: 

 adekvátně a gramaticky správně reaguje v různých situacích vycházejících z probraných témat, užívá vhodných 
frazeologických obratů 

 komunikuje s přiměřenou mírou sebedůvěry v rámci známé slovní zásoby a gramatických prostředků 

 zapojí se do rozhovoru s rodilým mluvčím, poradí si i v nepředvídaných situacích 

 sdělí svůj postoj k vysloveným názorům a formuluje své stanovisko, zdůvodní a obhájí svůj názor 
 

Plán práce 
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Učivo Průřezová témata 

1. imperfektum (tvoření)- opakování; přeměty a vybavení domácnosti; domácí práce  

2. tvoření otázky inverzí- rekapitulace; tvoření pomocí opakování podmětu (Paul a-t-il…);  

3. konjunktiv II, pour que, afin que; blízká minulost  

4. nominalizace; negace pomocí ne pas, ne plus, ne jamais; encore, toujours, ni...ni  

5. komparativ (subst., adj., adv., v.,)  

6. superlativ adjektiv; nepravidelné superlativy; slovní zásoba reklamy  

7. imperfektum a složené perfektum-rekapitulace; shoda příčestí trpného (u slovesa ETRE)  

8. shoda příčestí trpného (u slovesa AVOIR); adjektivum MEME  

9. pluskvamperfektum (tvoření); sl. perfektum vs. Imperfektum vs. plus-que-parfait  

10. osobní zájmena předmětová (přímý+nepřímý předmět- Paul me la donne)  
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FRANCOUZSKÝ JAZYK- 4. C 
Cílové dovednosti:  

 tytéž jako v předchozím ročníku, na vyšší úrovni 
 

Plán práce 

učivo Průřezová témata 

1. použití konjunktivu; nepravidelné tvary konjunktivu; le, en, y zastupující 
větnou propozici 

 

2. sloveso manquer; DONT, SERVIR A, PROFITER DE  

3. Pasivum; parce que, puisque, comme…  

4. Donc, alors, par conséquent…; kondicionál přítomný; opakování- 
přítomný čas, imperativ, bud. čas, imperfektum 

 

5. Dans ce cas, au cas où atd.  

6. demonstrativa CELUI, CELLE, CELA…; tázací zájmena 
LEQUEL,LAQUELLE…; vytýkací větné konstrukce; móda 

 

7. tvoření příslovcí na -ment; DE PLUS EN PLUS, DE MOINS EN 
MOINS; telefonování 

 

8. prostředky textové návaznosti EN FAIT, EN EFFET DE PLUS…  

9. EN RAISON DE, AVOIR BEAU, AU LIEU DE…  

10. bydlení a související slovní zásoba; opakování  
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5.6 Vyučovací předmět: Matematika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace RVP ZV. 

Časové vymezení vymezení předmětu určuje následující tabulka. 

ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

hodinová dotace 
4 

(1 dělená) 
4 

(1 dělená) 
3 

(1 dělená) 
4 

(1 dělená) 

Pro zájemce o matematiku (zejména o složení školní maturitní zkoušky) 
navazuje ve 3. ročníku dvouletý volitelný předmět Seminář z matematiky a navíc ve 
4. ročníku volitelný předmět Cvičení z matematiky.  

Výuka je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro 
práci s matematickými objekty a pro použití matematiky v reálných situacích. 
Poskytujeme vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňujeme 
tak získávat matematickou gramotnost takové úrovně, aby splnil požadavky pro 
zahájení vysokoškolského studia. V hodinách klademe důraz na důkladné 
porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich 
základním vztahům. Řešíme logické úlohy, jejichž obtížnost je závislá na míře 
rozumové vyspělosti žáka, posilujeme vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického 
uvažování. Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak 
v rovině, tak v prostoru. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky 
(především kalkulátory, vhodný počítačový software). 

Výraznou součástí výuky je podpora účasti studentů na všech soutěžích se 
zaměřením na matematiku a v korespondenčních seminářích. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 podporujeme u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, 
zejména zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, 
matematických hádanek, rébusů apod.; 

 vhodně zadáváme domácí úkoly a pomocí nich umožňujeme žákům 
kontrolovat vlastní úspěšnost; 

 vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, 
algoritmů, metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů 
vycházejících z reálné praxe; 

 vedeme žáky k tomu, aby vhodně užívali obecně používané termíny, znaky a 
symboly. 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a 
vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů; 

 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh 
(geometrické a algebraické řešení apod.); 

 vedeme žáky k využívání náčrtků při řešení úloh 
 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) – tvoříme plán jeho řešení, 

odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a 
vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání; 

 odvozujeme s žáky vzorce a podporujeme jejich odvozování během řešení 
úloh; 

 zařazujeme práci s přehledy vzorců; 
 poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 

nebo pokusu a pro jejich ověření. 
 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro 
řešení úkolů; 

 užíváme matematického jazyka včetně matematické symboliky; 
 klademe důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost 

argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu; 
 pracujeme s grafy, tabulkami a diagramy apod.. 

 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zařazujeme úlohy s ekologickou tématikou. 
 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k účinné spolupráci při práci ve skupině, společně vytváříme 
pravidla práce v týmu; 

 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 
 vytváříme prostor pro diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, dbáme na 

ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi. 
 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 pomáháme žákům orientovat se ve světě financí (užití základů finanční 
matematiky). 

 zapojením žáků do matematických soutěží (např. matematická olympiáda) 
navodíme konkurenční prostředí. 
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Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, 

zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení vede 
k pozitivnímu vyjádření a snažíme se, aby bylo pro žáky motivující.  

Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů 
pro daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 čtvrtletní písemné práce; 

 tematické písemné práce; 

 písemné práce menšího rozsahu (desetiminutovky, …); 

 grafické práce. 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení; 

 prezentace projektu. 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací; 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
promyslí možné změny ve své práci a přístupu k ní; 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení ; 

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet. 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 pochvala za práci při hodině; 

 evidence aktivity v klasifikačním archu; 

 známka za mimořádný výkon.
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MATEMATIKA – 1. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 
Výroky 

 Čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky; 

 Správně užívá logické spojky a kvantifikátory; 

 Provádí operace s výroky, určuje jejich pravdivostní hodnotu; 

 Rozlišuje definici a větu; 

 Dokazuje pravdivost a nepravdivost hypotéz, rozliší správný a nesprávný úsudek. 
Číslo a proměnná 

 Zařezuje čísla do příslušného číselného oboru, znázorňuje reálné číslo na číselné ose; 

 Provádí aritmetické operace v číselných oborech, užívá pojmy opačné číslo, číslo převrácené, absolutní hodnota, chápe 
geometrický význam absolutní hodnoty, užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel; 

 Zapisuje a znázorňuje intervaly, jejich sjednocení, průnik, rozdíl, doplněk; 

 Užívá druhou a třetí mocninu a odmocninu; 

 Provádí operace s mocninami s celočíselným exponentem; 

 Upravuje efektivně výrazy s proměnnými, určuje definiční obor výrazu; 

 Rozkládá výraz na součin, provádí operace s lomenými výrazy, vyjadřuje neznámou ze vzorce; 
Rovnice a nerovnice 

 Stanovuje definiční obor rovnice; 

 Rozlišuje ekvivalentní a důsledkové úpravy rovnice; 

 Řeší lineární a kvadratické rovnice a úlohy vedoucí na řešení těchto typů rovnic; 

 Užívá rovnice při řešení slovních úloh; 

 Řeší rovnice s parametrem; 

 Řeší graficky i početně soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých; 

 Řeší soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých, soustavy lineární a kvadratické rovnice; 

 Řeší lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy; 
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 Řeší nerovnice v součinovém nebo podílovém tvaru, rovnice a nerovnice obsahující výraz s absolutní hodnotou; 

 Řeší početně i graficky kvadratické nerovnice. 
Planimetrie 1 

 Správně užívá pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly – vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné; 

 Užívá s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině (rovnoběžnost, kolmost a odchylka 
přímek, délka úsečky a velikost úhlu, vzdálenosti bodů a přímek); 

 Rozlišuje konvexní a nekonvexní útvary, popisuje a správně užívá jejich vlastnosti  

 Pojmenuje základní objekty v trojúhelníku, správně užívá jejich vlastností; 

 Při řešení problému v rovině využívá náčrt; 

 Při řešení úloh argumentuje s využitím poznatků vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků; 

 Aplikuje poznatky o trojúhelnících (obvod, obsah, výška, Pythagorova a Euklidovy věty, poznatky o těžnicích a těžišti) v 
úlohách početní geometrie; 

 Rozlišuje základní druhy čtyřúhelníků, popisuje a správně užívá jejich vlastnosti; 

 Užívá poznatky o čtyřúhelníku (obvod, obsah, vlastnosti úhlopříček a kružnice opsaná nebo vepsaná) a mnohoúhelníku v 
úlohách početní geometrie; 

 Pojmenuje, znázorní a správně užívá základní objekty v kružnici a kruhu; 

 Aplikuje metrické poznatky o kružnicích a kruzích (obvod, obsah, velikost obvodového a středového úhlu) v úlohách početní 
geometrie; 

 Při řešení konstrukčních úloh využívá množiny všech bodů dané vlastnosti a konstrukce na základě výpočtu; 

 Aplikuje poznatky o trojúhelnících, mnohoúhelnících a kružnicích v úlohách konstrukční geometrie; 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Základní poznatky z matematiky 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě  
Český jazyk, Dějepis, ZSV, Fyzika 

Výroky 

Číselné obory, druhá a třetí odmocnina, absolutní hodnota reálného 
čísla 

Množiny a zobrazení, interval 

Pravoúhlý trojúhelník 

Mocniny s přirozeným a celým exponentem 

Mnohočleny a lomené výrazy 

Elementární teorie čísel 

2. Rovnice a nerovnice 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Fyzika 

Lineární rovnice 

Kvadratické rovnice 

Soustavy rovnic 

Nerovnice 

3. Planimetrie 1 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Dějepis 

Základní vlastnosti rovinných útvarů 

Množiny bodů dané vlastnosti 
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MATEMATIKA – 2. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 

 
Planimetrie 2 

 Popisuje a určuje shodná zobrazení (souměrnosti, posunutí, otočení) a užívá jejich vlastnosti; 

 Popisuje a určuje stejnolehlost nebo podobnost útvarů a užívá jejich vlastnosti; 

 
Funkce 
Základní poznatky o funkcích 

 Užívá různá zadání funkce v množině reálných čísel a užívá s porozuměním pojmy: definiční obor, obor hodnot, hodnota 
funkce v bodě, graf funkce; 

 Určuje průsečíky grafu funkce s osami soustavy souřadnic, sestrojí graf funkce, přiřazuje předpis funkce ke grafu funkce; 

 Přiřazuje funkcím vlastnosti: sudá nebo lichá, prostá, omezená, periodická, stanovuje intervaly monotonie a body, v nichž 
funkce nabývá extrémy; 

 Určí funkci inverzní k dané funkci (načrtne její graf), užívá poznatky o složené funkci. 
Lineární funkce 

 Užívá pojem a vlastnosti přímé úměrnosti, určí lineární funkci, sestrojí její graf, využívá geometrický význam parametrů a, b v 
předpisu funkce y = ax + b; 

 Určuje předpis lineární funkce z daných bodů nebo grafu funkce; 

 Sestrojuje graf lineární funkce s absolutními hodnotami. 
Kvadratické funkce 

 Určuje kvadratickou funkci, vysvětluje s porozuměním význam parametrů v předpisu kvadratické funkce, sestrojuje graf 
kvadratické funkce; 

 Sestrojuje graf kvadratické funkce s absolutní hodnotou a určuje její vlastnosti. 
Mocninné funkce 

 Určuje mocninnou funkci s celočíselným exponentem, funkce druhá a třetí odmocnina, sestrojuje grafy těchto funkcí; 

 Užívá a provádí operace s mocninami s racionálním a reálným exponentem. 
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Lineární lomená funkce 

 Užívá pojem a vlastnosti nepřímé úměrnosti, určuje lineární lomenou funkci, upravuje předpis funkce, určuje asymptoty, 
načrtne graf lineární lomené funkce posunutím grafu nepřímé úměrnosti; 

 sestrojuje graf lineární lomené funkce s absolutní hodnotou a určit její vlastnosti. 
Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice 

 Užívá exponenciální funkci a sestrojuje její graf 

 Užívá s porozuměním pojmu inverzní funkce pro definování logaritmické funkce, určuje logaritmickou funkci a sestrojuje její 
graf; 

 Řeší exponenciální a logaritmické rovnice a jednoduché nerovnice, užívá logaritmu a jeho vlastností; 

 Aplikuje poznatky o exponenciálních a logaritmických funkcích při řešení reálných problémů. 
Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice 

 Užívá pojmu orientovaný úhel a jeho hodnoty v míře stupňové a obloukové 

 Definuje goniometrické funkce v oboru reálných čísel, užívá jednotkové kružnice; 

 Načrtne grafy goniometrických funkcí y=f(x) a grafy funkcí y=a∙f(bx+c)+d, určuje jejich vlastnosti; 

 Používá vztahy mezi goniometrickými funkcemi; 

 Řeší goniometrické rovnice a jednoduché nerovnice; 

 Užívá vztahy pro velikosti úhlů a délek stran trojúhelníka; 

 Aplikovat poznatky o goniometrických funkcích při řešení reálných problémů. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Planimetrie 2 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž Shodná zobrazení 

Stejnolehlost 

2. Funkce 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Fyzika, Biologie, Dějepis, Chemie, ICT 

Funkce a její graf 

Lineární funkce 

Funkce s absolutními hodnotami 

Kvadratické funkce 

Lineární lomené funkce 

Mocninné funkce 

Exponenciální a logaritmické funkce 

3. Goniometrie 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Zeměpis 

Goniometrické funkce 

Goniometrické vzorce 

Trigonometrie 
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MATEMATIKA – 3. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 

Analytická geometrie  

 Určuje vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky; 

 Užívá pojmy: vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru; 

 Provádí operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů); 

 Určuje odchylku dvou vektorů. 

 Užívá parametrické vyjádření přímky v rovině, obecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině, analyzuje 
geometrický význam koeficientů; 

 Určuje a aplikuje v úlohách polohové a metrické vztahy bodů, přímek; 

 Charakterizuje jednotlivé druhy kuželoseček, používá jejich vlastnosti a analytické vyjádření; 

 Z analytického vyjádření určí základní údaje o kuželosečce; 

 Určuje vzájemnou polohu přímky a kuželosečky. 

Stereometrie 

 Zobrazuje jednoduchá tělesa ve volném rovnoběžném promítání; 

 Při řešení úloh využívá náčrt; 

 Určuje vzájemnou polohu bodů, přímek, přímky a roviny, rovin; 

 Rozhoduje o kolmosti nebo rovnoběžnosti přímek a rovin; 

 Konstruuje rovinné řezy krychle, hranolu a jehlanu; 

 Určuje vzdálenost bodu od přímky a roviny, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin; 

 Charakterizuje jednotlivá tělesa, vypočítá jejich objem a povrch (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, 
komolý jehlan a kužel, koule a její části); 

 Využívá poznatků o tělesech v praktických úlohách. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Analytická geometrie  

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Fyzika 

Souřadnice a vektory 

Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 

Kuželosečky 

2. Stereometrie 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Konstrukční úlohy, polohové vlastnosti 

Metrické vlastnosti 

Tělesa 
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MATEMATIKA – 4. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 

Posloupnosti a finanční matematika 

 Určuje posloupnost vzorcem pro n-tý člen, rekurentně, graficky; 

 Přiřazuje posloupnostem vlastnosti: monotonie, omezená; 

 Určuje aritmetickou posloupnost a používat pojem diference; 

 Užívá základní vzorce pro aritmetickou posloupnost; 

 Určuje geometrickou posloupnost a používat pojem kvocient; 

 Užívá základní vzorce pro geometrickou posloupnost; 

 Využívá poznatků o posloupnostech v reálných situacích, zejména v úlohách finanční matematiky a dalších praktických 
problémech. 

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 

 Rozpoznává kombinatorické skupiny (variace, permutace, variace s opakováním, permutace s opakováním a kombinace bez 
opakování); 

 Určuje jejich počty a užívá je v reálných situacích; 

 Počítá s faktoriály a kombinačními čísly; 

 Využívá binomickou větu při řešení úloh; 

 Používá pojmy náhodný jev, jistý jev, nemožný jev, opačný jev, nezávislost jevů, sjednocení a průnik jevů; 

 Určuje pravděpodobnost náhodného jevu, vypočítá pravděpodobnost sjednocení nebo průniku dvou jevů, aplikuje při řešení 
úloh Bernoulliho schéma; 

 Vysvětluje a používá pojmy statistický soubor, statistický znak, četnost a relativní četnost; 

 Vypočítá s využitím výpočetní techniky četnost a relativní četnost hodnoty znaku, sestaví tabulku četností, graficky znázorní 
rozdělení četností; 

 Určí charakteristiky polohy a variability (průměry, modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka), diskutuje a kriticky 
zhodnotí statistické informace. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Posloupnosti a finanční matematika Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
ZSV, Biologie 

Pojem posloupnosti, způsoby zadání, vlastnosti posloupností 

Aritmetické a geometrické posloupnosti  

Finanční matematika 

2. Kombinatorika Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 

Základní kombinatorická pravidla 

Variace, permutace, kombinace 

Variace s opakováním, permutace s opakováním 

Vlastnosti kombinačních čísel, binomická věta 

3. Pravděpodobnost Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Biologie, ICT 

Pravděpodobnosti jevů, sčítání pravděpodobností 

Nezávislé jevy 

Binomické rozdělení 

4. Statistika Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
ICT 

Rozdělení četností; jeho grafické znázornění 

Charakteristiky polohy a variability, korelace 

5. Systematizace poznatků z matematiky  
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5.7 Vyučovací předmět: Fyzika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu fyzika na 2. stupni ZŠ a 

vychází z očekávaných výstupů RVP. Předmět Fyzika integruje část ze vzdělávacího 
oboru Výchova ke zdraví z RVP G. 

V 1. ročníku čtyřletého studia, jsou vyučovány 2 hodiny týdně a je přidána 
jedna disponibilní hodina, zaměřená na laboratorní práce a procvičování učiva (0,5 
hodiny týdně). Ve druhém ročníku jsou vyučovány dvě hodiny týdně, ve třetím 
ročníku rovněž 2 hodiny týdně, ale zde je předmět znovu posílen o disponibilní 
hodiny, ve kterých jsou žáci rozděleni do skupin, kde probíhá zejména výuka 
laboratorního charakteru a procvičování učiva (0,5 hodiny týdně). 

Fyzika vede k hlubšímu porozumění zákonitostí přírodních procesů a jejich 
využití v praktickém životě. Při výuce se rozvíjí pozorovací schopnosti. Při 
pozorování dějů žáci vytvářejí a ověřují hypotézy o přírodních zákonitostech. Učí se 
kriticky posuzovat důsledky lidské činnosti na přírodní prostředí. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Ve vyučovacím předmětu Fyzika jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k tomu, aby vhodně užívali obecně používané termíny, znaky a 
symboly; 

 žáky učíme samostatně pozorovat přírodní jevy a cíleně experimentovat. 
Vyžadujeme, aby získané výsledky kriticky posuzovali a zobecňovali; 

 na vhodně volených úlohách ukazujeme praktický význam fyziky; 
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a 
vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů; 

 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh; 
 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) – tvoříme plán jeho řešení, 

odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a 
vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání; 

 poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 



 

101 

 

 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro 
řešení úkolů; 

 pracujeme s grafy, tabulkami a diagramy apod.; 
 při prezentacích dbáme na přesné vyjadřování a na logické členění obsahu. 

 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zařazujeme úlohy s ekologickou tématikou; 
 s žáky diskutujeme o důsledcích lidské činnosti na životní prostředí. 

 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k pečlivé a soustředěné práci. Klademe důraz na včasné plnění 
úkolů; 

 při laboratorních pracích vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, 
uvážlivému výběru pomůcek a zvolení vhodného pracovního postupu; 

 zařazujeme experimentální úlohy, při kterých žáci získávají základní manuální 
zručnost 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k účinné spolupráci při práci ve skupině, společně vytváříme 
pravidla práce v týmu; 

 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 
 vytváříme prostor pro diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, dbáme na 

ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi. 
 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zapojením žáků do fyzikálních soutěží (např. fyzikální olympiáda) navodíme 
konkurenční prostředí. 

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 tematické písemné práce; 

 písemné práce menšího rozsahu; 

 laboratorní protokoly. 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení; 

 prezentace a referáty. 
c) sebehodnocení žáků 
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V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 pochvala za práci při hodině; 

 evidence aktivity v klasifikačním archu; 

 známka za mimořádný výkon. 
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FYZIKA – 1. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 
Fyzikální veličiny a jejich měření 

 Rozlišuje vektorové a skalární fyzikální veličiny, znázorňuje vektorové veličiny, znázorněný vektor rozloží na složky; 

 Převádí násobné (dílčí) jednotky na nenásobné (s využitím odpovídající mocniny deseti) a naopak; 

 Měří fyzikální veličiny vhodnými metodami, počítá z daného souboru naměřených hodnot aritmetický průměr a průměrnou 
odchylku měření, odhaduje chybu měření daným měřidlem. 

Kinematika hmotného bodu 

 Rozlišuje pohyby rovnoměrné a nerovnoměrné; 

 Vyjadřuje písemně i graficky závislost dráhy a rychlosti na čase u rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených pohybů; 

 Vypočítá v úlohách dráhu, čas, průměrnou rychlost, okamžitou rychlost a zrychlení daného pohybu; 

 Popisuje volný pád jako příklad rovnoměrně zrychleného pohybu; 

 Vhodně volí vztažnou soustavu při řešení daného problému; 

 Vypočítá v úlohách veličiny popisující rovnoměrný pohyb po kružnici: periodu, frekvenci, úhlovou rychlost, obvodovou 
rychlost, dostředivé zrychlení. 

Dynamika hmotného bodu 

 Rozlišuje inerciální a neinerciální vztažné soustavy; 

 Řeší úlohy s využitím pohybových zákonů; 

 Určí v konkrétní úloze hybnost hmotného bodu jako vektorovou veličinu a řeší problémy užitím zákona zachování hybnosti; 

 Vypočítá velikost třecí síly, jsou-li dány potřebné veličiny. 
Mechanická práce, výkon, energie 

 Řeší úlohy na výpočet práce vykonané konstantní silou; 

 Rozlišuje tíhovou polohovou energii a pohybovou energii, řeší úlohy na změnu energie a vypočítá práci ze známé změny 
energie a naopak; 

 Popisuje kvantitativně i kvalitativně změny polohové a pohybové energie v praktických úlohách; 

 Počítá celkovou mechanickou energii a řeší úlohy s využitím zákona zachování mechanické energie; 

 Vypočítá výkon a účinnost. 
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Gravitační pole 

 Vypočítá velikost gravitační síly působící mezi dvěma hmotnými body; 

 Rozlišuje homogenní a centrální gravitační pole, vypočítá velikost intenzity gravitačního pole, jsou-li dány potřebné veličiny; 

 Řeší jednoduché praktické problémy týkající se pohybů v homogenním a centrálním gravitačním poli. 
Mechanika tuhého tělesa 

 Vypočítá moment síly vzhledem k pevné ose otáčení, na základě výsledného momentu sil k dané ose rozhodne, zda síly 
budou mít otáčivý účinek; 

 Skládá síly působící na těleso a rozkládá danou sílu do dvou směrů; 

 Určí těžiště tuhého tělesa; 

 Vypočítá kinetickou energii otáčivého pohybu tělesa a celkovou pohybovou energii valícího se tělesa. 
Mechanika tekutin 

 Určí tlak nebo tlakovou sílu v tekutinách; 

 Řeší úlohy s použitím Archimédova zákona a rozhoduje v jednotlivých případech, zda těleso z dané látky bude v kapalině 
plovat, vznášet se nebo klesat ke dnu; 

 Řeší problémy s využitím rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice. 
Základní poznatky molekulové fyziky a termiky 

 Aplikuje poznatky kinetické teorie stavby látek; 

 Objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou; 

 Vyjádří v kelvinech teplotu uvedenou v Celsiových stupních a naopak. 
Vnitřní energie, práce, teplo 

 Využívá s porozuměním veličinu vnitřní energie tělesa, v jednoduchých případech vypočítá změnu vnitřní energie tělesa 
konáním práce a tepelnou výměnou; 

 Rozlišuje tepelnou kapacitu tělesa a měrnou tepelnou kapacitu látky. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Fyzikální veličiny a jejich měření 
Matematika – převody jednotek, řešení pravoúhlého 
trojúhelníku 
Dějepis – historie jednotek 

2. Kinematika hmotného bodu 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Matematika – slovní úlohy o pohybu 

3. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Dějepis – vynález kola 

4. Mechanická práce, výkon, energie Výroba el. energie 

5. Gravitační pole 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Zeměpis – Sluneční soustava 

6. Mechanika tuhého tělesa  

7. Mechanika tekutin 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Biologie – šetření vodou 
Zeměpis - počasí 

8. Základní poznatky molekulové fyziky a termiky 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 

9. Vnitřní energie, práce, teplo 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Využití alternativních zdrojů energie (větrná, solární) 

10. Laboratorní práce – měření fyzikálních veličin, zpracování 
výsledků měření, bezpečnost práce 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
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FYZIKA – 2. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 
Struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin 

 Rozlišuje vlastnosti ideálního plynu a reálného plynu; 

 Řeší úlohy na změnu stavu ideálního plynu pomocí stavové rovnice; 

 Znázorní průběh izotermického, izobarického, izochorického a adiabatického děje v p-V diagramu; 

 Vyjádří graficky práci vykonanou plynem při stálém či proměnném tlaku a vypočítá práci vykonanou plynem při stálém tlaku; 

 Analyzuje kruhové děje s ideálním plynem; 

 Popisuje strukturu pevných látek a rozlišuje krystalické a amorfní pevné látky; 

 Analyzuje deformaci pevných těles; 

 Využívá v praxi délkové a objemové teplotní roztažnosti pevných a kapalných těles; 

 Využívá vlastnosti povrchové vrstvy kapaliny k vysvětlení některých jevů na povrchu kapaliny nebo na rozhraní kapaliny a 
pevného tělesa. 

Změny skupenství látek 

 Kvantitativně i kvalitativně popisuje změny skupenství látek, používá veličinu skupenské teplo; 

 Vypočítá výslednou teplotu soustavy po dosažení rovnovážného stavu; 

 Analyzuje změny skupenství s využitím fázového diagramu, rozlišuje páru a sytou páru. 
Elektrický náboj a elektrické pole 

 Vyjádří vlastními slovy Coulombův zákon; 

 Rozlišuje homogenní a radiální elektrické pole, určí intenzitu elektrického pole, jsou-li dány potřebné veličiny; 

 Vysvětlí fyzikální význam veličiny elektrické napětí; 

 Rozlišuje chování vodiče a izolantu v elektrickém poli; 

 Popíše činnost kondenzátoru. 
Elektrický proud v látkách 

 Chápe elektrický proud jako děj i jako fyzikální veličinu; 

 Vysvětlí princip elektrického zdroje a uvede příklady; 

 Aplikuje Ohmův zákon při řešení elektrických obvodů; 

 Vypočítá výsledný odpor rezistorů zapojených sériově nebo paralelně; 

 Řeší úlohy na výpočet práce a výkonu stejnosměrného elektrického proudu; 
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 Vysvětlí rozdíl mezi vodičem a polovodičem, rozlišuje vlastní a nevlastní polovodiče; 

 Zakreslí elektrický obvod s polovodičovou diodou v propustném i závěrném směru; 

 Vysvětlí mechanismus vedení proudu v elektrolytech a uvede praktické využití (elektrolýza); 

 Vysvětlí princip elektrochemického zdroje elektrického napětí; 

 Rozlišuje samostatný a nesamostatný elektrický výboj v plynech a uvádí příklady samostatných výbojů v plynech a ve vakuu. 
Stacionární magnetické pole 

 Kvantitativně i kvalitativně popisuje magnetické pole kolem vodiče s proudem a kolem cívky s proudem a jeho účinky; 

 Vysvětluje rozdílné chování materiálů v magnetickém poli. 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě / Globální problémy, jejich 
příčiny a důsledky 
Ekologie – hospodárné využití smáčedel 
Zeměpis, biologie – vzlínání vody 

2. Změny skupenství látek 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky  
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 
Zeměpis, biologie – tání ledovců 

3. Elektrický náboj a elektrické pole 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Zeměpis – elektrárna (odlučovače) 

4. Elektrický proud v látkách 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Zeměpis – výboje v plynech 
Chemie – využití elektrolýzy 

5. Stacionární magnetické pole 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Zeměpis – magnetické pole Země 
Biologie – orientace živočichů 
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FYZIKA – 3. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 
Mechanické kmitání 

 Popisuje harmonický kmitavý pohyb mechanického oscilátoru pomocí veličin perioda, frekvence, výchylka, okamžitá rychlost 
a zrychlení, znázorňuje kmitavý pohyb v časovém diagramu; 

 Skládá harmonická kmitání a určuje jejich fázový rozdíl; 

 Analyzuje příčiny kmitavého pohybu a využívá závislosti periody (frekvence) vlastního kmitání na parametrech oscilátoru; 

 Rozlišuje vlastní kmitání od nuceného kmitání oscilátoru. 
Mechanické vlnění 

 Rozlišuje základní druhy mechanického vlnění (postupné, stojaté, příčné, podélné); 

 Objasňuje procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění; 

 Popisuje vlastnosti mechanického vlnění: frekvence, vlnová délka, rychlost šíření; 

 Rozlišuje zvukové vlnění a řeší jednoduché praktické úlohy z akustiky. 
Nestacionární magnetické pole 

 Kvantitativně i kvalitativně popisuje jev elektromagnetická indukce. 
Střídavý proud 

 Definuje a objasňuje veličiny popisující střídavý proud; 

 Interpretuje vlastnosti obvodu střídavého proudu s odporem, kapacitou a cívkou; 

 Vyjádří vlastními slovy veličiny efektivní hodnota proudu, napětí, účiník, vypočítá výkon střídavého proudu; 

 Demonstruje činnost jednoduchých zařízení (generátor střídavého proudu, transformátor, elektromotor, usměrňovač). 
Elektromagnetické kmitání a vlnění 

 Vysvětluje princip elektromagnetického oscilátoru a používá veličiny popisující elektromagnetický oscilátor (frekvence, 
perioda) a jejich vazbu na parametry oscilátoru; 

 Rozlišuje vlastní kmitání elektromagnetického oscilátoru a nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru; 

 Objasňuje procesy vzniku, šíření elektromagnetického vlnění; 

 Popisuje vlastnosti elektromagnetického vlnění: frekvence, vlnová délka, rychlost šíření. 
Optika 

 Definuje světlo jako elektromagnetické vlnění a vysvětluje jevy odraz, lom a disperze světla; 

 Zobrazí předmět v jednoduché optické soustavě - rovinné zrcadlo, kulové zrcadlo, tenká čočka, řeší graficky i početně; 
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 Demonstruje zobrazení na optických soustavách oko a lupa; 

 Interpretuje jevy interference, ohyb a polarizace světla jako vlnové vlastnosti světla; 

 Klasifikuje spektrum elektromagnetického záření. 
Speciální teorie relativity 

 Rozumí východiskům speciální teorie relativity a popisuje některé jejich důsledky. 
Základní pojmy kvantové fyziky, elektronový obal atomu 

 Popisuje složení atomu a atomového jádra; 

 Kvantitativně a kvalitativně popisuje fotoelektrický jev; 

 Interpretuje poznatky o kvantování energie záření a mikročástic a aplikuje je při popisu elektronového obalu atomu vodíku; 

 Popisuje činnost laseru. 
Jaderná fyzika 

 Popisuje model atomového jádra a použije vlastnosti vazebné energie v jaderné elektrárně nebo fúzním reaktoru; 

 Rozlišuje druhy radioaktivního záření a navrhuje možné způsoby ochrany před jejich účinky; 

 Posuzuje jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance; 

 Využívá zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Mechanické kmitání 
 

2. Mechanické vlnění Hudební výchova – zdroje a šíření zvuku, akustika 
Biologie – ultrazvuk a infrazvuk, ucho 

3. Nestacionární magnetické pole 
 

4. Střídavý proud Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
Zeměpis - elektrárny 

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění 
IVT – přenos informací 

6. Optika 
Biologie – oko, mikroskop, RTG 

7. Speciální teorie relativity 
 

8. Základní pojmy kvantové fyziky, elektronový obal atomu Dějepis – modely atomu 
Chemie – periodická soustava prvků 

9. Jaderná fyzika Integrace Výchova ke zdraví  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí 
Dějepis – jaderná bomba, Studená válka, využití 
radionuklidů 
Biologie – využití radionuklidů 

10. Laboratorní práce – měření fyzikálních veličin, zpracování 
výsledků měření, bezpečnost práce 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
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5.8 Vyučovací předmět: Chemie 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Předmět vychází z očekávaných výstupů RVP a integruje část ze 

vzdělávacího oboru Geologie z RVP G. 
Chemie je určena žákům prvního až třetího ročníku čtyřletého gymnázia. Je 

vyučována v rozsahu 2 výukových hodin týdně a jedné hodiny laboratorních cvičení 
jednou za 2 týdny v prvním, druhém ročníku. 

Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností a jejich 
praktickou aplikaci. Rozvíjí schopnost práce ve skupinách, samostatnost žáků při 
laboratorních cvičeních a řešení problémů. 

V předmětu si žáci osvojují určitý systém chemických látek a jejich přeměn. 
Tyto vědomosti mohou uplatnit v různých odvětvích průmyslu, v zemědělství, ve 
stavebnictví a lékařství. V laboratorních cvičeních si žáci ověřují a dokazují teoretické 
vědomosti na základě pozorování, měření a experimentování. Chemie má úzký vztah 
k dalším přírodním vědám-biologii, fyzice, matematice a zeměpisu. 

Na povinný vyučovací předmět chemie navazuje seminář z biologie a chemie 
ve 3. ročníku a specializovaný blok přírodovědných předmětů maturitní přípravy ve 4. 
ročníku. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Vytváříme u žáků zásoby přírodovědných vědomostí, které jim umožňují 
orientovat se v základních přírodních zákonech i běžných situacích reálného 
života. 

 Podporujeme rozvoj manuální zručnosti žáků, zejména zařazováním 
vhodných laboratorních cvičení. 

 Učíme žáky pracovat s chemickou literaturou, chemikáliemi, laboratorními 
pomůckami. 

 V rámci laboratorních cvičení směřujeme žáky k samostatnému pozorování, 
zpracování a vyhodnocování výsledků, ke schopnosti organizovat si pracovní 
činnost. 

 Průběžným hodnocením výsledků umožňujeme žákům posoudit jejich pokroky 
při přípravě. 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Nabízíme žákům úlohy a problémy, u kterých mohou aplikovat své poznatky a 
rozvíjet logické myšlení. 

 Nabízíme žákům úkoly, které vedou k samostatnému uvažování. 

 Poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 
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 V laboratorních cvičeních vedeme žáky k vypracovávání laboratorních 
protokolů. 

Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Užíváme odbornou terminologii, včetně symbolů a zkratek. 

 Pracujeme s odbornou literaturou a časopisy 

 Podporujeme komunikaci ve skupině 

 Podporujeme práci s výpočetní technikou 

 Formou diskuse o daném problému rozvíjíme schopnost žáků formulovat své 
myšlenky, vyslechnout jiné názory, reagovat na hodnocení druhých. 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Rozvíjíme pozitivní vztah žáků k přírodě, zdraví a ekologické myšlení. 

 Podporujeme uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje. 

 Důslednou kontrolou zadaných úkolů vede žáky k zodpovědnosti při plnění 
povinností. 

 Uváděním informací o vlastnostech a účincích látek vede žáky k vytváření 
odmítavého postoje k drogám a zneužívání léků. 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Skupinová práce – učí se spolupráci a argumentaci v malých i větších 
skupinách. 

 Rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor. 

 Podpora tvořivosti. 

 Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních předpisů a zásad první pomoci. 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy, laboratorní protokoly, projekty 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení, referáty, prezentace a obhajoba práce 
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádný výkon hodnocen známkou
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CHEMIE – 1. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Využívá odbornou terminologii při popisu látek a chemických dějů. 

 Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů. 

 Vysvětlí problematiku atomové struktury a porovná historické fáze názoru na ni. 

 Předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech na základě poznatků o PSP a stavbě elektronového 
obalu. 

 Využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání vlastností látek a jejich chování při 
chemických reakcích. 

 Aktivně používá českých názvů a značek všech prvků PSP. 

 Na základě osvojených algoritmů vytváří vzorce anorganických sloučenin z jejich názvů a naopak. 

 Provede přehlednou klasifikaci základních typů chemických reakcí a chemických sloučenin. 

 Samostatně aplikuje zásady úpravy rovnic. 

 Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů. 

 Rozpozná, pojmenuje a funkčně specifikuje základní pomůcky chemické laboratorní praxe. 

 Samostatně provádí laboratorní úkony. 

 Navrhne algoritmus chemického experimentu a jeho průběh zaznamená v laboratorním protokolu. 

 Aplikuje zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Soustavy látek a jejich složení  

2. Názvosloví anorganické chemie – oxidační číslo, základní pravidla 
názvosloví, binární sloučeniny, kyseliny, soli, hydroxidy. 

Integrace Geologie 

3. Stavba atomu-  vývoj atomové teorie, atomové jádro, obal, kvantová 
čísla, elektronové konfigurace. 

F 

4. Periodická soustava prvků – historie, členění, význam.  

5. Chemická vazba a vlastnosti látek – typy chemické vazby, způsob 
vzniku vazby, typy chemických sloučenin a jejich vlastnosti. 

 

6. Chemické reakce a chemické rovnice – třídění chemických reakcí.  

7. Reakční kinetika a chemická rovnováha – teorie reakční kinetiky, 
faktory ovlivňující rychlost chemické reakce, typy chemických 
rovnovah, rovnovážná konstanta, teorie kyselin a zásad, pH, 
ovlivňování rovnováhy. 

 

8. Termochemie – reakční teplo a termochemické zákony F 

9. Chemické výpočty – základní veličiny v chemii, výpočty související se 
složením látek a směsí, výpočty z chemického vzorce, výpočty 
z chemické rovnice. 

 

10. Laboratorní technika – pomůcky, základní laboratorní metody, 
bezpečnost práce. 

Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
/ Spolupráce a soutěž 
Integrace Výchova ke zdraví 
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CHEMIE – 2. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin. 

 Charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na 
životní prostředí. 

 Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou. 

 Předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin. 

 Zapíše základní reakce prvků a sloučenin chemickou rovnicí a objasní jejich průběh. 

 Vysvětlí strukturu názvu a vzorce komplexní látky. 

 Charakterizuje různé kategorie rizik spojené s chemickými látkami a manipulací s nimi. 

 Popíše funkci základních zařízení chemického průmyslu. 

 Vysvětlí podstatu základních technologických operací. 

 Charakterizuje výrobu významných látek a materiálů. 

 Posoudí význam i ekologickou únosnost těžby a zpracovatelských technologií  

 Využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich praktického významu v anorganické chemii. 

 Zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné pro strukturu organických sloučenin. 

 Aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálního nebo 
dvousložkového názvosloví. 

 Charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich významné zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a 
vliv na životní prostředí. 

 Aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí na konkrétních příkladech. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Vodík a jeho sloučeniny, voda a její význam. Bi 

2. p– prvky a jejich sloučeniny  

3. s– prvky a jejich sloučeniny  

4. d – prvky a jejich sloučeniny, názvosloví komplexních sloučenin  

5. f – prvky a jejich sloučeniny  

6. Analytická chemie – kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, 
instrumentální analýza. 

 

7. Organická chemie – úvod, struktura organických sloučenin, 
názvosloví organických sloučenin, typy reakcí, izomerie. 

 

8. Uhlovodíky – alkany, cykloalkany, alkeny, alkadieny, alkyny, 
areny. 

 

9. Laboratorní technika – pomůcky, základní laboratorní metody, 
bezpečnost práce. 

Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Spolupráce a soutěž 
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CHEMIE – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Charakterizuje základní skupiny derivátů uhlovodíků a jejich významné zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a 
vliv na prostředí. 

 Aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálního nebo dvousložkového 
názvosloví. 

 Aplikuje znalosti základních mechanismů organických reakcí na konkrétní příklady. 

 Definuje obor biochemie, umí charakterizovat živé soustavy. 

 Objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy probíhající v organismech. 

 Pojmenuje přírodní látky(sacharidy, lipidy, bílkoviny, nukleové kyseliny), uvede jejich význam, složení a chemické reakce. 

 Charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam. 

 Charakterizuje syntetické makromolekulární látky, jejich třídění, výrobu, využití. 

 Vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin. 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace – halogenderiváty, 
dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty, sirné deriváty, organokovové 
sloučeniny, heterocykly, alkaloidy - názvosloví reakce, využití 
s důrazem na léčiva, pesticidy, barviva, detergenty. 

 

2. Biochemie – úvod, složení a vlastnosti živých soustav. Bi 

3. Lipidy – názvosloví, vznik, třídění, význam, využití – mýdla, tuky, 
vosky… 

Bi 

4. Sacharidy – názvosloví – typy vzorců, vznik, třídění, význam, 
využití. 

Bi 

5. Bílkoviny - názvosloví, vznik, třídění, význam, využití. Bi 
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6. Enzymy, vitamíny, hormony- názvosloví, třídění, význam, využití. Bi 

7. Nukleové kyseliny – složení a struktura, typy, replikace, 
transkripce, translace, význam. 

Bi 

8. Metabolické procesy a jejich význam – fotosyntéza a dýchání, 
metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin. 

Bi 

9. Syntetické makromolekulární látky - názvosloví, vznik, třídění, 
význam, využití. 

 

10. Chemie a životní prostředí – hlavní znečišťující faktory, 
nakládání s odpady… 

Integrace Geologie  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
Environmentální výchova – člověk a životní prostředí 
Bi 
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5.9 Vyučovací předmět: Biologie 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu biologie a přírodopis na 
2. stupni základní školy a vychází z očekávaných výstupů RVP. Předmět Biologie 
integruje část ze vzdělávacího oboru Geologie a Výchova ke zdraví z RVP G. 

Biologie je určena žákům prvního až třetího ročníku čtyřletého gymnázia. Je 
vyučována v rozsahu 2 vyučovacích týdně a jedné hodiny laboratorních cvičení 
jednou za 2 týdny ve druhém, třetím ročníku. Ve druhém ročníku je zařazen 
geologicko-geografický kurz. 

Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností a jejich 
praktickou aplikaci. Rozvíjí schopnost práce ve skupinách, samostatnost žáků při 
laboratorních cvičeních a řešení problémů. 

V předmětu biologie se žáci zabývají studiem živých soustav, zkoumají 
struktury a životní projevy organismů, jejich vzájemné vztahy i vztahy mezi živou a 
neživou přírodou. Biologické poznatky mají velký význam pro lidskou společnost 
především v oblasti výživy, zdravotnictví a ochrany přírody. Biologie přispívá 
k pochopení přírodních zákonitostí. Má úzký vztah k dalším přírodním vědám – 
chemii, fyzice, matematice a zeměpisu. 

Na povinný vyučovací předmět biologie navazuje seminář z biologie a chemie 
ve 3. ročníku a specializovaný blok přírodovědných předmětů maturitní přípravy ve 
čtvrtém ročníku. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Vytváříme u žáků zásoby přírodovědných vědomostí, které jim umožňují 
orientovat se v základních přírodních zákonech i běžných situacích reálného 
života. 

 V rámci laboratorních cvičení směřujeme žáky k samostatnému pozorování, 
zpracování výsledků a jejich vyhodnocování, k schopnosti organizovat si 
pracovní činnost. 

 Učíme žáky pracovat s biologickými sbírkami a literaturou – atlasy, klíče… 

 Zadáním samostatné práce rozvíjí schopnost žáků vyhledávat a třídit 
informace. 

 Průběžným hodnocením výsledků práce žáků jim umožňujeme posoudit jejich 
pokroky při učení. 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Nabízíme žákům úlohy a problémy, u kterých mohou aplikovat své poznatky a 
rozvíjet logické myšlení. 

 Nabízíme žákům úkoly, které vedou k samostatnému uvažování 
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 Poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 

Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Užíváme odbornou terminologii, včetně symbolů a zkratek. 

 Pracujeme s odbornou literaturou a časopisy 

 Podporujeme komunikaci ve skupině 

 Podporujeme práci s výpočetní technikou 

 Formou diskuse o daném problému rozvíjí schopnost žáků formulovat své 
myšlenky, vhodně argumentovat, vyslechnout jiné názory, reagovat na 
hodnocení druhých. 

 Zadáním samostatné práce podporuje žáky ve využívání multimédií pro 
studium 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Rozvíjíme pozitivní vztah žáků k přírodě a princip ochrany organismů 

 Podporujeme uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje 

 Důslednou kontrolou zadaných úkolů vedeme žáky k zodpovědnosti při plnění 
povinností 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Učí se spolupráci a argumentaci v malých i větších skupinách 

 Rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor 

 Podpora tvořivosti 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy, laboratorní protokoly, sbírky přírodnin, projekty 

 ústní formy 

 ústní zkoušení, referáty, prezentace a obhajoba práce 
b) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

c) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádný výkon hodnocen známkou.
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BIOLOGIE – 1. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Odliší soustavy živé od neživých na základě jejich charakteristických vlastností. 

 Popíše stavbu a funkci buněčných struktur prokaryotních a eukaryotních buněk. 

 Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné organismy. 

 Odvodí hierarchii recentních organismů ze znalostí o jejich evoluci. 

 Mikroskopuje. 

 Charakterizuje bakterie z ekologického, zdravotnického a hospodářského hlediska. 

 Zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním onemocněním a metody jejich léčby. 

 Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy. 

 Zhodnotí způsoby ochrany proti virovým onemocněním a jejich léčbu. 

 Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů. 

 Uvede typy pletiv a jejich funkce. 

 Popíše stavbu těla rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgánů. 

 Objasní způsob výživy u rostlin, princip fotosyntézy a dýchání. 

 Charakterizuje ontogenezi rostlin. 

 Objasní princip pohlavního a nepohlavního rozmnožování a podstatu životních cyklů. 

 Charakterizuje pohyby rostlin. 

 Porovná vlastnosti cévnatých a stélkatých rostlin. 

 Charakterizuje znaky řas, významné skupiny, jejich využití. 

 Popíše stavbu těla, způsob rozmnožování a význam mechorostů, kapraďorostů a semenných rostlin. 

 Porovná znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin. 

 Pozná a pojmenuje významné druhy z uvedených skupin, uvede jejich ekologické nároky a hospodářský význam. 

  Používá správně základní ekologické pojmy a objasňuje základní ekologické vztahy. 

 Posoudí vliv biotických a abiotických faktorů na stavbu a funkci rostlin. 

 Zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druhů a možnosti jejich ochrany. 
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 Pozná a pojmenuje významné zástupce hub a lišejníků 

 Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam hub a lišejníků. 

 Rozpozná, pojmenuje a funkčně specifikuje základní pomůcky biologické laboratorní praxe. 

 Definuje a samostatně provádí základní laboratorní úkony. 

 Navrhne algoritmus biologického experimentu a jeho průběh zaznamená do laboratorního protokolu. 

 Aplikuje zásady bezpečnosti práce v biologické laboratoři. 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Obecná biologie – charakteristika života, buňka – stavba a funkce, 
mikroskopování. 

 

2. Prokaryotní organismy – stavba a funkce bakterií a sinic, zástupci.  

3. Viry – stavba a funkce, zástupci.  

4. Botanika – anatomie a morfologie rostlin, fyziologie : výživa, 
fotosyntéza, vodní režim, ontogeneze, rozmnožování, pohyby. 

 

5. Systém a evoluce rostlin – nižší rostlin, mechorosty, kapraďorosty, 
nahosemenné a krytosemenné rostliny. 

 

6. Ekologie rostlin – základní ekologické pojmy, biotické a abiotické 
faktory, biocenóza, biosféra, populace, biomy. 

Environmentální výchova – problematika vztahů 
organismů a prostředí                                  
Ch 

7. Biologie hub – stavba a funkce, výživa, zástupci. 
Lišejníky – stavba a funkce, zástupci. 

 

8. Laboratorní technika – pomůcky, základy mikroskopování. 
Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Spolupráce a soutěž 
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BIOLOGIE – 2. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Pozná a vysvětlí funkce organel živočišné buňky. 

 Charakterizuje prvoky, určí jejich významné zástupce a posoudí jejich význam a zdravotní rizika. 

 Popíše hierarchické uspořádání těla mnohobuněčných živočichů. 

 Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav a jejich vývoj. 

 Objasní principy základních způsobů rozmnožování a vývoje živočichů. 

 Charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce. 

 Pozná a pojmenuje významné živočišné druhy, uvede jejich ekologické nároky. 

 Posoudí význam živočichů v přírodě a v různých odvětvích lidské činnosti. 

 Charakterizuje pozitivní a negativní působení živočišných druhů na lidskou populaci. 

 Charakterizuje základní typy chování živočichů. 

 Vysvětlí základní ekologické pojmy. 

 Objasní základní ekologické vztahy. 

 Charakterizuje ekosystém a jeho vývoj. 

 Uvede příklady potravních řetězců v ekosystémech. 
Geologicko – geografický kurz 

 Využívá vybrané metody identifikace minerálů. 

 Analyzuje energetickou bilanci Země a příčiny vnitřních a vnějších geologických procesů. 

 Určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin. 

 Analyzuje různé druhy poruch v litosféře. 

 Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v našem regionu. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové 
vztahy 

1. Prvoci – stavba, funkce, zástupci.  

2. Mnohobuněční –  bezobratlí -morfologie, anatomie, fyziologie, 
systém a evoluce živočichů : houby, žahavci, ploštěnci, hlísti, 
kroužkovci, měkkýši, členovci, ostnokožci, polostrunatci. 

 

3. Mnohobuněční –  strunatci -morfologie, anatomie, fyziologie, 
systém a evoluce živočichů: pláštěnci, bezlebeční, obratlovci. 

 

4. Etologie živočichů – vrozené a získané chování.  

5. Ekologie živočichů – ekosystém, potravní řetězce. Environmentální výchova – 
problematika vztahů organismů a 
prostředí               
  Ch 

6. Laboratorní technika – základní laboratorní metody, 
mikroskopování. 

Osobnostní a sociální výchova – 
seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů / Spolupráce a soutěž 

7. Geologicko – geografický kurz 
- složení a struktura Země 
- chemické, mineralogické a petrologické složení Země 
- minerály – jejich ložiska a vznik 
- krystalografie 
- fyzikální a chemické vlastnosti minerálů 

Osobnostní a sociální výchova – 
seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů / Spolupráce a soutěž 
Z 



 

125 

 

 

BIOLOGIE - 3. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Porovná významné hypotézy vzniku a vývoje života na Zemi. 

 Popíše a vysvětlí evoluci člověka a geologické éry. 

 Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav – opěrná, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, nervová, 
smyslová, hormonální a rozmnožovací. 

 Využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle. 

 Uvede příčiny nemocí a možnosti jejich prevence a léčby. 

 Osvojí si zásady zdravého životního stylu. 

 Objasní principy první pomoci. 

 Zhodnotí klady a zápory antikoncepčních metod. 

 Orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství. 

 Charakterizuje ontogenezi člověka a posoudí faktory ovlivňující ji v pozitivním a negativním směru. 

 Objasní základní genetické pojmy. 

 Využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů. 

 Vysvětlí Mendelovy zákony – řeší genetické příklady. 

 Uvede základní metody výzkumu genetiky člověka. 

 Analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě. 

 Objasní základní ekologické vztahy člověka a prostředí. 

 Objasní pojem globální změny a problémy lidské populace. 

 Chápe důležitost trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. 

 Posuzuje činnost člověka z hlediska možných dopadů na životní prostředí. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Geologická historie Země – geologická období vývoje Země, 
změny polohy kontinentů, evoluce bioty a prostředí. 

  Z 

2. Vznik a vývoj živých soustav, evoluční teorie  

3. Evoluce člověka  

4. Soustavy lidského těla – opěrná a pohybová, soustavy látkové 
přeměny (oběhová, trávicí, vylučovací, dýchací), soustavy 
regulační (nervová, hormonální, smyslová), soustava 
rozmnožovací, ontogeneze 

Integrace Výchova ke zdraví 
 

5. Výchova ke zdraví – zásady zdravého životního stylu, zásady 
první pomoci 

Integrace Výchova ke zdraví 
Tv 

6. Genetika – dědičnost a proměnlivost, dědičnost kvantitativních a 
kvalitativních znaků, genetika populací, genetika člověka, mutace, 
využití genetiky 

 

7. Antropoekologie – globální problémy lidstva, hlavní znečišťující 
faktory, strategie trvale udržitelného rozvoje, principy ochrany 
životního prostředí, chráněná území 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky  
Environmentální výchova – člověk a životní prostředí / 
Životní prostředí regionu a České republiky       
   Ch 

8. Laboratorní technika – základní laboratorní metody, 
mikroskopování. 

Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Spolupráce a soutěž 
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5.10 Vyučovací předmět: Zeměpis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu zeměpis na 2. stupni 
základních škol a vychází z očekávaných výstupů RVP. Předmět Zeměpis integruje 
část ze vzdělávacího oboru Geologie z RVP G. 

Ve čtyřletém studiu gymnázia jsou vyučovány 2 hodiny v prvním a druhém 
ročníku. Jedna hodina ve 3. ročníku. Ve druhém ročníku je zařazen geologicko-
geografický kurz. Ve 4. ročníku se vyučuje zeměpis jako povinně volitelný seminář 
v rozsahu dvou hodin týdně. 

 Zeměpis je vyučovací předmět, který se snaží charakterizovat různá území, 
rozmístění lidí, jevů a událostí v prostředí. Studuje vztahy mezi člověkem a 
prostředím, uvádí žáky do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních 
podmínek a seznamuje se životem lidí v jednotlivých světadílech, v Evropě, na území 
České republiky, místní oblasti a v blízkém území místní krajiny. Umožňuje žákům 
orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, umožňuje také 
si uvědomovat civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi, vztah 
lidí k přírodnímu i společenskému prostředí. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zadávání referátů, k nimž žáci vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí 
geografické informace a data z informačních zdrojů – internet, rozhlas, 
televize, odborné encyklopedie, časopisy, mapy, statistiky… 

 propojování získaných poznatků se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, 
žáci si tak vytvářejí ucelenější představy o vztazích mezi přírodním a 
společenským prostředím, mezi přírodou a působením člověka 

 předvádění manipulace s orientačními, topografickými a meteorologickými 
pomůckami (kompas, buzola, GPS, teploměr, srážkoměr…), s globusem, 
plány, mapami, atlasy, jízdními řády, grafy a statistickými údaji 

 pokládání žákům otázek vztahujících se ke způsobu a příčinám různých 
přírodních procesů, společné hledání řešení otázek a adekvátních odpovědí 

 kontrolování výsledků pozorování, měření a zkoumání, požadavek jejich 
samostatného zhodnocení žáky, porovnávání s jejich dosavadními 
zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi a formulování patřičných závěrů 

 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vytváření společně s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a 
dosavadních zkušeností hypotézy k problému či úkolu, žáci je ověřují 
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praktickou činností, kladou otázky s geografickou tématikou a objevují 
problémy s tím související, řeší problémy na úrovni svých znalostí, ověřují 
správnost řešení problémů, odpovídají na geografické otázky 

 nalézání a pojmenování shodných, podobných a odlišných znaků 
geografických objektů, jevů a procesů, společné vyvozování patřičných závěrů 

 pojmenování podstatných lokálních, regionálních a globálních problémů 
přírodní a společenské sféry, diskuse a usilování o vhodných způsobech 
řešení problémů, nenechat se odradit počátečními nezdary, sledovat a 
hodnotit vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 práce žáků s odbornou literaturou, zeměpisnými tabulkami, grafy, přehledy, 
časopisy, atlasy, ročenkami… 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vyžadovat na žácích formulaci hypotéz, pojmenování problémů či vlastních 
názorů na konkrétní témata přírodního a společenského prostředí 

 žáci uvádějí skutečnosti, ze kterých vyvozují své úsudky, vytvářejí si vlastní 
názory, formulují vlastní rozhodnutí a uplatňují v jednání své názory 

 využívání dostupných informačních a komunikačních prostředků 

 učit se výslovnosti vlastních zeměpisných jmen v cizích jazycích 

 konzultace názorů se žáky, vhodná argumentace, společná spolupráce na 
řešení problémů a úloh 

 vedení řízeného dialogu se žáky, žáci vyjadřují své myšlenky a názory 
v logických postupných krocích 

      
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel uvádí, vysvětluje, objasňuje a zdůvodňuje žákům na konkrétních 
příkladech nutnost ochrany přírodního a životního prostředí, žáci se zajímají o 
prostředí, v němž žijí, oceňují krásy přírody, historických a kulturních objektů 

 pociťovat občanskou zodpovědnost za zachování životního prostředí a 
udržitelného života pro budoucí generace 

 chápat významy přírodních a společenských hodnot, vystupovat aktivně a 
prakticky v jejich zájmu 

 žáci se učí praktické bezpečné orientaci a pohybu v přírodním terénu a 
v urbanizované krajině, chování a ochraně za mimořádných událostí, žáci 
uplatňují osvojené dovednosti i vědomosti a návyky v osobním i veřejném 
životě 

 prezentace fakt a argumentů pro utváření postojů a hodnot, které respektují 
rovnoprávnost všech lidí, vyjadřují demokratické přístupy v řešení 
společenských problémů 

 žáci poznávají tradice, zvyky a kultury lidí v jednotlivých světadílech a 
oblastech 
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Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 dohlížet na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami, nástroji, přístroji a 
materiály při jejich používání v učebnách i v terénní výuce, dodržování 
stanovených a vymezených pravidel pracovních činností 

 žáci uplatňují osvojené dovednosti i vědomosti a návyky v osobním a 
veřejném životě 

 informace žáků o existenci a šíření moderních komunikační, dopravních a 
výrobních technologií, které mají úzký vztah k orientaci, pohybu a pobytu 
v terénu, k cestování, k rozmístění výrobních a jiných aktivit v prostředí, 
k ochraně přírodního a životního prostředí, diskuse, žáci uplatňují osvojené 
vědomosti ve svém profesním životě 

 kladné hodnocení svědomité a systematické práce žáků 
 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 rozdělování pracovních úloh ve skupině, žáci přijímají svou roli a ztotožňují se 
s ní 

 spolupráce při skupinové práci, vytváření si pozitivního vztahu k práci, k práci 
své i druhých, k zodpovědnosti za výsledky své činnosti 

 přijímání, diskuse a usměrňování názorů druhých 

 hodnocení výsledků činnosti skupin i jednotlivců, navozování sebekritiky 

 žáci chápou potřebu efektivní spolupráce 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy geografických znalostí 

 práce se slepou mapou dané oblasti 

 referáty na dané téma 

 praktické činnosti vyplývající z cíle hodiny 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení 

 prezentace na dané téma 

 referáty a jejich obhajoba 

 aktuality ze situace ve světě 
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
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d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení 

 hodnocení známkou 
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ZEMĚPIS – 1. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru, srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. 

 Porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy. 

 Zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. 

 Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost. 

 Přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z grafů, diagramů, map, statistických zdrojů, geografických 
informačních systémů a dalších informačních zdrojů. 

 Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její dynamiku růstu, strukturu, pohyby, zhodnotí ve 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa. 

 Lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje. Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit. 

 Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou. 

 Porovnává státy světa a světové integrace na základě podobných a odlišných znaků. 

 Lokalizuje na mapách světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy. 

 Zvažuje, jaké ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a mohou nastat změny a co je příčinou těchto změn. 

 Porovnává různé krajiny, rozlišuje funkce krajin. 

 Rozlišuje prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). 

 Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí. 

 Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu. 

 Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Země jako vesmírné těleso 
 Kosmická tělesa  
 Tvar a pohyby Země 
 Důsledky pohybů Země 
 Časová pásma 

 

Integrace Geologie  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
F 

2.   Kartografie a topografie 
  Zeměpisné souřadnice 
  Kartografické zobrazovací způsoby 
  Obsah map 
  Měření na mapách 
  Turistické mapy 
  Geografický informační systém 

 

Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
F, M, D 

3.   Přírodní oblasti Země 
  Charakteristika přírodních oblastí Země 
  Výšková stupňovitost v krajině 
  Interakce mezi společností a přírodou 
  Environmentální výchova – rekultivace, revitalizace krajiny 
  Přírodní a civilizační rizika 
  Ochrana přírody a životního prostředí 
  Trvale udržitelný rozvoj 
  Biodiverzita 

 

Integrace Geologie 
Osobnostní a sociální výchova - morálka všedního 
dne  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech - globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky  
Enviromentální výchova – Problematika vztahů 
organismů a prostředí / Člověk a životní prostředí  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
Bi 
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4.  Sociální sféra 
 Obyvatelstvo – základní geografické, demografické a hospodářské  

                                charakteristiky 
                              -  ohniska napětí ve světě 

 Sídla               -  městská a venkovská sídla 
 -  geogeafická poloha sídel 
 -  sídelní systémy, aglomerace, konurbace, 
megalopolis 
 -  urbanizace, suburbanizace, citizace 

 

Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
D, ZSV 

5.  Hospodářská sféra 
 Jádra a periferie 
 Lokalizační faktory 
 Zemědělství, světová produkce potravin, problematika hladu 
 Surovinové a energetické zdroje 
 Povrchové a podzemní vody 
 Průmysl a doprava 
 Terciální a kvartální sféra 
 Mezinárodní obchod 
 Cestovní ruch 
 Ukazatelé hospodářské a životní úrovně 
 Globalizace – pozitiva a negativa 
 Mezinárodní hospodářské organizace 
 Krajní nerovnoměrnost spotřeby – bohatství a chudoba  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
Globální problémy, jejich příčiny a důsledky / 
Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
ZSV 

6.  Politická geografie, světové organizace 
 Politické uspořádání států světa 
 Mezinárodní politické organizace 
 Státy světa podle stupně rozvoje 
 Vývoj politické mapy světa ve 2. polovině 20. století 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
Globální problémy, jejich příčiny a důsledky / 
Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
ZSV, D 
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ZEMĚPIS – 2. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Rozlišuje základní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 

 Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, porovnává 
jádra, periferie. 

 Porovnává a hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných modelových států. 

 Zvažuje, jaké změny v regionu nastaly, nastávají, mohou nastat a co je jejich příčinou. 

 Lokalizuje na mapách světa hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech. 

 Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků. 
Geologicko – geografický kurz 

 Využívá geologickou mapu ČR k objasnění geologického vývoje regionů. 

 Určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu a navrhne využitelnost a způsob efektivního hospodaření s půdou v daném 
regionu 

 Posuzuje geologickou činnost člověka z hlediska možných dopadů na životní prostředí. 

 Posoudí význam i ekologickou únosnost těžby a zpracovatelských technologií v daném regionu. 

 Vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Politická geografie   
 Státy světa a jejich hranice 
 Státy světa podle územního uspořádání, státního zřízení 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
ZSV, D 

2.  Regiony světa 
 Fyzickogeografická charakteristika 
 Socioekonomická charakteristika 
 Modelové státy 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 

3.  Amerika  

 Angloamerika  

 Latinská Amerika 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
D 

4.   Afrika   

 Severní Afrika 

 země Sahelu 

 Střední Afrika 

 Jižní Afrika 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
D 

5.  Austrálie a Oceánie  

 Austrálie 

 Oceánie 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
D 

6.  Asie   

 Jihozápadní Asie 

 Jižní Asie 

 Jihovýchodní Asie 

 Východní Asie 

 Střední Asie 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
D 
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7.  Evropa  -  Východní Evropa 
              -   Severní Evropa 
              -   Západní Evropa 
              -   Jižní Evropa 
              -   Jihovýchodní Evropa 

                      -   Střední Evropa 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
Žijeme v Evropě / Vzdělávání v Evropě a ve světě / 
Multikulturní výchova – základní problémy 
sociokulturních problémů  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
D 

8. Geologicko – geografický kurz 
 

Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Spolupráce a soutěž 
Bi 

  
 

ZEMĚPIS – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a 
integracích států. 

 Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit. 

 Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky 
v evropském a světovém kontextu. 

 Hodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje. 

 Vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle školy. 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Česká republika 
 Poloha, rozloha, územní vývoj státu 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 

2.  Fyzickogeografická charakteristika ČR 
 Geologický a geomorfologický vývoj 
 Reliéf, podnebí, hydrologické poměry 
 Půdy, živá příroda, krajina 
 Ochrana přírody, přírodní rizika 
 Přírodní zdroje 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 
Environmentální výchova – životní prostředí regionu a 
České republiky  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
Bi 

3.  Obyvatelstvo ČR 
 Zalidnění, skladba, hustota 
 Sídla 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
ZSV, D 

4.  Hospodářství ČR 
 Vývoj hospodářství, transformace ekonomiky 
 Průmysl 
 Zemědělství 
 Doprava a spoje 
 Obslužná sféra 
 Mezinárodní vztahy 
 Česká republika a Evropská unie 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
ZSV, D 
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5.  Regiony ČR 
 Hlavní město Praha 
 Středočeský kraj 
 Jihočeský kraj 
 Plzeňský kraj 
 Karlovarský kraj 
 Ústecký kraj 
 Liberecký kraj 
 Královehradecký kraj 
 Pardubický kraj 
 Vysočina 
 Jihomoravský kraj 
 Olomoucký kraj 
 Zlínský kraj 
 Moravskoslezský kraj 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
D, Č, ZSV, Hv, Vv 

6.  Místní region 
 Turnovsko 
 Rozvoj naší oblasti 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 
D, Č, ZSV, Hv, Vv 
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5.11 Vyučovací předmět: Základy společenských věd 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na některé poznatky získané v hodinách 
občanské výchovy na druhém stupni ZŠ a vychází z očekávaných výstupů RVP G –
 vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Občanský a 
společenskovědní základ a integruje vzdělávací obory Člověk a svět práce, Výchova 
ke zdraví. 

 
Předmět základy společenských věd je zařazen jako povinný v 1. – 3. ročníku 

čtyřletého studia, časová dotace činí 2 vyučovací hodiny týdně v každém 
z uvedených ročníků. 

 
Vyučovací předmět je úzce provázán s praxí. Jeho prostřednictvím si žáci 

utváří realistický pohled na život a orientují se ve společenských jevech a procesech, 
které tvoří rámec každodenního života. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou 
skutečnost a své poznatky zpětně aplikovat na aktuální situace, v nichž se sami 
vyskytují. Cílem předmětu také je, aby žáci získali představu o náplni jednotlivých 
společenskovědních disciplín a tím si rozšířili možnost výběru svého budoucího 
studia a volby vlastní profesní orientace. 

 
Vzdělávací obsah jednotlivých ročníků je tematicky rozdělen a obsahově 

koresponduje s poznatky konkrétní společenskovědní disciplíny: 
  
 1. ročník: Psychologie /člověk jako osobnost/ 
   Sociologie /člověk ve společnosti/ 
 2. ročník: Právo /občan a právo/ 

Politologie a mezinárodní vztahy /občan ve státě, globální   svět/ 
Ekonomie /občan  

3. ročník: Filozofie, etika a religionistika /úvod do filozofie, etiky a 
religionistiky/ 

 
Výuka probíhá v učebnách, žáci se do skupin nedělí. Kromě tradiční metody 

výkladu je prostor věnován praktickým příkladům, vlastní prezentaci žáků, diskusi, 
zpracování aktuálních informací z médií /tisk, internet, TV/, práci se statistikami či 
autentickými texty a dokumenty, referátům, skupinové práci a projektům. Výuka je 
doplněna exkurzemi, popř. návštěvami institucí. 
 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 
klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 učitel zadává žákům úkoly /referáty, seminární práce/, při jejichž zpracování 
musí žáci vyhledávat, třídit, seřazovat a vybírat z množství informací. Studenti 
pracují individuálně, ve dvojicích nebo skupinách 

 učitel zadává takové znění úkolů, aby žáci měli možnost dokládat zdroje 
informací, ze kterých čerpají; tímto žáci získávají při výběru zdrojů rozhled a 
orientaci a rozhodují o objektivitě a kvalitě předkládaných informací 

 pod vedením učitele hodnotí výsledky své práce 

 učitel studenty motivuje k plánování činnosti zadáváním dlouhodobějších 
úkolů s pevně stanoveným termínem odevzdání hotové práce 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel využívá simulace situací, ve kterých žáci rozhodují samostatně 

 učitel navozuje problémové úkoly, ve kterých studenti hledají optimální řešení 

 učitel zadává referáty, seminární práce a projekty, při kterých žáci pátrají po 
informacích z rozličných zdrojů 

 učitel upozorňuje studenty na významné společenské problémy, události či 
situace, pomáhá jim s vytvářením, ověřováním či upřesňováním hypotéz 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel vytváří příležitosti a časový prostor k tomu, aby žáci prezentovali vlastní 
názory, obhajovali vlastní seminární práce 

 učitel využívá metody diskuse, ve které žáci jasně vyjádří svůj názor a 
používají jednoznačné a srozumitelné argumentace 

 učitel vede žáky ke kladení jasných a srozumitelných dotazů, k obhajobě 
vlastního stanoviska pomocí vhodných a věcně i etiky správných argumentů i 
k hledání protiargumentů 

 učitel směřuje studenty k vytváření ucelených výkladů k zadaným či vybraným 
společenskovědním tématům 

 učitel pomáhá studentům volit vhodný způsob zpracování a interpretace 
získaných informací, vede studenty ke zpracování informací pomocí 
grafického, obrazového či textového vyjádření 

 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel motivuje studenty ke sledování aktuální situace /politické, sociální, 
ekologické, ekonomické/ v ČR i ve světě 

 učitel na modelových situacích seznamuje žáky se základními principy 
občanské demokratické společnosti 

 učitel využívá aktuálních možností pro uspořádání setkání studentů 
s osobnostmi z politického, kulturního a společenského života 

 



 

141 

 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel realizuje výuku ve skupinách, při které studenti musí navzájem 
spolupracovat, naslouchat si, tolerovat názory ostatních 

 učitel zadává samostatné práce, referáty a projekty ve dvojicích či ve 
skupinách, žáci si musí jednotlivé pracovní kroky mezi sebou rozdělit a 
zorganizovat 

 učitel vede žáky k odpovědnosti za plnění svých povinností tím, že 
k vyhotovení úkolů poskytne žákům dostatečné informace, v případě potřeby 
konzultace, ale zároveň ponechává co největší prostor pro samostatné 
zpracování 

 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel vede žáky k cílevědomému a zodpovědnému rozhodování o dalším 
vzdělání a budoucím profesním zařazení 

 učitel vede žáky k rozvíjení osobního i odborného potenciálu a rozpoznávání a 
využívání příležitostí pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě 

 učitel vede žáky k uplatňování aktivního přístupu a vlastní iniciativě a tvořivosti 
a vítá a podporuje inovace 

 učitel vede žáky k získávání a kritickému hodnocení informací o vzdělávacích 
a pracovních příležitostech 

 učitel vede žáky k využívání dostupných zdrojů a informací při plánování a 
realizaci aktivit 

 učitel vede žáky k úsilí o dosažení cílů, k průběžné revizi a kritickému 
hodnocení dosažených výsledků, k dokončení započaté aktivity a motivuje je 
k dosahování úspěchu 

 učitel vede žáky k posuzování a kritickému hodnocení rizika souvisejícího 
s rozhodováním v reálných životních situacích i k odpovědnosti tato rizika nést 

 učitel vede žáky k porozumění podstatě a cílům podnikání, ke zvážení 
možného rizika a ke kritickému posuzování příležitostí k uskutečnění 
podnikatelského záměru s ohledem na své možnosti 

 učitel vede žáky k pochopení reality tržního prostředí a dalších faktorů 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných 

výstupů pro daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a 
nástrojů: 

a) písemné formy – testy, referáty, úvahy 
b) ústní formy – aktuality, prezentace své práce 
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 
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 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádní výkon hodnocen známkou
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ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD – 1. C 
 
Cílové dovednosti: 
Student 

 porovná osobnost v jednotlivých fázích života, vysvětlí, co každá etapa přináší do lidského života 

 uplatňuje zásady duševní hygieny při učení, porovnává různé metody učení a vybírá si účinné metody pro vlastní studium 

 vysvětlí rozdíl mezi chováním a prožíváním, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování /temperament, 
charakter, vůle, emoce, schopnosti, inteligence, zaměřenost a motivace/ 

 popíše historický vývoj psychologie jako vědy 

 vysvětlí rozdíl mezi psychologickým směrem a disciplínou 

 charakterizuje základní metody vědeckého zkoumání 

 uvede, jak člověk vnímá, prožívá, poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co vnímání a poznávání ovlivňuje  

 uvědomí si spojitost mezi řečí a myšlením, porovná jednotlivé myšlenkové operace 

 vysvětlí vznik představ a vysvětlí rozdíly mezi druhy představ 

 definuje paměť, vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými druhy paměti 

 vysvětlí úlohu pozornost 

 získané poznatky používá při sebepoznávání, poznávání druhých a při volbě profese 

 vybírá vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi 

 využívá společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i v neformálních vztazích, konflikty řeší vhodným způsobem 

 provede jednoduchý sociologický výzkum 

 rozliší druhy sociálních útvarů  

 posoudí význam změn v individuální i společenském vývoji, zaujme postoj k otázce pokroku 

 vysvětlí pojem kultura, uvede příklady hmotné a duchovní kultury, posoudí vliv člověka na životní prostředí 

 vysvětlí význam sociálních norem pro každodenní soužití ve společnosti 

 vysvětlí podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně-patologického chování na 
jedince a společnost 
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Plán práce 

Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Klasifikace věd, humanitní vědy  

2. Psychologie učení, zásady efektivního učení; činnosti člověka 
 

Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Seberegulace organizační dovednosti 
a efektivní řešení problémů / Morálka všedního dne / 
Spolupráce a soutěž 

3. Úvod do psychologie – předmět a metody psychologie, psychologické 
disciplíny, determinace psychiky  

Biologie 

4. Psychické jevy – vlastnosti, procesy, stavy a dílčí psychické 
předpoklady 

Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení problémů / Morálka 
všedního dne / Spolupráce a soutěž 
Biologie 

5. Vývojová psychologie – změny v jednotlivých obdobích od prenatálního 
období do stáří; vztahy v rodině, mezigenerační problém 

Integrace Výchova ke zdraví  
Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
Biologie 

6. Psychologie osobnosti – typy osobnosti, životní cíle člověka Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení problémů 

7. Psychohygiena, náročné životní situace, dušení poruchy, systém 
psychologického poradenství 

Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení problémů / Spolupráce a 
soutěž 
Integrace Výchova ke zdraví 

8. Historický vývoj a současná psychologie  
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9. Sociálně patologické jevy – problém závislosti a šikany  

10. Sociální psychologie – komunikace, sociální pozice a role, sociální 
poznávání, interakce, sociální učení, socializace 

Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Seberegulace organizační dovednosti 
a efektivní řešení problémů / Morálka všedního dne / 
Spolupráce a soutěž / Sociální komunikace  
Mediální výchova – role médií v moderních dějinách 

11. Sociologie – předmět, metody, sociologické disciplíny  

12. Společnosti – podmínky existence, společenské vztahy, sociální 
mobilita a stratifikace, rovnost a nerovnost ve společnosti; sociální konflikt 
a kontrola 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
Globální problémy jejich příčiny a důsledky 

13. Skupinová struktura společnosti Mediální výchova – uživatelé 

14. Společnost a kultura /enkulturace, akulturace, hmotná a duchovní 
kultura/ 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy  
Mediální výchova – účinky mediální produkce a vliv 
médií / role médií v moderních dějinách 
Dějepis 

15. Společnost a příroda /životní prostředí, mezníky ve vývoji vztahu 
přírody a společnosti, ekologie 

Osobnostní a sociální výchova – morálka všedního 
dne  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globální problémy jejich příčiny a 
důsledky  
Environmentální výchova – člověk a životní prostředí / 
Životní prostředí regionu a České republiky  
Biologie 

16. Životní cyklus Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 
Biologie 
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17. Politické vztahy, problém demokracie Osobnostní a sociální výchova – spolupráce a soutěž 
Dějepis 

18. Sociální problémy a deviace Integrace Výchova ke zdraví  

19. Teorie společenské změny, idea pokroku Osobnostní a sociální výchova – morálka všedního 
dne 
Dějepis 

20. Historický vývoj sociologie a současná sociologie  

 

 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD – 2. C 
 
Cílové dovednosti: 
Student  

 vysvětlí pojem politika, definuje předmět politologie, popíše jednotlivé politické ideologie 

 objasní význam politického pluralismu pro fungování demokracie 

 vyloží podstatu volebních systémů v ČR 

 posoudí vztahy politiky a médií, analyzuje obsah televizního zpravodajství a kriticky posoudí mediální produkty 

 uvede faktory, které ovlivňují veřejné mínění 

 vymezí pojem státní příslušnost, vysvětlí pojem občanská společnost 

 vysvětlí pojem demokracie, porovná postavení občana v demokratickém a nedemokratickém státě 

 charakterizuje ČR jako demokratický právní stát  

 posoudí funkci ústavy ve státě, charakterizuje Ústavu ČR /rozdělení moci, legislativní proces/ a její vývoj 

 popíše vývoj lidských práv, druhy práv a charakterizuje Listinu základních práv a svobod 

 rozliší různé typy států /historické i současné/ 

 vysvětlí vztah mezi  morálními a právními normami, popíše strukturu právního systému ČR 

 uvede příklady politické participace a účasti na společenském dění v obci 
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 uvede okruhy problémů, s nimiž  se může občan obrátit na státní instituce 

 vysvětlí problematiku věcného i závazkového občanského práva 

 objasní význam rodiny, vymezí podmínky vzniku manželství, uvede práva a povinnosti rodičů a dětí, uvede rozdíly mezi 
jednotlivými rozdíly formami náhradní rodinné výchovy 

 vysvětlí rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, vymezí podmínky trestní odpovědnosti, odůvodní účel sankcí a trestů 

 rozeznává, jaké případy se řeší v občanském a trestním soudním řízení 

 rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany 

 objasní důvody evropské integrace 

 rozlišuje funkce orgánů EU 

 posoudí vliv začlenění státu do EU na každodenní život občanů 

 vysvětlí pojem globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti 

 uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací, zhodnotí význam zapojení ČR 

 orientuje se v základních pramenech pracovního práva, definuje své životní cíle 

 vymezí podmínky vzniku, průběhu a zániku pracovního poměru, práva a povinnosti jeho účastníků 

 vytvoří pracovní smlouvu a výpověď 

 zvládá komunikace ve styku s úřady 

 objasní funkci odborů 

 vysvětlí mechanismy fungování trhu, vliv poptávky, nabídky a konkurence na tvorbu ceny 

 definuje ekonomii a ekonomiku, vysvětlí rozdíl mezi tržní ekonomikou a jinými hospodářskými systémy 

 nastíní původ základních ekonomických teorií 

 vysvětlí význam peněz, funkce, vliv inflace 

 porovná funkce ČNB a komerčních bank 

 popíše základní druhy cenných papírů 

 popíše možnosti podnikání v ČR 

 popíše příjmové a výdajové složky státního rozpočtu 

 uvede postup, jak se vypočítá životní minimum, a zažádá o dávku, na níž má nárok 

 vyjmenuje nástroje hospodářské politiky, zvl. fiskální, monetární a důchodovou politiku 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Úvod do politologie – předmět, disciplíny, metody 
                                     -  pojem politika, politická moc, politické 
ideologie, politické strany, politická participace, socializace 

Osobnostní a sociální výchova – spolupráce a soutěž  
Mediální výchova – média a mediální produkce / 
Mediální produkty a jejich významy 
Dějepis, zeměpis 

2. Stát – pojetí státu, teorie vzniku státu, formy státy, typy státu  

3. Demokracie – principy demokracie, přímá a zastupitelská demokracie, 
dělba moci, volební právo 

Osobnostní a sociální výchova – morálka všeního 
dne 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky / Žijeme v Evropě 
Dějepis, zeměpis 

4. Ústava – pojem ústavnosti, Ústava ČR, legislativní proces, princip brzd 
a rovnováh, volební systém ČR 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 

5. Lidská práva – historie, Listina základních práv a svobod Multikulturní výchova – základní problémy 
sociokulturních rozdílů / Psychosociální aspekty 
interkulturality  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
Dějepis 

6. Právo – právo a morálka, právní řád, systém, normy, předpisy, 
účastníci právních vztahů 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 

7. Právo trestní, správní, rodinné, pracovní, občanské  Integrace Výchova ke zdraví  
Integrace Člověk a svět práce 
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8. Mezinárodní politika – mezinárodní vztahy a organizace /EU, NATO, 
OSN/, politický proces integrace, globalizace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech –  žijeme v Evropě / Globalizační a 
rozvojové procesy / Globální problémy, jejich příčiny a 
důsledky / Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce 
Zeměpis 

9. Ekonomie a ekonomika – předmět, disciplíny Integrace Člověk a svět práce 

10. Základní ekonomické pojmy – typy ekonomik, tržní mechanismus, 
nabídka, poptávka, tvorba ceny, globální ekonomické otázky 

Integrace Člověk a svět práce  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
Globální problémy, jejich příčiny a důsledky / 
Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce / Žijeme v Evropě 
Integrace Člověk a svět práce 

11. Ekonomické subjekty – právní formy podnikání /živnost, typy 
společností, družstvo/ 
 

Integrace Člověk a svět práce  
 

12. Marketing – marketing a public relations, reklama Integrace Člověk a svět práce 

13. Historický vývoj ekonomie  
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ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 
 
Žák: 

 objasní podstatu a způsob filosofického tázání a formuluje rozdíly přístupu ke skutečnosti skrze mýtus, náboženství a filosofii. 

 definuje hlavní filosofické proudy a směry od vzniku filosofie do dvacátého století a vysvětlí rysy jednotlivých myšlenkových 
paradigmat a okolnosti jejich střídy v historickém kontextu. 

 porovná a interpretuje základní filosofická témata a okruhy současnosti. 

 prokáže schopnost interpretovat  jednoduchý filosofický text a historicky jej zařadit. 

 popíše charakteristické rysy základních náboženských konceptů, posoudí jejich dějinné působení a význam pro evropský a 
světový vývoj. 

 rozliší možná pozitiva náboženství a negativa náboženských sekt, specifikuje projevy náboženské nesnášenlivosti a 
sektářského myšlení. 

 vysvětlí východiska etických přístupů a jejich důsledků v praxi. 

 prokáže schopnost kriticky posuzovat různé etické přístupy i eticky argumentovat a prohlubovat kooperující komunikaci. 

 využívá nabytých znalostí v písemném i ústním projevu a interpretuje současné společenské dění i pohyb ve společenských 
vědách. 

 demonstruje schopnost logického úsudku i aplikace společenskovědních termínů a pojmů 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Úvod do filosofie, počátky filosofického tázání, vznik filosofie a její 
definice, mýtus – filosofie – náboženství, filosofie jako věda a 
filosofie a ostatní vědy 

Dějepis, Zeměpis, Výtvarná výchova 

2. Počátky antické filosofie kosmologického období, historické a 
přírodní předpoklady, základní myšlenkové směry a termíny 

Dějepis, Zeměpis, Český jazyk, Výtvarná výchova 

3. Vrcholná řecká filosofie, antropologický obrat,  rozvinutí základních 
filosofických problémů a disciplin a položení základů metafyziky 

Dějepis, zeměpis, Český jazyk, Výtvarná výchova 

4. Poaristotelská řecká a římská filosofie, charakteristika helénismu a 
transformace klasické řecké filosofie, křesťanství, vznik a jeho 
předpoklady. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Dějepis, Zeměpis, Literatura, Výtvarná výchova 
 

5. Středověká filosofie, počátky a ustavení středověkého 
myšlenkového paradigmatu a jeho proměny v patristice a 
scholastice. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Dějepis, Zeměpis, Literatura, Výtvarná výchova,Latina 

6. Filosofie novověku, humanismus, renesance, reformace, noetické 
koncepty novověku, racionalismus, sensualismus, osvícenství 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Dějepis, Literatura, Výtvarná výchova 

7. Filosofie devatenáctého století, I.Kant a kopernikovský obrat ve 
filosofii, reakce a rozvíjení Kantova odkazu, romantismus, 
idealismus, pozitivismus a materialismus, iracionalismus 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Dějepis, Literatura  
 

8. Filosofie dvacátého století, americké a evropské myšlení, 
fenomenologie a existencialismus, nová ontologie, obrat k jazyku 
a vznik analytické filosofie. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Dějepis, Literatura, Fyzika 
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9. Filosofie postmoderny a současné filosofické problémy,  Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě / Globalizační a 
rozvojové problémy 
Literatura, 

10. České filosofické myšlení, nejvýznamnější čeští myslitelé a jejich 
zařazení do kontextu evropského vývoje 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 
Dějepis, Literatura 

11. Náboženství jako dějinný a sociální fenomén, základy 
religionistiky 

Osobnostní a sociální výchova – sociální komunikace 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové problémy 
Multikulturní výchova – základní problémy 
sociokulturních rozdílů / Psychosociální aspekty 
interkulturality  
Dějepis, Literatura, Výtvarná výchova 

12. Základní charakteristika velkých světových náboženských 
systémů 

Dějepis, Literatura 

13. Víra, náboženství, kulty a sekty Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové problémy 
Multikulturní výchova –  psychosociální aspekty 
interkulturality 
Dějepis, Literatura 

14. Etika, morálka, mravnost Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Morálka všedního dne 
Dějepis, Literatura, biologie 

15. Vývoj etiky od počátků evropské kultury Dějepis, Literatura 
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16. Současné etické problémy a otázky 
 

Osobnostní a sociální výchova – morálka všedního 
dne   
Environmentální výchova – člověk a životní prostředí   
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech  - globalizační a rozvojové procesy  
Mediální výchova – média a mediální produkce 
Literatura, biologie 
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5.12 Vyučovací předmět: Dějepis 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru Dějepis, který je 
součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. V prvním až třetím ročníku jsou 
vyučovány 2 hodiny dějepisu týdně. Ve třetím ročníku je hodinová dotace rozšířena 
o specializovaný volitelný předmět Seminář z dějepisu v rozsahu 2 vyučovací hodiny 
týdně, ve čtvrtém ročníku pak 4 vyučovací hodiny týdně. 

Předmět je zaměřen na celkové pochopení probírané látky, rozvoj dovedností 
a schopností žáků pomocí získaných znalostí a vědomostí. Stěžejním tématem jsou 
moderní dějiny (dějiny 19. a 20. století) z důvodu návaznosti na současné 
společenské jevy. Práce ve třídě je zaměřena na práci s učebnicí, mapou, časovou 
osou a na řešení problémů. Žáci jsou tudíž vedeni jak k samostatné, tak i skupinové 
práci (projekty, referáty, samostatné úkoly, historické exkurze). Během celého 
školního roku využíváme mezipředmětové vazby (český jazyk a literatura, základy 
společenských věd, zeměpis, biologie, estetická výchova) v souvislosti s aktuálním 
společenským děním nebo podle podnětů žáků. Předmět Dějepis má svou vlastní 
odbornou učebnu, která je vedle běžných učebních pomůcek vybavena počítačem, 
DVD i videopřehrávačem a dataprojektorem. Zápis z probrané látky si žáci vytvářejí 
sami. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žák vyhledává a třídí potřebné informace z různých zdrojů, dokáže posoudit 
jejich hodnotu a charakter zdroje; 

 vysvětlí a užívá termínů, které jsou pro dějepis specifické; 

 vedeme žáky k pochopení smyslu a využití časové osy a historické mapy;   

 v časovém a prostorovém kontextu, vedeme žáky k porozumění textu; 

 dějepisné poznatky spojujeme se znalostmi s ostatních předmětů a klademe 
důraz na jejich pochopení a využití v reálném životě. 
 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 chceme, aby žáci přemýšleli o příčinách a výsledcích dějinných událostí a o 
dalších způsobech jejich řešení na základě probrané látky, vlastního názoru 
nebo zkušenosti; 

 pochopení historických souvislostí a jejich návaznosti na aktuální dění kolem 
nás je pro náš předmět klíčové; 
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 je důležité, aby žáci hodnotili a porovnávali své myšlenky s názory spolužáků. 
Zároveň aby se snažili pomocí vhodné argumentace tyto názory obhájit, a 
přitom vnímali a respektovali názory ostatních  

 k řešení problematických úloh slouží pravidelně zařazovaná samostatná práce 
žáků v hodinách 

Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k výstižným a logickým formulacím jejich názorů týkajících se 
jak probírané látky, tak současných událostí ve srozumitelné a spisovné 
formě; 

 využíváme komunikačních a informačních prostředků k získávání nových 
poznatků a řešení problémů; 

 prezentací výsledků své práce před spolužáky ve vyšších ročnících zároveň 
rozvíjíme i komunikativní kompetence; 

 žáci obhajují své názory a postoje v řízené diskusi. 
 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žáci přemýšlí o různých společenských formách, jejich kladech a záporech a 
osvojují si základní principy společenských norem a zákonů; 

 srovnáváním historických událostí a osudů jednotlivců vedeme k prohloubení 
vědomí lidské důstojnosti; 

 seznamujeme je s naším kulturním dědictvím a chceme, aby si byli vědomi 
jeho významu, nutnosti jeho ochrany a zachování pro další generace. 
 

Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 na základě zadaných kritérií jsou žáci schopni zpracovat vybrané téma a 
následně jej adekvátně prezentovat; 

 žáci jsou si vědomi, že jedině vlastním zodpovědným studiem lze získat 
patřičné vědomosti, celkový nadhled a vlastní názor na události minulé i ty 
dnešní; 

 v rámci třídního kolektivu motivujeme žáky ke zdravé soutěživosti. 
 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žáci pracují ve skupině nebo dvojicích, přičemž se snaží pochopit význam 
týmové práce stejně tak jako práce samostatné. Učí se principům diskuze a 
jejímu významu 

 rozvíjíme jejich hodnotový systém na základě historické zkušenosti 

 chceme, aby rozpoznali názory a činy, které ve společnosti způsobují nenávist 
a zlobu. Vedeme je k pochopení významu spolupráce mezi lidmi na příkladech 
z minulosti 
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 je pro nás klíčové rozvíjet v žácích snahu žít podle demokratických principů a 
vést je k uvědomění si kladů i záporů, které demokracie přináší. Zároveň je 
důležité, aby si žáci byli vědomi negativního vlivu totalitarismu a extrémního 
nacionalismu a nutnosti jejich potlačování. 

 řízenou diskusí vedeme žáky k vyjádření a obhajobě vlastního názoru a 
schopnosti reagovat na další diskusní podněty z vnějšku, včetně respektu 
k názorům odlišným 
  

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 krátké kontrolní prověření znalostí aktuálně probírané látky 

 testy po každé větší kapitole 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení 

 referáty na předem zadané téma týkající se právě probírané látky 

 prezentace projektů ve skupinách 

 minivýstupy (reakce na aktuální dění, výstavy…) 
Všechny testy a ústní formy hodnocení jsou zaměřeny na tvořivou odpověď. 
Znalost informací je důležitá, ale ještě hodnotnější je pro nás pochopení 
vzájemných souvislostí. Zároveň také hodnotíme způsob vyjadřování. 

c) sebehodnocení žáků.  
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny 
a naplánují další směry své práce 

 na kritériích hodnocení se budou žáci na začátku školního roku 
spolupodílet 
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DĚJEPIS – 1. C 
 
Cílové dovednosti: 
žák: 

 vysvětlí smysl historického vzdělávání 

 roztřídí hlavní zdroje historických pramenů, pojmenuje instituce, které je shromažďují 

 orientuje se na časové ose a v historické mapě a v souslednosti hlavních historických období 

 charakterizuje život lidské společnosti v jntl. obdobích dějin pravěku 

 objasní význam zemědělství, chovu dobytka a zpracování kovů pro člověka 

 vyjmenuje nejdůležitější archeologické lokality na našem území 

 zdůvodní význam vzniku nejstarších starověkých zemědělských civilizací, uvede jejich nejvýznamnější památky 

 chápe význam a přínos antické kultury, židovství a křesťanství jako pilířů evropské civilizace 

 charakterizuje zásady a principy klasické antické demokracie 

 zhodnotí význam procesu christianizace pro utváření středověké feudální Evropy, vysvětlí vztah světské a církevní moci 

 charakterizuje politické a ekonomické změny středověké společnosti v 5. -15. století na příkladech vybraných států 

 specifikuje význam českého státu ve středověké Evropě 

 vymezí specifika islámské kulturní oblasti 
 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Úvod do dějepisu – Význam dějepisectví Mediální výchova – role médií v moderních dějinách  
ZSV, Čj 

Historické prameny a jejich využití 

2. Dějiny pravěku - Člověk a jeho vývoj Environmentální výchova – člověk a životní prostředí  
Mediální výchova – role médií v moderních dějinách 
Bi, Z, Vv Přírodní prostředí a jeho změny 

Periodizace dějin pravěku, kultura 
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3. Dějiny starověku – Periodizace Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 
Environmentální výchova – člověk a životní prostředí  
Mediální výchova – role médií v moderních dějinách 
ZSV, Z, M, F, Čj, Vv 

Písmo 

Orientální despocie 

Řecko 

Řím 

Evropa na okraji římského impéria 

4. Dějiny středověku - Periodizace Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě 
Z, ZSV, Čj Stěhování národů, barbaři 

Frankové - jejich říše a nástupnické státy 

Dějiny Byzance v 5.-13.stol. 

Arabové, islám a jeho expanze 

Vikingové a dějiny Skandinávie do 13.stol. 

Slované, počátky českého státu a jeho dějiny do konce 12.stol. 

Maďaři, vznik a dějiny uherského státu do 13.stol. 

Dějiny Polska od počátků do 13.stol. 

Kyjevská Rus, dějiny a kultura východní a jihovýchodní Evropy 

Křížové výpravy 
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DĚJEPIS – 2. C 
 
Cílové dovednosti: 
žák: 

 orientuje se na časové ose a v historické mapě a v souslednosti hlavních historických období 

 zhodnotí vliv tatarské a turecké expanze pro východní a jihovýchodní Evropu 

 zhodnotí dopady nových myšlenkových a vědeckých podnětů 14. – 17. století 

 charakterizuje důsledky zámořských objevů 

 vysvětlí důsledky reformace a protireformace pro další vývoj v Evropě a ve světě 

 vymezí hlavní znaky absolutismu a stavovské monarchie na konkrétních příkladech a konfliktech v Evropě 

 objasní postavení českého království v mocensky a nábožensky rozdělené Evropě 

 vysvětlí příčiny třicetileté války a posoudí její dopad na další vývoj v Evropě 

 charakterizuje vztahy mezi velkou francouzskou revolucí a rozbitím starých politicko – společenských struktur, vysvětlí 
emancipační hnutí rodících se národů a nových společenských vrstev 

 seřadí fáze utváření moderního českého národa  v evropských souvislostech 

 pomocí příkladů rozliší hlavní politické směry 19. století 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a diferenciovaného vývoje různých regionů Evropy a světa 

 analyzuje ekonomická, sociální, politická a ekologická rizika industrializace 

 uvede příklady expanzivních snah evropských mocností ve světě, jako příčiny vedoucí k prvnímu světovému válečnému 
konfliktu, vymezí význam kolonií 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Dějiny středověku - Soupeření Anglie s Francií, stoletá válka Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech - žijeme v Evropě 
Z, Vv, Hv, ZSV Středověká ekonomika - zemědělství, řemesla, cechy, kolonizace, sídla 

Dějiny českého státu ve 13.-14.stol. 

Osmanská říše a počátky jejího vlivu v Evropě 

Gotická kultura 

Václav IV. a doba předhusitská 

Husitské války a doba poděbradská 

Jagellonci v Čechách 

2. Dějiny novověku - Humanismus a renesance Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce / Žijeme v Evropě  
Mediální výchova – média a mediální produkce 
Z, Vv, Hv, ZSV 

Zámořské objevy 

Reformace a protireformace 

Nástup Habsburků v Čechách, dějiny Čech do konce třicetileté války 

Francie mezi stoletou a třicetiletou válkou 

Anglie v 15.a 16.stol. 

Nizozemská revoluce 

Třicetiletá válka a její význam 

Obnova ruského státu a jeho dějiny do počátku 17.stol. 
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Anglická revoluce,  

Francie v 17.stol. 

Baroko 

České země po třicetileté válce 

Reformy Petra Velikého  a Kateřiny II. v Rusku 

3. Moderní dějiny - Vznik USA Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce / Žijeme v Evropě  
Multikulturní výchova – základní problémy 
sociokulturních rozdílů 
Z, Vv, Hv, ZSV, Čj 

Francouzská revoluce a reakce na ní ve světě 

České jazykové obrození 

Revoluce 1848 

Evropa a svět ve 2.pol. 19. stol. 

Sjednocení Itálie 

Vznik Německa 

Rakouská monarchie ve 2. pol. 19.stol. 

Kultura konce století 
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DĚJEPIS – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 
žák: 

 orientuje se na časové ose a v historické mapě a v souslednosti hlavních historických období 

 charakterizuje obě světové války, dokumentuje jejich politické, sociální a hospodářské důsledky 

 na příkladech ukáže využití i zneužití vědecko – technických poznatků ve světových válkách 

 vysvětlí vazby mezi světovou hospodářskou krizí a vzestupem nedemokratické radikální levice i pravice 

 vyloží antisemitismus, rasismus a jejich neslučitelnost s demokracií a dodržováním lidských práv 

 zhodnotí roli meziválečného Československa a celoevropských souvislostech 

 vysvětlí příčiny a následky vzniku, existence a rozpadu bipolárního světa po druhé světové válce, jmenuje konflikty v tomto 
období 

 zhodnotí roli a postavení rozvojových zemí ve světě 

 popíše proces evropské integrace 

 jmenuje hlavní instituce evropské integrace 

 objasní vývoj poválečného Československa, formování totality a stručně vývoj po roce 1989 

 orientuje se v současném dění ve světě 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Dějiny 20. století - Svět před Velkou válkou Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě / Humanitární pomoc 
a mezinárodní rozvojová spolupráce  
Multikulturní výchova – Základní problémy 
sociokulturních rozdílů  
Mediální výchova – Role médií v moderních dějinách 
Č, ZSV, Z 

První světová válka 

Revoluce v Rusku 

Vznik ČSR 

Versailleský systém 

Evropa a svět mezi válkami 

Dějiny první a druhé republiky 

Druhá světová válka 

Studená válka 

Československo po druhé světové válce 

Rozpad bipolárního světa, vlna demokratických revolucí ve střední a 
východní Evropě 
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5.13 Vyučovací předmět: Hudební výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu hudební výchova na 
druhém stupni základní školy a vychází z očekávaných výstupů RVP G. 

V prvním a druhém ročníku gymnázia jsou vyučovány 2 hodiny týdně. Třídy 
jsou děleny na HV a VV. 

Předmět je vyučován ve specializované učebně, ve které je k dispozici 
odpovídající didaktická technika a hudební nástroje, které doplňují výuku. 

  
Hudební výchova je předmět, který je svou podstatou zaměřen na rozvoj 

znalostí a dovedností a jejich praktickou aplikaci v těchto okruzích činností:  

 vokální – jednohlasý, vícehlasý zpěv, intonace 

 instrumentální – hra na jednoduché nástroje 

 recepce, reflexe – vnímání hudby, rozbor forem a výrazových prostředků, 
hodnocení hudby, význam interpretace a umělecká hodnota díla 

 Podle možností a nabídky uměleckých agentur zařazujeme návštěvy koncertů 
nebo komponovaných pořadů z oblasti hudební kultury, jejichž program 
odpovídá osnovám předmětu hudební výchova. 

Předmět hudební výchova v sobě zahrnuje také některá průřezová témata 
s danými tematickými okruhy: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech 

 Mediální výchova 

 Multikulturní výchova 
Hlavním cílem HV je rozvoj estetického cítění a vnímání. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vytváříme u žáků zásoby vědomostí, které jim umožňují orientovat se 
v základních hudebních principech i běžné hudební problematice; 

 podporujeme rozvoj hudebních dovedností žáků; 

 učíme žáky pracovat s hudebním materiálem a literaturou; 

 žák umí vypracovat referát na libovolné hudební téma. 
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 používáme hudební ukázky a následné diskuse k tomu, aby student poznával 
žánrové oblasti a výrazové prostředky v hudbě a analyzoval je. 
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Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 užíváme odbornou terminologii, včetně symbolů a zkratek; 

 pracujeme s odbornou literaturou, časopisy a hud. materiálem; 

 podporujeme komunikaci ve skupině; 

 podporujeme práci s výpočetní i ostatní technikou; 

 pěstujeme porozumění a naslouchání promluvám a názorům druhých. 
 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 rozvíjíme povědomí o našich kulturních tradicích; 

 podporujeme aktivní zapojení do kulturního dění. 
 

Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k rozvíjení osobního i odborného potenciálu a rozpoznávání a 
využívání příležitostí pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě 

 vedeme žáky k uplatňování aktivního přístupu a vlastní iniciativě a tvořivosti a 
vítáme a podporujeme inovace 

 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 skupinová práce – učí se spolupráci a argumentaci v malých i větších 
skupinách, vnímá osobnost svou i druhých a respektuje ji; 

 rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor; 

 podpora tvořivosti; 

 rozvíjíme povědomí důležitosti umění pro rozvoj dobrých mezilidských vztahů. 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 znalostní testy 
b) ústní formy 

 referáty, prezentace, hudební výstupy, kritické zhodnocení a rozbor 
hudebního díla čí koncertu 

c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny 
a naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  
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 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádný výkon hodnocen známkou
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. C 
 
Cílové dovednosti: 
 
Vokální činnosti 

 vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady hlasové hygieny v 
běžném životě  

 využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, při mluvním projevu  

 reprodukuje zpívaný vzor na základě svých schopností 
Instrumentální činnosti  

 rytmizuje jednoduché texty 

 používá rytmické nástroje Orffovova instrumentáře v doprovodech k písním 

 používá i některé melodické nástroje při individuálních i skupinových činnostech dle svých schopností 

 reaguje na hudbu pohybem, pohyb ve spojení s hudbou využívá k vyjádření vlastních představ a pocitů 
Recepce a reflexe 

 vyděluje podstatné znaky z proudu znějící hudby, rozpozná hudebně výrazové prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si 
hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky utvářenému celku 

 popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby a interpretace hudebního díla, vysvětlí, v čem tkví přínos skladatele 
a interpreta 

 orientuje se ve vývoji hudebního umění, v rozdílnosti hudebního myšlení v jednotlivých etapách, podle charakteristických znaků 
rozlišuje hudební slohy 

 uvědomuje si rozdílnost přístupu k hudbě a k hudební tvorbě, při vnímání hudby si vytváří vlastní postoje a hodnoty, na jejich 
základě je schopen se s hudbou ztotožnit nebo ji odmítnout 

 uvede příklady vlastních setkání a zkušeností s uměním, dokáže na příkladech ze svého okolí důležitost vzdělání pro rozvoj 
umělecké tvorby i pro jeho chápání 

 Interpretuje hudbu na základě vědomostí a individuálních hudebních schopností, vytváří si vlastní úsudek, který dokáže obhájit 

 odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu funkce, rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby 
v konkrétních situacích 

 uvědomuje si roli hudebního průmyslu v současném světě, popíše možnosti využití hudby v „mimohudební „ oblasti a je 
schopen poukázat na příklady jejího zneužívání 
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 objasní podstatné rysy magického, mytického, univerzalistického, modernistického přístupu k um.procesu, dokáže je rozpoznat 
v současném umění a na příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu 

 objasní podstatné rysy aktuálního přístupu k uměleckému procesu 

 dokáže vystihnout nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na příkladech uvést jejich vliv na proměnu komunikace 
v um.procesu 

 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy  

1. – intonace – dechová, hlasová cvičení, 
tvoření tónu, zpěv hudebních motivů, imitace 
– zpěv – jednohlasé písně lidové a umělé, 
kánony, dvojhlasé písně 

Osobnostní a sociální výchova – spolupráce a soutěž  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v Evropě  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 

 

2. – hudebně výrazové prostředky – melodie, 
harmonie, rytmus, tempo a dynamika – 
jejich význam ve skladbě 
- formy hudebního díla ve vývoji hudby – 
organum, kánon, motetto, mše, madrigal,  tanec, kantáta, oratorium, 
opera, koncert, suita, symfonie 

  

3. – vývoj hudby od pravěku – teorie vzniku 
hudby, hudba a magie, křesťanství, renesance, baroko, klasicismus 
– skladatelé renesance, baroka a klasicismu  
– úloha skladatele a interpreta v hudbě, vztah tvůrce a příjemce 
uměleckého díla 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
Žijeme v Evropě  
Mediální výchova – uživatelé / Účinky mediální 
produkce a vliv médií / Role médií v moderních dějinách 
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4. hudba a její běžné využití v životě člověka Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Spolupráce a soutěž 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – humanitární pomoc a mezinárodní 
rozvojová spolupráce  
Environmentální výchova – člověk a životní prostředí 
Evropě  
Mediální výchova – média a mediální produkce / 
Mediální produkty a jejich významy / Účinky mediální 
produkce a vliv médií 

 

5. kontakty s uměním různých stylů a žánrů, rozvoj smyslového 
vnímání 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti / Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení problémů / Morálka 
všedního dne  
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – globalizační a rozvojové procesy / 
humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 
/ Žijeme v Evropě  
Multikulturní výchova – psychosociální aspekty 
interkulturality  
Mediální výchova – média a mediální produkce / 
Mediální produkty a jejich významy / Uživatelé / Účinky 
mediální produkce a vliv médií / Role médií v moderních 
dějinách 

 

6.  Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů  
Multikulturní výchova – psychosociální aspekty 
interkulturality  
Mediální výchova – média a mediální produkce / 
Mediální produkty a jejich významy / Uživatelé / Účinky 
mediální produkce a vliv médií / Role médií v moderních 
dějinách 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. C 
 
Cílové dovednosti: 
 
Vokální činnosti 

 vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady hlasové hygieny 
v běžném životě 

 využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, při mluvním projevu 

 orientuje se v zápise jednoduchých případně i složitějších vokálních a vokálně-instrumentálních písní a skladeb 
 
Instrumentální činnosti 

 využívá jednoduché a podle vybavení školy i složitější hudební nástroje při individuálních či společných hudebních aktivitách 
a přiměřeně svým hudebním schopnostem a dovednostem používá hudební nástroje jako prostředek sdělování hudebních i 
nehudebních myšlenek a představ 

 
Recepce a reflexe 

 vyděluje podstatné znaky z proudu znějící hudby, rozpozná hudebně výrazové prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si 
hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky utvářenému celku 

 orientuje se ve vývoji hudebního umění, v rozdílnosti hudebního myšlení v jednotlivých etapách, podle charakteristických 
znaků rozlišuje hudební slohy 

 přistupuje k hudebnímu dílu jako k autorově reflexi světa a na základě svých zkušeností toto poselství interpretuje 

 popíše a na vybraných hudebních dílech (částech hudebního díla) ukáže důležité znaky tvorby a interpretace, vysvětlí, v čem 
tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta, možná poselství sdělovaná prostřednictví hudby  

 na základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností dešifruje a interpretuje na základě historických, společenských 
a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla 

 uvede příklady vlastních setkání a zkušeností s uměním, dokáže na příkladech ze svého okolí důležitost vzdělání pro rozvoj 
umělecké tvorby i pro jeho chápání 

 upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s sebou nesou netoleranci, rasismus a xenofobii, a dokáže se od takové hudby 
distancovat 

 vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti 
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 vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně diferencovaný a dokáže v něm rozpoznat a nalézt umělecké znaky od 
objevných až po konvenční 

 na příkladech vysvětlí umělecký výraz jako neukončený a nedefinitivní ve svém významu 

 zvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku 

 vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti 
 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. - intonace a zpěv - dechová, hlasová, intonační cvičení, důraz 
na pojetí zpívaných písní, lidský hlas, sluch, 
- interpretace lidových a umělých písní v dur i moll 

Osobnostní a sociální výchova – spolupráce a soutěž  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
– žijeme v Evropě  
Mediální výchova – mediální produkty a jejich významy 

2. hudba jako organizovaný zvuk – melodické linie, zajímavosti 
harmonie, zvláštnosti instrumentace, prostředky zvukomalby, 
druhy zpěvních hlasů 

 

3. - formy hudebního díla ve vývoji hudby – symfonie, 
romantická píseň, opera, melodram, volné formy - programní 
hudba 
- nové směry a techniky v hudbě 20. století 

Mediální výchova – Uživatelé / Účinky mediální produkce a vliv 
médií / Role médií v moderních dějinách 

4. – romantismus, impresionismus, expresionismus, hudba 20. 
století 
– skladatelé romantismu, impresionismu, expresionismu, hudby  
20. století 
– vznik a vývoj MPH – afroamerická hudba, jazz, blues, swing, 
rock, folk, pop  
– úloha skladatele a interpreta v hudbě, vztah tvůrce a příjemce 
uměleckého díla 

Osobnostní a sociální výchova – Sociální komunikace  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
– globalizační a rozvojové procesy / Globální problémy, jejich 
příčiny a důsledky / Žijeme v Evropě  
Mediální výchova – Média a mediální produkce / Uživatelé / 
Účinky mediální produkce a vliv médií / Role médií v moderních 
dějinách 
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5. hudba a její běžné využití v životě člověka Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti / Spolupráce a soutěž 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
– humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 
Environmentální výchova – člověk a životní prostředí Evropě 
Mediální výchova – média a mediální produkce / Mediální 
produkty a jejich významy / Účinky mediální produkce a vliv médií 

6. kontakty s uměním různých stylů a žánrů, rozvoj  
smyslového vnímání 

Osobnostní a sociální výchova – poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti / Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní 
řešení problémů / Morálka všedního dne  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
– globalizační a rozvojové procesy / humanitární pomoc a 
mezinárodní rozvojová spolupráce / Žijeme v Evropě  
Multikulturní výchova – Psychosociální aspekty interkultularity  
Mediální výchova – média a mediální produkce / Mediální 
produkty a jejich významy / Uživatelé / Účinky mediální produkce 
a vliv médií / Role médií v moderních dějinách 

7. prostor pro žákovu sebeprojekci Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení problémů / Morálka všedního dne 
Multikulturní výchova – Psychosociální aspekty interkultularity  
Mediální výchova – média a mediální produkce / Mediální 
produkty a jejich významy / Uživatelé / Účinky mediální produkce 
a vliv médií / Role médií v moderních dějinách 



 

173 

 

5.14 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu Výtvarná výchova na 
2. stupni ZŠ a vychází z očekávaných výstupů RVP. 

V prvním a druhém ročníku gymnázia jsou vyučovány 2 hodiny týdně. Třídy 
jsou děleny na HV a VV. 

Výuka se skládá z praktických hodin a teorie výtvarné kultury - dějin umění. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí: 

 
Kompetence k učení  
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto 
kompetencí využívány následující postupy:  

 Praktické provádění výtvarných technik.  

 Poznávání umění v kontextu dějin. 

 Galerijní animace. 

 Žák dokáže samostatně vyhledávat informace, třídit je a zpracovávat. 
 
Kompetence k řešení problému 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto 
kompetencí využívány následující postupy: 

 Zadání práce jako námětu/projektu – volné zpracování dle teoretických 
znalostí.  

 Rozbor uměleckého díla – formální a obsahová stránka. 

 Žák dokáže převést myšlenky do výtvarné podoby a naopak myšlenky ze 
světa umění dokáže využívat a aplikovat v životě. 

 
Kompetence komunikativní 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto 
kompetencí využívány následující postupy: 

 Obhajoba práce z hlediska obsahu.  

 Převod literární/ hudební/ filmové/ historické látky na výtvarnou a naopak. 

 Žák dokáže reagovat na podněty vyplývající z uměleckého díla, zaujímá 
k nim stanoviska a adekvátně je využívá.  

 
Kompetence občanské 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto 
kompetencí využívány následující postupy:  

 Znalost dějinných souvislostí. 

 Umění jako politikum – umění ovlivňovalo a ovlivňuje společnost. 

 Žák se dokáže začlenit do kulturního života, těží z aktuální kulturní nabídky. 

 Chápe a oceňuje autentičnost originálu uměleckého díla. 
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Kompetence pracovní 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova jsou pro utváření rozvíjení těchto 
kompetencí využívány následující postupy:  

 Soustředění se na práci a její kvalita. 

 Estetika zlepšuje pracovní podmínky. 

 Žák vnímá a kategorie estetična v každodenním životě. 
 
Kompetence sociální a personální 
Ve vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí využívány 
následující postupy: 

 Dobrých výsledků může dosáhnout každý. 

 Umění může porozumět každý. 

 Žák dokáže využívat umění v interpersonálních vztazích. 
 

Jak budeme v předmětu Výtvarná výchova hodnotit: 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných 

výstupů pro daný ročník. K tomu budeme ve vyučovacím předmětu Výtvarná 
výchova využívat těchto forem a nástrojů hodnocení: 

a) školní výtvarné práce 
b) písemné formy – test znalostí na konci klasifikačního období 
c) ústní formy – obhajoba prací, referát/prezentace na zadané téma, průběžné 

prověřování znalostí, rozbor uměleckého díla 
d) sebehodnocení vlastní práce 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
vlastní práce na základě předem stanovených kritérií určených ke splnění daného 
úkolu.
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. C 
 

A) Umění jako odraz své doby.  
B) Umění jako výraz, komunikace, forma. 

 
Cílové dovednosti: 

 Seznamuje se s díly výtvarného umění, je schopen jejich rozboru a hodnocení. 

 Dokáže částečně posuzovat umělecká díla z hlediska formy a obsahu. 

 Uvědomuje si vztahy v postavení jedince v kontextu doby. 

 Na základě získaných vědomostí a praktických dovedností je schopen hovořit a diskutovat o výtvarném umění s laickou 
veřejností. 

 Žák se seznamuje s jednotlivými etapami vývoje světového a českého výtvarného umění.  

 Žák rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Žák chápe zákonitosti a specifika dějinného vývoje výtvarné kultury. 

 Žák získává teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti výtvarných technik. 

 Žák rozpoznává specifičnosti vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň uplatňuje jejich prostředky k vytváření 
obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci. 

 Žák je schopen uplatnit při vlastní tvorbě osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro 
tvorbu. 

 Žák nalézá vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů. 

 Žák na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní a 
sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot. 

 Žák rozeznává a rozumí „obecnému vkusu“  a „estetickým normám“. 

 Žák samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké 
vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění. 

 Žák vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit 
její význam v procesu umělecké tvorby i v životě. 
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Plán práce 

Teorie Praxe Znalosti 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

1. Pravěké umění. 
Umění staroorientální. 

Haptické uchopování 
skutečnosti. 
Písmo – jeho estetická funkce. 

Chápe podstatu a zákonitosti 
vzniku umění. 

Environmentální výchova – 
Člověk a životní prostředí  
Umění je staré jako lidstvo. 

2. Antické umění a jeho 
předstupně. 

Využití zákonitostí přírody. Rozumí roli a odkazu 
antického umění. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v 
Evropě  
Jsme nedílnou součástí evropské 
kulturní tradice. 

3. Románský sloh. Konstrukční principy. Rozumí specifičnosti západní 
tradice ve výtvarném umění. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v 
Evropě  
Jsme nedílnou součástí západní 
křesťanské tradice. 

4. Gotický sloh. Výtvarný přepis a vlastní 
interpretace architekt. 
tvarosloví. 

Rozeznává konkrétní podobu 
vrcholně středověkého 
výtvarného projevu. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v 
Evropě  
Kauzalita v evropském kulturním 
prostředí. 

5. Renesance a 
manýrismus. 

Perspektiva a její využití 
v praxi.  
Navrhování. 

Chápe umělecký a vědecký 
přínos doby renesance pro 
člověka. 

Mediální výchova – Média a 
mediální produkce / Mediální 
produkty a jejich významy / Role 
médií v moderních dějinách  
Příchod nové doby – dějinné 
zlomy. 
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6. Baroko a rokoko. Objem a hmota, světlo a stín.  Rozlišuje důležitá díla a 
osobnosti evropského a 
českého barokního umění. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Globalizační a 
rozvojové procesy 
Multikulturní výchova – Vztah 
k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi z různého 
kulturního prostředí  
Boj tradice s novými trendy. 

7. Klasicismus. 
Romantismus. 

Tonální kontrast. 
Emocionální vyjádření 
prožitku. 

Rozumí odkazu a dopadu 
klasického umění na 19. stol. 

Osobnostní a sociální výchova – 
Sociální komunikace / Spolupráce 
a soutěž 
Člověk v kontextu nových 
společenských vztahů. 

8. Realismus. 
Generace ND. 

Reálná skutečnost jako výzva. Rozezná realistický přístup ke 
skutečnosti ve výtvarném 
umění v širším a užším pojetí. 

Osobnostní a sociální výchova – 
Poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 
Člověk ve společnosti. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 2. C 
 

A) Hledání 1: Výtvarné umění 1. polovině 20. století 
B) Hledání 2: Výtvarné umění po 2. sv. válce 
 

Cílové dovednosti: 

 Dokáže výtvarné techniky vhodně aplikovat na zadané téma. 

 Poznává postavení umělce ve společnosti a vztahy umělce ke světu. 

 Řeší výtvarné projekty individuálně i v týmu s vědomím volného využití všech teoretických znalostí a praktických dovedností. 

 Žák se seznamuje s jednotlivými etapami vývoje světového a českého výtvarného umění.  

 Žák rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Žák chápe zákonitosti a specifika dějinného vývoje výtvarné kultury. 

 Žák získává teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti výtvarných technik. 

 Žák je schopen uplatnit při vlastní tvorbě osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro 
tvorbu. 

 Žák nalézá vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů. 

 Žák se seznamuje s díly výtvarného umění, je schopen jejich rozboru a hodnocení. 

 Žák na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině subjektivní, smyslové a 
sociální a jaký vliv má toto působení na vytváření postojů a hodnot. 

 Žák rozeznává a rozumí „obecnému vkusu“ a „estetickým normám“. 

 Žák samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také  umělecké 
vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění.    

 Žák vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit 
její význam v procesu umělecké tvořivosti i v životě. 
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Plán práce 

Teorie Praxe Znalosti 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

1. Nástup moderního umění 
– impresionismus, 
postimpresionismus, 
pointilismus. 

Osvobození barvy od popisu 
reality. 
Barva a její plasticita, 
expresívní kvalita. 

Chápe příčiny a okolnosti 
vzniku moderny. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Vzdělávání 
v Evropě a ve světě  
Hledání nových cest. 

2. Secese a symbolismus. 
Nástup umělecké avantgardy 
(1905- 1914). 
Expresionismus. 

Vyjádření prožitku pomocí linie 
a barvy. 
Práce s nadsázkou a 
deformací. 

Uvědomuje si složitost a 
rozmanitost nových proudů 
v umění. 

Osobnostní a sociální 
výchova – Sociální 
komunikace  
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Vzdělávání 
v Evropě a ve světě  
Proměna ve vědě, technice a 
umění. 

3. Uzlové body 1. etapy 
avantgardního umění 20. 
století – futurismus, 
kubismus. 

Pohyb v ploše, fázování 
pohybu. 
Simultánní mnoho pohledovost. 

Chápe příčiny přehodnocení 
figurativního systému. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – 
Globalizační a rozvojové 
procesy / Žijeme v Evropě 
Kosmopolitní společnost. 

4. Počátky abstrakce a 
ruská avantgarda. 

Obraz je symfonie. 
Synestezie vnímáni. 

Uvědomuje si vlivy přírodních 
národů na moderní umění. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – 
Globalizační a rozvojové 
procesy / Žijeme v Evropě 
 Kosmopolitní společnost. 
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5. Meziválečné umění – 
polarita vývoje tendencí. 

Hnutí dada. 
Surrealismus. 
Funkcionalismus. 

Hra s významem. 
Cesta do hlubin – fantazie, sen. 

Vnímá a uvědomuje si roli 
subjektivismu v umění. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme 
v Evropě 
Demokracie a svobodný svět. 

6. Poválečná vlna 
abstraktního umění – 
Akční malba. Informel. 
Abstraktní 
expresionismus.  

Op art… 

Gestická malba. 
Experimenty s barevnou 
hmotou. 

Chápe spontánní tvůrčí proces 
jako projev svobody. 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v 
Evropě  
Demokracie a svobodný svět. 

7. Nová figurace. Neodada .  
Pop art. Akce. 
Postmoderna. 
Land art. 
Konceptual art. Videoart.  
Video instalace… 

Parafráze.  
Deformace a vnitřní svět 
člověka. 
Umění je myšlenka. 
Umění je hra.  
Figura á la já/ty. 

Rozumí duchovnímu rozměru 
existence v moderním umění. 
 
Chápe kulturní dění v široké 
pluralitě proudů a tendencí. 

Osobnostní a sociální 
výchova – Poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti / 
Spolupráce a soutěž 
Multikulturní výchova – 
Vztah k multilingvní situaci a 
ke spolupráci mezi lidmi 
z různého kulturního 
prostředí  
Environmentální výchova – 
Člověk a životní prostředí  
Mediální výchova – Média a 
mediální produkce / Mediální 
produkty a jejich významy / 
Účinky mediální produkce a 
vliv médií  
Tvořivost jako prostředek 
komunikace. 
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8. Současná výtvarná 
scéna.  

Umění je svoboda. 
Tvary, jak je vidíte jen vy. 

Chápe a přijímá umění v jeho 
rozmanitosti. 
Je schopen definovat umění a 
kýč. 

Osobnostní a sociální 
výchova – Spolupráce a 
soutěž 
Multikulturní výchova – 
Vztah k multilingvní situaci a 
ke spolupráci mezi lidmi 
z různého kulturního 
prostředí  
Environmentální výchova – 
Člověk a životní prostředí  
Mediální výchova – Média a 
mediální produkce / Mediální 
produkty a jejich významy / 
Účinky mediální produkce a 
vliv médií  
Tvořivost jako prostředek 
komunikace. 
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5.15 Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova (TV) v 1. – 4. ročníku čtyřletého 

gymnázia se vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a vzdělávacího oboru 
Tělesná výchova z RVP G, do kterého je integrována Výchova ke zdraví. Vyučovací 
předmět TV, spolu s tématy Výchovy ke zdraví, vede žáky k upevňování 
hygienických a zdravotně preventivních návyků, k předcházení úrazům a podporuje 
odmítání škodlivých látek. Vyučovací předmět TV je zaměřen na optimální rozvoj 
tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Tělesná výchova vede žáky k poznávání 
vlastních pohybových možností a zájmů, k poznání účinků konkrétních pohybových 
činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. V tělesné výchově si žáci 
zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání 
zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, dodržování 
pravidel fair play i nutnou míru odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. Žáci si 
utváří pozitivní vztah ke zdraví. 

Na vyšším stupni gymnázia jsou realizována průřezová témata – Osobnostní a 
sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Environmentální výchova a Mediální výchova. Prostřednictvím těchto průřezových 
témat, přesahů a vazeb komunikuje Tělesná výchova s dalšími předměty, zejména s 
Biologií, Základy společenských věd a Výchovou ke zdraví. 

Výuka probíhá na školním hřišti, v tělocvičně, v plavecké učebně, městském 
atletickém stadionu a v přilehlém okolí školy. Důraz je kladen na získávání 
radostného pocitu z pohybu a utužení sociálních vztahů mezi žáky v kolektivu. Ve 
vyšších ročnících jsou žáci vedeni k samostatnému získávání a zpracovávání 
informací a k vyjádření individuálního názoru a postoje.  

 
Hodinová dotace je následující:  
1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia: (2 – 2 – 2 – 2) 

 
Organizační vymezení předmětu 
Výuka je organizována v oddělených skupinách chlapců a dívek, z organizačních 
důvodů může dojít ke spojování žáků z tříd téhož ročníku. 
Lyžařského kurzu a Sportovního kurzu se účastní celá třída. Učitel tělesné výchovy 
má možnost (např. v případě nízké úrovně pohybových dovedností žáků, zdravotních 
důvodů žáků apod.) posunout některé výstupy školní TV a učivo TV do vyšších 
ročníků, a naopak – v případě vysoké pokročilosti žáků v úrovni pohybových 
dovedností a pohybového učení může učitel v příslušném ročníku zařadit učivo 
ročníků vyšších. 
 
Další nabízené náplně činností: 

1. ročník - součástí výuky TV je lyžařský kurz 1. ročníku, kde probíhá i výuka jízdy na 
snowboardu. Část obsahu výuky TV je realizována také na Harmonizačním týdnu 1. 
ročníku (návykové látky). 
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2. ročník – projekt: Organizace soutěží a turnajů v rámci školy (Středoškolský 
atletický pohár, malá kopaná, florbal….). 
3. ročník – součástí výuky je týdenní Sportovní kurz 
 
4. ročník – výběr z následujících pohybových činností:  
a) míčové hry – (volejbal, basketbal, fotbal, florbal) 
b) plavání 
c) tenis, stolní tenis, netradiční sporty 
d) fitness, posilování, gymnastika 
 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 
klíčových kompetencí 
 

Kompetence k učení: 
Učitelé TV budou: 

 umožňovat zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně 

 motivovat žáky výhodami, které skýtá v životě zdravý životní styl a možnost 
kdykoliv se bez problémů zapojit do skupiny lidí hrajících (volejbal, fotbal a 
basketbal), ve volném čase s možností navázání nových kontaktů a uváděním 
příkladů z oblasti sportu 

 umožňovat žákům organizovat a řídit vlastní učení novým pohybovým 
dovednostem a rozvoj pohybových schopností podle jejich předpokladů 

 zapojovat žáky do obsahové a organizační přípravy pohybových činností ve 
výuce, na akcích školy a města 

 hodnotit žáky důsledně podle individuálního zlepšení 

 povzbuzovat žáky ke sledování sportovních soutěží a utkání, k jejich 
porovnávání a hodnocení 

 upozorňovat na informační zdroje (internet, televize, knihy, časopisy) 
související se zdravím a pohybem 

 vytvářet dostatek příležitostí pro osvojení a praktické využití vyrovnávacích 
cvičení (ve škole i mimo školu) 

 

Kompetence k řešení problému: 
Učitelé TV budou: 

 podporovat žáky ke kreativitě při utváření (samostatně nebo ve skupinkách), 
volných gymnastických sestav, při organizaci turnajů a soutěží (ve 
skupinkách) 

 pomáhat žákům pochopit souvislosti mezi jednotlivými obory (tělesnou 
výchovou, výchovou ke zdraví, biologií, ekologií, fyzikou, fyziologií) 

 zapojovat žáky do soutěží, turnajů, prezentací a organizace sportovních akcí 

 vést žáky k získávání informací o vhodné sportovní výzbroji a výstroji, o 
zásadách hygieny při sportování a po jeho ukončení 
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Kompetence komunikativní: 
Učitelé TV budou: 

 zapojovat žáky do prezentace poznatků, zážitků a výsledků získaných při 
sledování sportovních utkání v médiích, při školních soutěžích a při 
vyhodnocování svých výkonů (webové stránky, videokamera) 

 vést žáky k používání jasného a stručného vyjadřování zvláště v herních 
situacích, ke vhodné komunikaci mezi sebou, s rozhodčím na hřišti a při 
vedení družstva 

 pomáhat žákům při rozvíjení vztahů se sportovci z jiných škol 

 okamžitě řešit otázky šikany, přístupu osobnímu a školnímu majetku 
 
Kompetence sociální a personální: 
Učitelé TV budou: 

 podporovat u žáků chování v duchu tolerance, hru fair play a schopnost 
empatie 

 informovat o negativech sportu (doping, korupce, přepočítávání výkonnosti na 
peníze) 

 do hodnotového řebříčku žáků zařazovat snahu o zdravý životní styl s velkou 
mírou pohybu 

 vést ke spolupráci při dosahování společných cílů ve prospěch skupiny či 
sportovního družstva a k respektování pravidel soutěží a her 

 stavět žáky při sportu do zodpovědných rolí (kapitán, rozhodčí, organizátor, 
časoměřič, komentátor…) 

 vyzvedávat přednosti každého žáka 
 
Kompetence pracovní 
Učitelé TV budou: 

 vést žáky k dodržování hygienických pravidel při pohybových aktivitách, 
neustále seznamovat žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad 
(nářadí, náčiní), naučit žáky zvolit vhodné oblečení, vhodnou obuv… 

 
Kompetence občanská: 
Učitelé budou: 

 vést žáky ke stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů v rámci získávání 
pohybových dovedností a rozvíjení pohybových schopností ve volném čase a 
k aktivnímu zapojení do dění v obci (pomoc při organizaci turnajů, budování 
sportovišť, soutěží pro mladší děti…) 

 rozvíjet dovednost poskytnout první pomoc a zachovat se zodpovědně při 
mimořádné události 

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 1. ročník a kvinta – na lyžařském výcviku písemný test (údržba lyží 
sjezdových a běžeckých, pohyb na sjezdových tratích – bezpečnost, 
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výzbroj a výstroj, nebezpečí v horách, teorie lyžování, lyžařské školy, 
historie lyžování) 

b) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce:  

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
c) hodnocení úrovně práce v hodině 

přehled dosažených výkonů žáků, docházka na hodiny TV 
nejdůležitějším kritériem hodnocení v hodině TV bude: 

a. přístup k zaměstnání 
b. aktivita ve vyučovací hodině 
c. snaha o nejlepší výkon 
d. samotný výkon 
e. vhodné oblečení 
f. chování na vyučovací hodině 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA: 1. C 
 

Cílové dovednosti: 
 
ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST (ZOZ) A JEJÍ SLOŽKY  

 ZOZ chápe jako nedílnou součást zdravého životního stylu 

 podle svých individuálních možností rozvíjí pohybové schopnosti 

 ověří jednotlivé testy úroveň ZOZ a svalová nerovnováha (SN) za pomoci učitele 

 orientuje se v prováděných testech a v naměřených hodnotách 

 testy ZOZ: součást učiva v atletice a v gymnastice, viz konkrétní učivo v jednotlivých ročnících 

 vybere a použije vyrovnávací cvičení na prevenci a korekci SN a na kompenzaci jednostranného zatížení ve spolupráci 
s učitelem 

 připraví organismus na pohybovou činnost s ohledem na následné převažující pohyb. zatížení za pomoci učitele 

 aplikuje zásady přípravy organismu před pohyb. činností a po ukončení činnosti 

 kompenzační cvičení: strečink, uvolňovací cvičení, zdravotně posilovací cvičení 

 organizuje svůj pohybový režim po poradě s učitelem 

 dodržuje hygienické a bezpečnostní podmínky pohybových činností a cvičebního prostředí 

 zajistí první pomoc  
POHYBOVÉ DOVEDNOSTI, VÝKON, ODLIŠNOŠTI 

 respektuje věkové, výkonnostní a jiné pohybové rozdíly-rozumí osvojovaným pojmům 
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona souvisejících s výrobou a držením návykových látek a s činností pod 
jejich vlivem 

 striktně odmítá návykové látky 
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ A JINAK ZAMĚŘENÁ CVIČENÍ 

 podle svých schopností a ročního období zařazuje pohybové činnosti do svého režimu 

 vybere za pomoci učitele vhodná cvičení pro určité podmínky (domov, škola, sportoviště) 
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 soustředí se na cvičení a uvědomuje si jeho význam 
 
ATLETIKA 

 podle svých předpokladů zlepšuje výkony, techniku a taktiku v testových disciplínách, v běhu, skoku a hodu 

 stanoví si osobní cíle a snaží se jich dosáhnout 

 rozměří si rozběh za pomoci učitele 

 nechává zaznamenat výkony 
SPORTOVNÍ HRY 

 rozumí základním pravidlům  

 zvládne osvojované herní činnosti jednotlivce (HČJ) 

 podílí se na organizaci turnajů ve spolupráci s učitelem 

 jedná při hře v duchu fair play 

 přizpůsobí svoji pohyb. činnost dané skladbě hráčů 

 zvládne roli hráče a diváka 

 za pomoci učitele užívá při hře základní názvosloví, gesta a signály 

 zvládne základní údržbu náčiní a úpravu hřiště a jeho okolí před utkáním a po utkání za pomoci učitele 

 uvědomuje si osvojení pohybových dovedností pro osobní rozvoj 
GYMNASTIKA  

 podle svých předpokladů zvládne osvojované činnosti 

 předvede zadanou volnou sestavu  

 vyšplhá na tyči nebo na laně 

 poskytne záchranu 

 test pohyblivosti 
KONDIČNÍ A ESTETICKÉ FORMY CVIČENÍ S HUDBOU A RYT. DOPROVODEM 

 aerobik nebo aerobik s náčiním (činkami, s gumou, švihadlem) (D) 

 zdravotní aspekty aerobního cvičení 

 kondiční posilování, cvičení na gymbalech 
BRUSLENÍ  

 podle svých předpokladů zvládá osvojované dovednosti 
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 ovládá základní techniku bruslení a základy ledního hokeje (CH) 
LYŽOVÁNÍ  

 má přehled o moderní výzbroji a výstroji 

 umí namazat lyže 

 zvládne bezpečný pohyb na sjezdových a běžeckých lyžích 

 řídí se zásadami bezpečného pohybu v terénu a na sjezdovce, respektuje pokyny Horské služby 

 dokáže se připravit na horskou túru a informuje ubytovatele o zamýšlené cestě 

 zabezpečí místo kolize, ošetření a přesun raněného 

 zná základní pravidla lyž. disciplín 

 umí obrat přednožením a zanožením podmínkách, zajištění přesunu 

 dodržuje zákaz jízdy mimo sjezdové tratě 

 chápe význam a způsob ochrany krajiny při zimních sportech na snowboardu 
 

PLAVÁNÍ 

 vysvětlí zdravotní význam plavání 

 plave 3 plaveckými způsoby: „prsa, kraul a znak“ 

 skočí z bloku startovní skok, orientace pod vodou 

 aplikuje základní pravidla plaveckých závodů 

 pomůže při dopomoci unavenému plavci a záchraně tonoucího, poskytne 1. pomoc 
POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ SPORTY 

 chápe význam her pro navazování a upevňování mezilidských vztahů 

 jedná fair-play 
PRAVIDLA, KOMUNIKACE, SPORTOVNÍ ROLE 

 respektuje pravidla osvojovaných sportů o pravidla osvojovaných pohyb. činností  

 užívá s porozuměním názvosloví (gesta, signály) na úrovni cvičence 

 respektuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a diváka 

 sportovní role, práva a povinnosti 
SPORTOVNÍ VÝZBROJ A VÝSTROJ 

 volí s pomocí učitele vhodnou výzbroj a výstroj pro osvojované pohybové činnosti a správně ji ošetřuje 
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PŘÍPRAVA A ORGANIZACE SPORT. AKCÍ 

 podílí se na přípravě a organizaci sport. akcí o příprava a organizace sportovní akce 
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 sleduje podle pokynů pohybové výkony a sportovní výsledky a vyhodnotí je 

 porovná své výkony s výkony špičkových sportovců 
 
ÚPOLY 

 zvládá pádovou techniku, základní chvaty sebeobrany (D)                  
OLYMPISMUS, HISTORIE A SOUČASNOST SPORTU 

 stručně vysvětlí pojem: olympijská myšlenka 

 má přehled o významných sport. událostech a sportovcích 
 
Plán práce: 

Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Atletika I.,Atletika II. :  Přesahy a souvislosti: 
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Běh: průpravná běžecká cvičení, SBC, na 60m (D), 100m (H), 400m (H), 300m (D)  
  

 Hod: hod míčkem (granátem) oštěpařskou technikou 150g(D),350g(H) 

 Skok: skok do dálky skrčnou technikou  do výšky flopem 

 Vrh koulí zád. technikou 3 a 5kg 

 V terénu souvislý běh (20 min, přerušovaný 30 min) 

 Na  dráze 800 m (D),  1500m (H)  
TESTY: viz učivo, + testy odrazových schopností(víceskoky), hod medicimbalem v sedu a 
z kleku, Atletický sedmiboj: H – 100m, 400m, 1500m, dálka, výška, vrh koulí 5 kg, granát, D - 
60m, 300m, 800m, dálka, výška, vrh koulí 3 kg, míček 
 

 

 všechny činnosti spojovat 
s bezpečností v konkrétních 
podmínkách 

 první pomoc- praktická, či 
video Člověk a zdraví 

 Význam pohybu pro zdraví, 
hygiena a bezpečnost, 
relaxace a uvolňovací 
cvičení. Člověk a zdraví 

 

 Osobnostní a sociální 
výchova – Poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti / 
Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů / Sociální 
komunikace /Morálka 
všedního dne / Spolupráce a 
soutěž  

 Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – 
Globalizační a rozvojové 
procesy /  globální problémy, 
jejich důsledky a příčiny / 
Žijeme v Evropě 
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Gymnastika I. 

 Akrobacie:kotoul vpřed i vzad (ve vazbách), stoj na rukou (ve vazbách(H)), jednoduché 
rovnovážné postoje, kotoul letmo 

 Přeskok: bedna našíř - odbočka, skrčka(H), koza našíř – roznožka (D) 

 Hrazda: přešvih únožmo ve vzporu vzepření závěsem v podkolení, výmyk, podmet (H) 

 Trampolína: skoky prosté, s pohyby nohou, s obraty 
TESTY: kliky, shyby(H), leh-sedy, šplh na tyči, na laně(H), testy ohebnosti, přeskoky švihadla (60s) 
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Gymnastika II. 

 Akrobacie: přemet stranou, gymnastická sestava s povinnými prvky,  

 Přeskok: bedna nadél – roznožka (H), koza našíř – skrčka (D)                

 Kruhy: svis střemhlav, svis vznesmo, svis stojmo vzadu, komíhání a houpání se 
seskokem vzadu 

Gymnastický  pětiboj: (akrobacie, kruhy, hrazda, přeskok, šplh)  
 
Průpravná, kondiční, koordinační a jinak zaměřená cvičení 

 denní režim se zařazením pohybové činnosti, účinky cviků 

 negativní druhy zátěže při různých sportech a při přetěžování svalových skupin 

 rychlostně silová cvičení 5-15 s max. intenzitou 

 cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, pro správné držení těla, cvičení pro vyrovnání 
svalové nerovnováhy, dechová cvičení 

 cvičení na posilovacích strojích 

 vztah efektivity cvičení a soustředěnosti na procvičovanou část těla 
 

Kondiční formy cvičení s hudbou: 

 Zdravotní aspekty aerobního cvičení  

 Aerobik podle videa (D) 

 aerobik, aerobik s náčiním (D) 

 kondiční posilování, cvičení na gymbalech, kruhový trénink 
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Sportovní hry I.,II. : 

 Fotbal: utkání, základy herních systémů,HČJ: zpracování a vedení míče, střelba,ÚHK 
založené na „přihraj a běž“ 

 Basketbal: utkání, základy obrany(osobní, zónová),HČJ: uvolňování s míčem i bez, 
střelba,  ÚHK založená na „hoď a běž“                              

 Volejbal: průpravné hry při menším počtu hráčů, základní HČJ: podání, přihrávka, 
nahrávka, útočný úder 

 Florbal : utkání, základy herních systémů,HČJ: zpracování a vedení míče, střelba,ÚHK 
založené na „přihraj a běž“ 

Pohybové hry a netradiční sporty : 

 Doplňkové hry: nohejbal, hokejbal, stolní tenis, tenis, softenis  

 Netradiční sportovní hry: softbal, frisbee,ringo 

Bruslení: 

 jízda vpřed a vzad, zatáčení předkládáním, 

 překládání do osmičky,  jízda ve dvojici, jednoduchý skok (kadet) 

 hokej (ringette) 

 Multikulturní výchova – 
Psychosociální aspekty 
interkulturality 

 Environmentální výchova – 
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Lyžování: 

 lyžařská výzbroj a výstroj, její příprava a údržba 

 základní techniky sjezdového a běžeckého lyžování 

 zásady bezpečnosti při pohybu v terénu a na sjezdovce 

 ošetření drobných poranění v improvizovaných podmínkách, zajištění přesunu 

 základní pravidla lyžařských disciplín 

 obraty na prudším svahu 

 výstupy jednostranným a oboustranným odvratem 
 
Běžecký výcvik: 

 chůze, prodloužený skluz, bruslení, zastavení smykem, běh soupažný jednodobý, 
dvoudobý, jízda v běžecké stopě 

 jízda ve středně náročném terénu 15 km 

 přejíždění terénních nerovností 
 
Sjezdový výcvik: 

 vlnovka, regulace rychlosti jízdy, brždění, smykem, snožný oblouk-dlouhý a střední 

 základy carvingové lyžování (podle výzbroje žáků) 

 sjíždění oblouky v různých sněhových a terénních podmínkách 

 jízda na vleku 
RU: 

 zdokonalování jízdy na  snowboardu 

 závod ve slalomu nebo na snowboardu 
 

Problematika vztahů 
organismů a prostředí / 
člověk a životní prostředí 

 Mediální výchova – 
Mediální produkty a jejich 
významy / Účinky mediální 
produkce a vliv médií 

Integrace Výchova ke zdraví 
 

Příprava a organizace sportovních akcí: 

 Spoluúčast na přípravné fázi sportovních akcí, turnajů a klání 
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Sportovní výzbroj a výstroj: 

 sportovní výzbroj a výstroj, její použití a ošetření – průběžně dle činností 
 
 

Pravidla, komunikace a sportovní role: 

 vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových a sportovních 
            činnostech (názvosloví, gesta, signály) 

 sportovní role, práva a povinnosti  

 pravidla osvojovaných pohyb. činností 

 

Rizika ohrožující zdraví: 

 výroba, držení a zprostředkování nelegálních návykových látek, návykové látky a 
bezpečnost v dopravě 

 

Plavání: 

 význam plavání pro rozvoj zdatnosti, prevenci a korekci oslabení 

 plavecký způsob prsa, znak, kraul 

 skok z bloku, orientace pod vodou (lovení předmětů) 

 základní pravidla plaveckých závodů 

 záchrana tonoucího, dopomoc unavenému 

 plavci, dýchání z úst do úst 

 plavání úseků do 100m na rychlost, do 1000m na vytrvalost 

 štafetové plavání 

 plavání pod vodou do 25m 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA: 2. C 
Plán práce: 

Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Atletika I.,Atletika II. :  

 Běh: průpravná běžecká cvičení, SBC, na 60m (D), 100m (H), 400m (H), 300m (D) 

 Hod: hod míčkem (granátem) oštěpařskou technikou 150g(D),350g(H) 

 Skok: skok do dálky skrčnou technikou do výšky flopem 

 Vrh koulí zád. technikou 3 a 5kg 

 V terénu souvislý běh (20 min, přerušovaný 30 min) 

 Na  dráze 800 m (D),  1500m (H)  
TESTY: viz učivo, + testy odrazových schopností (víceskoky), hod medicimbalem v sedu a z kleku, 
Atletický sedmiboj: H – 100m, 400m, 1500m, dálka, výška, vrh koulí 5 kg, granát, D - 60m, 300m, 
800m, dálka, výška, vrh koulí 3 kg, míček 
 

Přesahy a souvislosti: 
 

všechny činnosti spojovat 
s bezpečností v konktétních 
podmínkách 
první pomoc- praktická, či 
video Člověk a zdraví 
Význam pohybu pro zdraví, 
hygiena a bezpečnost, 
relaxace a uvolňovací 
cvičení. Člověk a zdraví 
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Gymnastika I. 

 Akrobacie:kotoul vpřed i vzad (ve vazbách), stoj na rukou (ve vazbách (H)), jednoduché 
rovnovážné postoje, kotoul letmo, kotoul vzad se zášvihem 

 Přeskok: bedna našíř - odbočka, skrčka (H), koza našíř – roznožka (D) 

 Hrazda: přešvih únožmo ve vzporu vzepření závěsem v podkolení, výmyk, toč vzad, podmet 
(H) 

 Trampolína: skoky prosté, s pohyby nohou, s obraty, kotoul letmo  
TESTY: kliky, shyby (H), leh-sedy, šplh na tyči, na laně (H), testy pohyblivosti, přeskoky švihadla (60s) 
RU: salto vpřed z trampolíny 

Osobnostní a sociální 
výchova – Poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti / 
Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní 
řešení problémů / Sociální 
komunikace /Morálka 
všedního dne / Spolupráce 
a soutěž  
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech –  
Globalizační a rozvojové 
procesy /  globální 
problémy, jejich důsledky a 
příčiny / Žijeme v Evropě 
Multikulturní výchova – 
Psychosociální aspekty 
interkulturality 
Environmentální výchova 
– Problematika vztahů 
organismů a prostředí / 
člověk a životní prostředí 
Mediální výchova – 
Mediální produkty a jejich 
významy / Účinky mediální 
produkce a vliv médií 
Integrace Výchova ke 
zdraví 

 
  

Gymnastika II. 

 Akrobacie: přemet stranou, gymnastická sestava s povinnými prvky viz Gymnastika I. 

 Přeskok: bedna nadél – roznožka (H), koza našíř – skrčka (D),  

 Kruhy: svis střemhlav, svis vznesmo, svis stojmo vzadu, komíhání a houpání se seskokem 
vzadu 

Gymnastický pětiboj: (akrobacie, kruhy, hrazda, přeskok, šplh)  
RU: přemet vpřed, salto (H) 
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Průpravná, kondiční, koordinační a jinak zaměřená cvičení 

 denní režim se zařazením pohybové činnosti, účinky cviků 

 negativní druhy zátěže při různých druzích zaměstnání a při přetěžování (nezatěžování ) 
svalových skupin 

 rychlostně silová cvičení 5-15 s max. intenzitou 

 (anaerobní zóna), vytrvalostní cvičení nad 15 min. mírnou intenzitou, cvičení pro rozvoj kloubní 
pohyblivosti, pro správné držení těla, cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, dechová 
cvičení 

 cvičení na posilovacích strojích 

 vztah efektivity cvičení a soustředěnosti na procvičovanou část těla 
 

Kondiční formy cvičení s hudbou: 

 Zdravotní aspekty aerobního cvičení  

 Aerobik podle videa (D) 

 aerobik, aerobik s náčiním (D) 

 kondiční posilování, cvičení na gymbalech, kruhový trénink 

Sportovní hry I.,II. : 

 Fotbal: utkání, základy herních systémů,HČJ: zpracování a vedení míče, střelba,ÚHK založené 
na „přihraj a běž“ 

 Basketbal: utkání, základy obrany (osobní, zónová),HČJ: uvolňování s míčem i bez, střelba,  
ÚHK založená na „hoď a běž“                              

 Volejbal: průpravné hry při menším počtu hráčů, základní HČJ: podání, přihrávka, nahrávka, 
útočný úder 

 Florbal: utkání, základy herních systémů,HČJ: zpracování a vedení míče, střelba,ÚHK založené 
na „přihraj a běž“ 

Pohybové hry a netradiční sporty : 

 Doplňkové hry: nohejbal, hokejbal, stolní tenis, tenis, softenis  

 Netradiční sportovní hry: softbal, frisbee,ringo 

Bruslení: 

 jízda vpřed a vzad, zatáčení předkládáním, 

 překládání do osmičky, jízda ve dvojici, jednoduchý skok (kadet) 

 hokej(H),ringette(D) 
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Příprava a organizace sportovních akcí: 

 Spoluúčast na připravě sportovních akcí, turnajů a klání 
 
 

Projekt I.-pořádání 
okresního kola 
Středoškolského poháru 
v LA (D+CH) 
Projekt II.-Organizace 
poháru starostky města 
Turnova v malé kopané, 
nižší gymnázium (CH) 
Projekt III.- pořádání 
okresního kola ve florbalu 
(nižší i vyšší gymnázium –
D) 

Sportovní výzbroj a výstroj: 

 sportovní výzbroj a výstroj, její použití a ošetření – průběžně dle činností 

 
 
 
 

Pravidla, komunikace a sportovní role: 

 vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových a sportovních 
            činnostech (názvosloví, gesta, signály) 

 sportovní role, práva a povinnosti  

 pravidla osvojovaných pohyb. činností 

 

Rizika ohrožující zdraví: 

 výroba, držení a zprostředkování nelegálních návykových látek, návykové látky a bezpečnost v 
dopravě 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA: 3. C 
 
Plán práce: 

Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Atletika I.,Atletika II. :  

 Běh: průpravná běžecká cvičení, SBC, na 60m (D), 100m (H), 400m (H), 300m (D) 

 Hod: diskem a oštěpem, základy techniky (H+D) 

 Skok: skok do dálky skrčnou technikou  do výšky flopem 

 Vrh koulí zád. technikou 3 a 5kg 

 V terénu souvislý běh (20 min, přerušovaný 30 min) 

 Na  dráze 800 m (D),  1500m (H)  
TESTY: viz učivo, + testy odrazových schopností(víceskoky), hod medicimbalem v sedu a z kleku, Atletický 
sedmiboj: H – 100m, 400m, 1500m, dálka, výška, vrh koulí 5 kg, hod diskem,  D - 60m, 300m, 800m, dálka, 
výška, vrh koulí 3 kg, hod oštěpem 

Přesahy a souvislosti: 
všechny činnosti spojovat 
s bezpečností 
v konktétních podmínkách 
první pomoc- praktická, či 
video Člověk a zdraví 
Význam pohybu pro zdraví, 
hygiena a bezpečnost, 
relaxace a uvolňovací 
cvičení. Člověk a zdraví 
Mezipředmětové vztahy: 
OSV: Mezilidské vztahy, 
kolektivnost, pocit 
zodpovědnosti za sebe i za 
družstvo, bezpečnost. 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech: globalizační 

Gymnastika I. 

 Akrobacie:kotoul vpřed i vzad (ve vazbách), stoj na rukou (ve vazbách(H)), jednoduché rovnovážné 
postoje, kotoul letmo, kotoul vzad se zášvihem 

 Přeskok: bedna našíř - odbočka, skrčka(H), koza našíř – roznožka (D) 

 Hrazda: přešvih únožmo ve vzporu vzepření závěsem v podkolení, výmyk, toč vzad, podmet (H) 

 Trampolína: skoky prosté, s pohyby nohou, s obraty, kotoul letmo  
TESTY: kliky, shyby(H), leh-sedy, šplh na tyči, na laně(H), testy pohyblivosti, přeskoky švihadla (60s) 
 RU: salto vpřed z trampolíny 
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Gymnastika II. 

 Akrobacie: přemet stranou, gymnastická sestava s povinnými prvky viz Gymnastika I. 

 Přeskok: bedna nadél – roznožka, skrčka (H), koza našíř – skrčka (D),  

 Kruhy: svis střemhlav, svis vznesmo, svis stojmo vzadu, komíhání a houpání se seskokem vzadu 
Gymnastický  pětiboj: (akrobacie, kruhy, hrazda, přeskok, šplh)  
RU: přemet vpřed,salto (H), skrčka se zášvihem (D +H), přemet přes bednu našíř s trampolínou, šplh na tyči 
(laně) bez přírazu 

a rozvojové procesy, 
globální problémy, jejich 
důsledky a příčiny, žijeme 
v Evropě 
Multikulturní výchova: 
Psychosociální aspekty 
interkulturality 
Environmentální výchova: 
Problematika vztahů 
organismů a prostředí, 
člověk a životní prostředí 
Mediální výchova 
Integrace Výchova ke 
zdraví 

 
 
 

Průpravná, kondiční, koordinační a jinak zaměřená cvičení 

 denní režim se zařazením pohybové činnosti, účinky cviků 

 negativní druhy zátěže při různých druzích zaměstnání a při přetěžování (nezatěžování ) svalových 
skupin 

 rychlostně silová cvičení 5-15 s max. intenzitou 

 (anaerobní zóna), vytrvalostní cvičení nad 15 min. mírnou intenzitou, cvičení pro rozvoj kloubní 
pohyblivosti, pro správné držení těla, cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, dechová cvičení 

 cvičení na posilovacích strojích 

 vztah efektivity cvičení a soustředěnosti na procvičovanou část těla 
 

Kondiční formy cvičení s hudbou: 

 Zdravotní aspekty aerobního cvičení  

 Aerobik podle videa (D) 

 aerobik, aerobik s náčiním (D) 

 kondiční posilování, cvičení na gymbalech, kruhový trénink 
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Sportovní hry I.,II. : 

 Fotbal: utkání, základy herních systémů,HČJ: zpracování a vedení míče, střelba,ÚHK založené na 
„přihraj a běž“ 

 Basketbal: utkání, základy obrany(osobní, zónová),HČJ: uvolňování s míčem i bez, střelba,  ÚHK 
založená na „hoď a běž“                              

 Volejbal: průpravné hry při menším počtu hráčů, základní HČJ: podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder 

 Florbal : utkání, základy herních systémů,HČJ: zpracování a vedení míče, střelba,ÚHK založené na 
„přihraj a běž“ 

Pohybové hry a netradiční sporty : 

 Doplňkové hry: nohejbal, hokejbal, stolní tenis, tenis, softenis  

 Netradiční sportovní hry: softbal, frisbee,ringo 

Bruslení: 

 jízda vpřed a vzad, zatáčení předkládáním, 

 překládání do osmičky,  jízda ve dvojici, jednoduchý skok (kadet) 

 hokej(H),ringette(D) 

Příprava a organizace sportovních akcí: 

 Spoluúčast na připravě sportovních akcí, turnajů a klání 

Sportovní výzbroj a výstroj: 

 sportovní výzbroj a výstroj, její použití a ošetření – průběžně dle činností 

Pravidla, komunikace a sportovní role: 

 vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových a sportovních 
            činnostech (názvosloví, gesta, signály) 

 sportovní role, práva a povinnosti  

 pravidla osvojovaných pohyb. činností 

Rizika ohrožující zdraví: 

 výroba, držení a zprostředkování nelegálních návykových látek, návykové látky a bezpečnost v dopravě 
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Sportovní kurz : 

 příprava programu cykloturistického výletu s důrazem na bezpečnost při přesunu na dopravních 
komunikacích 

 jízda na kole (silnice, terén) 

 vodní turistika (nasedání, vylézání, sezení v lodi, základní záběry, otáčení, změny směru jízdy, 
přistávání u břehu, zásady bezpečné jízdy, zásady jízdy na lodi, jízda na kánoi po řece, sjíždění jezu, 
ochranné pomůcky, údržba lodi, jízda do 10 km) 

 skálolezectví ( vybavení lezce, vázání základních uzlů, nácvik slaňování, základy jištění, zásady 
bezpečnosti při pohybu ve skalách) 

 tenis (základní herní činnosti, podání, základní údery-backhand, forhand, lob), hra 

 první pomoc a transport zraněného ve ztížených podmínkách (dýchání z úst do úst, stabilizovaná 
poloha, ošetření zlomeniny, protišoková prevence, krizové linky) 

 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
 
Studenti vybírají z následujících pohybových činností:  
a) míčové hry –  (volejbal, basketbal, fotbal, florbal) 
b) plavání 
c) tenis, stolní tenis, netradiční sporty 
d) fitnes, posilování, gymnastika 
 
Poznámka: Učivo je totožné se 3. roč. - septimou pro daná témata. 
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5.16 Vyučovací předmět: Informatika a ICT 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Předmět svým obsahem navazuje na učivo tematického okruhu Informační 

a komunikační technologie na druhém stupni základní školy a příslušných tříd nižšího 
gymnázia a vychází z očekávaných výstupů RVP pro gymnázia – vzdělávací oblasti 
Informatika a informační a komunikační technologie. 

Rozsah výuky v 1. až 4. ročníku je 2, 0, 2, 1. Všechny hodiny jsou dělené 
a vyučují se ve specializované učebně, kde má každý žák k dispozici svůj počítač. 

  
V prvním a třetím ročníku bude kladen důraz na praktické využití výpočetní 

techniky s možnostmi aplikací do běžného života a také do ostatních předmětů 
vyučovaných na naší škole (tvorba textových dokumentů, digitalizace a úprava 
fotografií, tvorba prezentací, tabulek, …). Po zdokonalení ovládání operačního 
systému, práci v síťovém prostředí, seznámení s ergonomií počítačového pracoviště 
a hygienou práce s počítačem, základy hardware a nejnutnějšími pojmy z informatiky 
a ICT, bude žák veden k praktickému a efektivnímu využívání ICT a aplikačního 
software.  

 
Žáci budou využívat ke komunikaci internet, vyhledávat informace z různých 

zdrojů, třídit je a posuzovat jejich relevanci a věrohodnost. Při práci s počítači budou 
vedeni k dodržování autorského zákona a dalších zákonů, předpisů a norem. Žáci se 
naučí pracovat s bitmapovým a vektorovým editorem. Při práci s textem a tvorbě 
prezentací je povedeme k dodržování typografických a estetických pravidel. Žáci se 
seznámí s výhodami tabulkových kalkulátorů v praktických úlohách a v úlohách 
vedoucích k procvičování a simulaci látky některých jiných předmětů.  Naučí se 
principům tvorby www stránek a metodám jejich publikace. Osvojí si základy práce 
s databázemi a jejich návrhu. Při výuce bude využíván e-learning. 

 
Cílem čtvrtého ročníku je zopakování a prohloubení znalostí a dovedností 

z předchozích ročníků hlavně o teoretická a technická témata. S výhodou využijeme 
zkušeností s prací s ICT z předešlých ročníků a také znalosti z jiných předmětů – 
hlavně fyziky. V tomto ročníku také ukážeme novinky a změny v oblastech, které žáci 
již znají. 

 
Žáci se seznámí s rozdíly mezi aplikovanou a teoretickou informatikou, 

podrobněji prostudují digitalizaci a reprezentaci dat. Hlouběji se budeme zabývat 
standardy počítačových sítí, možnostmi připojení k internetu a bezpečnostními 
hrozbami s tím souvisejícími. V oblasti aplikačního software přidáme teoretické 
informace a žáci se seznámí s pokročilejšími funkcemi textových editorů 
a tabulkových kalkulátorů 
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Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 
klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 pro zpracování různých druhů dat učíme žáky používat vhodné programové 
vybavení 

 sestavit elektronické výstupy z různých zdrojů informací a použít je pro práci 
v jiných vyučovacích předmětech 

 kriticky hodnotit výsledky své práce a porovnáním s prací ostatních hledat 
další cesty k zlepšení 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 většina úkolů zadaných v hodině má charakter samostatného řešení 
zadaného problému a vede žáky k využívání získaných vědomostí 
a dovedností, použití logických, matematických a empirických postupů 

 žáci své postupy obhajují 

 žáci se učí formulovat svůj požadavek při interakci s počítačem, učí se 
algoritmickému myšlení 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 při obhajobě svých prací žák vhodně argumentuje a reaguje na hodnocení 

 aktivně využívá moderních komunikačních prostředků 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k respektování zákonů o duševním vlastnictví a dalších právních 
norem 

 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 seznamujeme žáky s bezpečností práce a pravidly práce se školními počítači 
včetně účinného zabezpečení dat 

 vedeme žáky ekologickému k zacházení s vyřazenou výpočetní technikou 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 vyřešení praktické úlohy (forma zkoušení nebo dlouhodobější samostatné 
práce), test s uzavřenými otázkami v rámci e-learningu 
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b) ústní formy 

 prezentace a její obhajoba 
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny 
a naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
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INFORMATIKA A ICT – 1. C 
 
Cílové dovednosti:  
V prvním a třetím ročníku je více kladen důraz na praktické dovednosti, v posledním ročníku rozšíříme technická a teoretická 
témata.  

 ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT  
o ovládá operační systém a software pro správu souborů a složek  
o ovládá základní komunikační programy: e-mailový klient, webový prohlížeč  
o ovládá vybrané grafické editory 
o ovládá základní funkce textového editoru  
o ovládá prezentační software  

 využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení 
úloh  

o rozlišuje komponenty počítačové sestavy a jejich funkci  
o pojmenovává problémy s nefunkčností hardware  
o volí vhodné programy pro práci s grafikou, texty a prezentacemi  
o digitalizuje statický obraz vhodným technickým vybavením  

 organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití  
o chrání data používáním bezpečného hesla  
o chápe strukturu složek a souborů  
o komprimuje a dekomprimuje  
o zálohuje data  
o dodržuje zásady ochrany proti malware při práci s počítačem  
o účelně organizuje vytvořenou grafiku, texty a prezentace  

 orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe a zpracovává a prezentuje 
výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu 

o využívá ICT pro vytváření grafiky, jednoduchých textů a prezentací  

 využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci a posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací  

o vyhledává informace na Internetu, třídí je podle relevantnosti a věrohodnosti a ve vhodné formě si je ukládá  
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o vyhledává podklady pro tvorbu grafiky, textů a prezentací  

 využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů  
o seznámí se výukovými programy, které jsou nainstalovány na dostupných počítačích ve škole  
o využívá informace z informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven a databází při tvorbě grafiky, 

jednoduchých textů a prezentací  

 využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky  
o dodržuje pravidla BOZP při práci s počítačem  
o dodržuje pravidla ergonomie práce s počítačem s důrazem na ochranu zdraví  
o rozlišuje základní modely licencování software, pracuje v souladu licenčním modelem používaného software  
o dodržuje autorský zákon při tvorbě grafiky, jednoduchých textů a prezentací pro vzdělávací účely  
o bezpečně pracuje s Internetem s důrazem na zveřejňování osobních údajů  

 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů  
o seznámí se s pojmy algoritmus a programování 
o popíše jednoduchý algoritmus pomocí vhodných prostředků 
o vytvoří jednoduchý program ve vybraném vývojovém prostředí 
o uplatňuje algoritmický přístup při tvorbě grafiky, jednoduchých textů a prezentací  

 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT – ochrana zdraví Poskytuje vztahy s libovolným předmětem. 

2. internet – globální charakter internetu, multikulturní a jazykové 
aspekty, služby na internetu 

 

3. informace – data a informace, relevance, věrohodnost informace  

4. sdílení odborných informací – diskusní skupiny, elektronické 
konference, e-learning 

 

5. hardware – části počítačové sestavy a jejich význam  

6. software – funkce operačních systémů a programových aplikací, 
uživatelské prostředí 
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7. údržba a ochrana dat – správa souborů a složek, komprese, 
antivirová ochrana, zálohování dat 

 

8. informační etika, legislativa – ochrana autorských práv a osobních 
údajů 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 
 

9. publikování – formy dokumentů a jejich struktura, zásady grafické 
a typografické úpravy dokumentu, estetické zásady publikování 
(průběžně ve všech aplikacích) 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 
 

10. aplikační software pro práci s informacemi – grafické editory, export 
a import dat 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 

11. aplikační software pro práci s informacemi – textové editory, export 
a import dat 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 
 

12. aplikační software pro práci s informacemi – prezentační software, 
export a import dat 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 

13. algoritmizace úloh – algoritmus, zápis algoritmu, úvod do 
programování 

 

14. výukové programy – průběžně během celého roku  
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INFORMATIKA A ICT –  3. C 
 
Cílové dovednosti: 

 ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT  
o ovládá základní funkce tabulkového kalkulátoru  
o ovládá software pro tvorbu www stránek  
o ovládá vybraný databázový program  
o ovládá vybrané programy pro zpracování multimediálního obsahu 

 využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení 
úloh  

o volí vhodné programy pro práci s tabulkami, databázemi, webovými stránkami a multimediálním obsahem 
o pojmenovává komponenty počítačové sestavy, vysvětluje jejich funkci, technickou podstatu a parametry  
o rozlišuje způsoby připojení periferií  
o navrhuje řešení jednoduchých problémů s hardware  
o identifikuje jednotlivé komponenty v nabídkách výpočetní techniky, porovnává parametry počítačových sestav  
o orientuje se v historii počítačů  

 organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití  
o chrání data používáním bezpečného hesla  
o účelně organizuje vytvořené tabulky, databáze, webové stránky a multimediální produkty 

 orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe a zpracovává a prezentuje 
výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu  

o využívá ICT pro vytváření základních tabulek, databází, statických www stránek a multimediálních produktů  

 využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci a posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací  

o vyhledává podklady pro tvorbu jednoduchých tabulek, databází, www stránek a multimediálních produktů  

 využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů  
o využívá informace z informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven a databází při tvorbě jednoduchých 

tabulek, databází, www stránek a multimediálních produktů 

 využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky  
o dodržuje pravidla BOZP při práci s počítačem  
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o dodržuje pravidla ergonomie práce s počítačem s důrazem na ochranu zdraví  
o rozlišuje základní modely licencování software, pracuje v souladu licenčním modelem používaného software  
o dodržuje autorský zákon při tvorbě jednoduchých tabulek, www stránek a databází pro vzdělávací účely  

 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů  
o uplatňuje algoritmický přístup k tvorbě jednoduchých tabulek, databází, www stránek a multimediálních produktů 

 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT – ochrana zdraví Poskytuje vztahy s libovolným předmětem. 

2. účelné a kritické využívaní informačních zdrojů, dodržování 
zákonných i etických norem (průběžně ve všech aplikacích) 

 

3. publikování – formy dokumentů a jejich struktura, zásady grafické 
a typografické úpravy dokumentu, estetické zásady publikování 
(průběžně ve všech aplikacích) 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 

4. aplikační software pro práci s informacemi – tabulkové kalkulátory, 
export a import dat, modelování a simulace 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 

5. aplikační software pro práci s informacemi – databáze, export 
a import dat 

 

6. hardware – funkce prostředků ICT, jejich částí a periferií, 
technologické inovace, digitalizace a reprezentace dat 

 

7. aplikační software pro práci s informacemi – multimédia Mediální výchova – Média a mediální produkce 

8. aplikační software pro práci s informacemi – tvorba a prezentování 
WWW stránek 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 
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INFORMATIKA A ICT – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 

 ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT  
o ovládá pokročilé funkce textového editoru  
o ovládá pokročilé funkce tabulkového kalkulátoru  

 využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení 
úloh  

o popíše způsob propojení počítačů do počítačové sítě  
o porovná různé způsoby připojení k internetu  

 organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití  
o chrání data používáním bezpečného hesla  
o rozlišuje různé typy souborů a účelně a přehledně je organizuje  
o volí vhodné typy souborů pro uložení dat  
o nastavuje práva ke složkám a souborů  
o navrhuje různé způsoby zálohování dat  
o rozlišuje jednotlivé druhy malware a navrhuje ochranu proti nim  
o popíše způsob ochrany počítače proti útokům  

 orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe a zpracovává a prezentuje 
výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu  

o využívá ICT pro vytváření rozsáhlejších textů a tabulek, provádí simulace využitím tabulkových kalkulátorů  

 využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové 
spolupráci a posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací  

o vyhledává podklady pro tvorbu rozsáhlejších textů a tabulek  
o využívá on-line aplikace a možnosti sdílení v nich uložených dokumentů  
o sdílí data při týmové práci  

 využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů  
o využívá informace z informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven a databází při tvorbě rozsáhlejších 

textů a tabulek  

 využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky  
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o dodržuje pravidla BOZP při práci s počítačem  
o dodržuje pravidla ergonomie práce s počítačem s důrazem na ochranu zdraví  
o vyjmenuje základní modely licencování programů a vysvětlí rozdíly mezi nimi  
o rozumí pojmu duševní vlastnictví  
o vysvětlí dopad autorské zákona při tvorbě dokumentů pro vzdělávací účely, pro osobní potřebu a pro komerční využití  
o vysvětlí možná nebezpečí zveřejnění osobních údajů  

 

Plán práce – prohloubení a doplnění teoretických informací a novinek témat z 1. a 3. ročníku 
 

Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT – ochrana zdraví, 
možnosti využití prostředků ICT handicapovanými osobami 

Poskytuje vztahy s libovolným předmětem. 

2. informační sítě – typologie sítí, internet, síťové služby a protokoly, 
přenos dat, firewall 

 

3. digitální svět – digitální technologie a možnosti jejich využití v praxi  

4. informatika – vymezení teoretické a aplikované informatiky  

5. publikování – formy dokumentů a jejich struktura, zásady grafické 
a typografické úpravy dokumentu, estetické zásady publikování 
(průběžně) 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 

6. aplikační software pro práci s informacemi – textové editory, 
zpracování rozsáhlejších textů, styly, obsahy, korespondence 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 

7. aplikační software pro práci s informacemi – tabulkové kalkulátory, 
statistické funkce, zpracování rozsáhlejších dat, modelování a 
simulace 

Mediální výchova – Média a mediální produkce 
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5.17 Volitelné aktivity 

5.17.1 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém 
jazyce 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem rozvíjí učivo předmětu anglický jazyk a vychází 
z očekávaných výstupů RVP 

Konverzace v AJ se vyučuje s 2 hodinovou dotací ve čtvrtém ročníku. 
 

V předmětu konverzace v AJ bude kladen důraz na rovnoměrný rozvoj všech 
jazykových dovedností a schopností potřebných k úspěšnému vykonání státní 
maturitní zkoušky. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nacvičujeme přímo v hodinách strategie učení jednotlivým dovednostem a jejich 
hodnocení samotnými žáky; 

 žáci si vytvářejí strategie k osvojování nové slovní zásoby, cvičí důsledně 
odhad a substituci neznámých jaz. prostředků. 

 žáci jsou důsledně vedeni typologií cvičení ke studijním návykům, jako je odhad 
významu, práce s různými zdroji informací, typy slovníků a gramatických 
příruček; 

 do výuky zahrnujeme samostatnou práci s neadaptovanými texty a požadujeme 
samostatné zpracování zadaného tématu z různých informačních zdrojů; 

 vytváříme dovednosti kritického hodnocení zdroje informací. 
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zadání jednotlivých úkolů simulují řešení autentických řečových a 
komunikačních situací; 

 systematicky pracujeme s neznámou slovní zásobou a učíme se automatizovat 
kroky při jejím odhadu; 

 žáků předkládáme autentické problémy související s jejich budoucím 
zaměřením. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 komunikace je podstatou výuky AJ, věnujeme pozornost všem jejím aspektům a 
aktivně je fázujeme a nacvičujeme jednotlivé aspekty komunikace od aktivního 
naslouchání přes vedení rozhovoru ke kultivovanému a logicky členěnému 
úseku promluvy; 

 používáme komunikační technologie k reálné komunikaci v cizím jazyce. 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vhodně volíme texty i doplňkové materiály tak, aby umožňovaly diskusi o 
hodnotách a pocitech lidí v různých životních situacích; 

 na základě reálií pomáháme postupně vytvářet obraz života v jiných zemích a 
pěstovat toleranci k odlišnostem; 

 probraná témata aktualizujeme na českou realitu a pěstujeme pocity hrdosti a 
vlastenectví na příkladech osobností i událostí z minulosti; 

 aktualizujeme také témata environmentální. 
 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 stanovujeme jasná pravidla pro práci a požadujeme jejich dodržování v zájmu 
efektivnosti práce; 

 směřujeme diskusi k charakteru různých druhů zaměstnání a jejich náročnosti, 
učíme žáky realisticky hodnotit výsledky své práce. 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učíme se naslouchat a poskytnout si navzájem zpětnou vazbu; 

 podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci při řešení úkolů. 

 rozborem vystoupení se učíme nacházet kritéria hodnocení a na jejich základě 
zlepšovat úroveň vlastní práce 

 sledováním a rozborem videonahrávek se učíme kladnému sebepřijetí 
 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy probrané slovní zásoby 
b) ústní formy 

 prezentace na zadané téma (jazyková, technická i prezentační úroveň) 

 diskuse k danému tématu 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 
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 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 projektové úkoly budou hodnoceny na podkladě participace, kooperace a 
prezentace výstupů 
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KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE – 4. C 
 
Očekávané výstupy: 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
žák 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho 
hlavní a doplňující informace 

 rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory 

 a stanoviska jednotlivých mluvčích 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální 
téma 

 identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace 

 vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi 

 odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů 

 využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média 

 čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce 

 postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře 
 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
žák 

 formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule 

 volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou 

 a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu 

 přednese souvislý projev na zadané téma 

 sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko 

 podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související 

 logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů 

 s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace 

 používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit 
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 využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma 
 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
žák 

 vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou 

 adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů 

 reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

 komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích 

 při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se 
odbornějších zájmů 

 
 
Příprava bude postavena na studijních materiálech v úrovni B2 New First Certificate Gold coursebook  + exam maximiser 
 a po vydání  
Maturita Activator výšší úroveň obtížnosti (Longman) a dále na publikaci First Certificate games and activities.  
 
Referenční část 
 
Poslech – pravda/nepravda, výběr z více možností, doplňování + zkouškové strategie 
 
Čtení – výběr z více možností, přiřazování, pravda/nepravda + zkouškové strategie 
 
Jazyková kompetence – výběr z více možností +zkouškové strategie 
 
Písemný projev – krátký text (krátký praktický slohový útvar – vzkaz, pohlednice, oznámení, pozvání), delší text (delší praktický 
slohový útvar – neformální dopis, formální dopis) + zkouškové strategie 
 
Mluvení – rozhovor na všeobecné téma, popis obrázků, ústní projev a interakce na dané téma, komunikační situace + 
             zkouškové strategie 
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Plán práce: 4. C 

Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata 

People, family and social life Multikulturní výchova 

Home Osobnostní a sociální výchova 

School Osobnostní a sociální výchova 

Work Osobnostní a sociální výchova 

Food Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Shopping and services Multikulturní výchova 

Travelling and tourism Multikulturní výchova 

Culture and free time Osobnostní a sociální výchova 

Sport Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Health Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Nature and environment Environmentální výchova 

Science and technology Věděckotechnický pokrok 



 

220 

 

5.17.2 Vyučovací předmět: Cvičení z anglického jazyka   

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem rozvíjí učivo předmětu anglický jazyk a vychází 
z očekávaných výstupů RVP 

Cvičení z AJ (dále CvAJ) se vyučují s následující hodinovou dotací: čtvrtý 
ročník v ekonomickém směru 2 hodiny týdně vždy v dělených skupinách. Rozdělení 
žáků do skupin vzniká v souladu se zaměřením jejich dalšího předpokládaného 
studia.  

V předmětu CvAJ.bude kladen hlavní důraz na rozvoj prezentačních 
dovedností a na práci s autentickým jazykovým materiálem v tématech společensky 
aktuálních prezentovaných současnými médii, dále bude věnována velká pozornost 
sebehodnocení a sebepřijetí žáků v části Presenting a shopnosti zaujmout postoj a 
argumentovat v diskusi v části Sledujeme média v AJ. Úroveň jazykových prostředků 
je charakterizována jako B2 s prvky C1 ERR. 

Součástí výuky je široké zapojení komunikačních technologií, v hodinách se 
pracuje s videonahrávkami jednotlivých vystoupení a provádí se jejich rozbor, dalšími 
pracovními materiály jsou aktuální nahrávky zpravodajských pořadů anglicky 
mluvících televizních stanic a vlastní cvičení sestavená jako jazyková podpora 
k jejich sledování. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nacvičujeme přímo v hodinách strategie učení jednotlivým dovednostem a jejich 
hodnocení samotnými žáky; 

 žáci si vytvářejí strategie k osvojování nové slovní zásoby, cvičí důsledně 
odhad a substituci neznámých jaz. prostředků. 

 žáci jsou důsledně vedeni typologií cvičení ke studijním návykům, jako je odhad 
významu, práce s různými zdroji informací, typy slovníků a gramatických 
příruček; 

 do výuky zahrnujeme samostatnou práci s neadaptovanými texty a požadujeme 
samostatné zpracování zadaného tématu z různých informačních zdrojů; 

 vytváříme dovednosti kritického hodnocení zdroje informací. 
 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zadání jednotlivých úkolů simulují řešení autentických řečových a 
komunikačních situací; 

 systematicky pracujeme s neznámou slovní zásobou a učíme se automatizovat 
kroky při jejím odhadu; 
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 žáků předkládáme autentické problémy související s jejich budoucím 
zaměřením. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 komunikace je podstatou výuky AJ, věnujeme pozornost všem jejím aspektům a 
aktivně je fázujeme a nacvičujeme jednotlivé aspekty komunikace od aktivního 
naslouchání přes vedení rozhovoru ke kultivovanému a logicky členěnému 
úseku promluvy; 

 používáme komunikační technologie k reálné komunikaci v cizím jazyce. 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vhodně volíme texty i doplňkové materiály tak, aby umožňovaly diskusi o 
hodnotách a pocitech lidí v různých životních situacích; 

 na základě reálií pomáháme postupně vytvářet obraz života v jiných zemích a 
pěstovat toleranci k odlišnostem; 

 probraná témata aktualizujeme na českou realitu a pěstujeme pocity hrdosti a 
vlastenectví na příkladech osobností i událostí z minulosti; 

 aktualizujeme také témata environmentální. 
 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 stanovujeme jasná pravidla pro práci a požadujeme jejich dodržování v zájmu 
efektivnosti práce; 

 směřujeme diskusi k charakteru různých druhů zaměstnání a jejich náročnosti, 
učíme žáky realisticky hodnotit výsledky své práce. 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učíme se naslouchat a poskytnout si navzájem zpětnou vazbu; 

 podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci při řešení úkolů. 

 rozborem vystoupení se učíme nacházet kritéria hodnocení a na jejich základě 
zlepšovat úroveň vlastní práce 

 sledováním a rozborem videonahrávek se učíme kladnému sebepřijetí 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy probrané slovní zásoby 
b) ústní formy 

 prezentace na zadané téma (jazyková, technická i prezentační úroveň) 

 diskuse k danému tématu 
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c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 projektové úkoly budou hodnoceny na podkladě participace, kooperace a 
prezentace výstupů 
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CVIČENÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 

Žák  

 samostatně a uceleně prezentuje zadané téma 

 používá k prezentaci vhodné jazykové prostředky 

 efektivně využívá technické komunikační prostředky pro zlepšení úrovně prezentace 

 uvědoměle využívá pro své vystoupení rétorické prostředky ke zlepšení dopadu na posluchače 

 požívá informační zdroje s uvědomělým zřetelem na dodržování autorského zákona 

 je schopen pochytit podstatu informace sdělenou autentickými zpravodajskými médii 

 je schopen zaujmout a vyjádřit postouj k slyšenému nebo pojmenovat, co mu chybí k tomu, aby mohl zaujmout postoj 

 zlepší svou informovanost o aktuálních tématech politiky, ekonomiky, techniky a environmentalistiky 
 
Plán práce 

učivo  Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Presenting  
 

Introductions 
Outlining 
Emphasizing 
Introducing visuals 
Describing a graph 

Osv – schopnost vnímat se pozitivně, osobní rozvoj, zvládání 
zátěžových situací, interakce s posluchači, moje komunikační 
chování, moje hodnoty, morální a sociální dilemata doby 
 

English speaking 
media 

Politics 
Economy 
Science 
Environment 
Globalization 

Evr- gobalizační a rozvojové procesy, gl. problémy, příčiny a 
důsledky, humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 
Mkv – sociokulturní rozdíly, příčiny, problémy 
Env – člověk a žp 
Medv – mediální produkty a jejich významy 

 
 



 

224 

 

5.17.3 Vyučovací předmět: Konverzace v německém 
jazyce 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem rozšiřuje učivo předmětu německý jazyk. 
Konverzace v německém jazyce se vyučuje v dělených hodinách jako volitelný 

předmět s následující hodinovou dotací: 3. ročník – 2 hodiny, 4. ročník – 2 hodiny. 
Výuka probíhá téměř výhradně v jazykových učebnách s možností použití 

videa, TV, DVD a CD přehrávačů a dataprojektoru.  
Výuka německého jazyka je zaměřena především na rozvíjení 

komunikativních dovedností na úrovni B1 podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen důraz na dialogy, čtení 
s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Od 
počátku dbáme na komunikaci ve větných a větších celcích. Při výuce jsou využívány 
časopisy, autentické texty, audionahrávky, videonahrávky, žáci jsou aktivizováni 
hrami, dramatizací apod. 

Ve vyučovacích hodinách jsou zastoupeny dle situace různé formy práce – 
frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová  a partnerská práce (práce 
s texty, řešení zadaných úkolů, rozhovory, různé formy her, procvičování učiva, 
práce se slovníky) a samostatná práce . 
  
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k práci s různými zdroji informací/ internet, knihy, slovníky/ 

 seznamujeme žáky v odpovídající míře s jazykovou terminologií  

 vedeme žáky k pochopení systému jazyka – stavba věty, zařazení dalších 
jevů do systému, v oblasti slovní zásoby k odhadu významu neznámých 
výrazů z kontextu 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 uplatňování získaných dovedností k řešení problému, kde je nutná znalost 
cizího jazyka / ve vyučovacím procesu simulujeme cizojazyčné prostředí/ 

 orientace ve městě, vyhledání dopravního spoje, dovolená apod. 

 uplatnění intuice, improvizace, fantazie, kreativity při řešení problémů 

 vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení 
problémů 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 nácvik struktury mluvených projevů (vyprávění, diskuze, referát, dialog,…) 
nácvik struktury písemných projevů (dopis, vzkaz, přání, e-mail, motivační 
dopis, životopis, žádost, formulář,…) 

 schopnost reakce na slyšené i psané – pokyny, povely, úkoly 

 porozumění: poslech, čtení – tříbení jazykové paměti, rozvíjení 
komunikativních dovedností na základě různých forem práce s textem -
vyhledávání základní informace/ Globalverstehen/,otázky a odpovědi, 
vyjádření stanoviska k problematice apod. 

 dovednost argumentace, schopnost obhájit si stanovisko, umět stručně 
informovat o určité záležitosti, učit se zdravě sebevědomému vystupování 

 využívat možností komunikace s lidmi z německého jazykového prostředí 
 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 výběrem vhodných jazykových materiálů vést žáky k toleranci odlišností 
v oblasti rasové, náboženské,…, probouzet v nich schopnost empatie, vést je 
k dodržování pravidel slušného a kulturního chování 

 na příkladech osobností a událostí z naší minulosti probouzet pocit hrdosti a 
vlastenectví 

 probouzet v žácích úctu k přírodě a vést je k odpovědnosti za stav životního 
prostředí 
 

Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 formovat pracovní návyky, stanovit jasná pravidla pro práci a požadovat jejich 
dodržování  

 učit žáky pracovat s různými materiály – s mapou, grafem, schématem apod. 

 prezentovat výsledky své práce a skupiny a odpovídajícím způsobem je 
hodnotit 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 uplatňujeme týmovou spolupráci, pracujeme ve dvojicích a skupinách, učíme 
se navzájem si naslouchat, respektovat názory jiných účastníků skupiny, ale 
zároveň obhájit své stanovisko a pozici v kolektivu 

 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření těchto kompetencí využívány 
následující postupy: 

 podporovat aktivitu studentů v přípravě na budoucí povolání s konkrétním 
zaměřením na současné potřeby trhu (technické obory, ekonomie, právo…) 

 spolupracovat se zahraničními firmami v místě a tímto motivovat studenty ke 
zdokonalování jazykových dovedností 

 vést studenty k chápání jazykového vzdělávání jako celoživotního procesu 
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Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 krátké kontrolní testy k ověření osvojené slovní zásoby nebo aktuálně 
probírané gramatiky 

 testy řečových dovedností 

 tematicky zaměřené slohové útvary 
 

b) ústní formy 

 reprodukce přečteného textu 

 popis obrazových materiálů 

 vyprávění na zadané a probrané téma 

 dialogy 

 popis obrazových materiálů 
 
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 vyučující hodnotí v závěru hodiny práci žáků, jejich aktivitu a výsledky jejich 
práce  
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KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE – 3. C 
Cílové dovednosti: 

 žák se učí komunikovat v běžných životních situacích, formulovat své myšlenky 

 umí vyjádřit vlastními slovy různé skutečnosti, používat k vyjádření formu odpovídající situaci 

 učí se přeložit a odhadnout význam textu a promluvy 

 umí pojmenovat a vysvětlit konkrétní situace 

 zdůvodní své rozhodnutí 

 napíše dopisy přátelům 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Já a moji přátelé, koníčky a volný čas Multikulturní výchova 
ZSV 

Cestování, německy mluvící země Osobnostní a sociální výchova 
Z 

Město a okolí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Z,ZSV 

Česká republika, Praha Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Žijeme v Evropě 
Z, D 

Práce s informacemi – četba novin a časopisů Mediální výchova 
ZSV 

Životní prostředí Environmentální výchova 
Bi 

Služby, doprava, nakupování Osobnostní a sociální výchova 
ZSV 

Svátky a oslavy Multikulturní výchova 
ZSV 

Časopisy a denní tisk Mediální výchova 

Internet Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
IVT 
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KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 

 žák se vyjadřuje spontánně vlastními slovy v běžných situacích 

 popíše, pojmenuje a vysvětlí konkrétní situaci 

 zaujímá stanovisko, vyjadřuje svůj názor 

 interpretuje text, vyjádří svůj postoj a zhodnotí 

 orientuje se v běžné písemné komunikaci, sestaví CV, motivační dopis 

 porovná a roztřídí informace 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

CV, příprava na studium a povolání Osobnostní a sociální výchova 
ZSV 

Informace a média, svět reklamy Multikulturní výchova 
ZSV 

ČR jako součást EU Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 
Z,ZSV,D 

Německo – české a rakousko-české vztahy Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 
D,ZSV 

Četba aktuálního tisku – Prager Zeitung, internet,… Mediální výchova 
ZSV 

Současný svět, globalizace, multikulturní společnost, charitativní činnost Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 
Multikulturní výchova 
Z,ZSV 

Problémy mladých, drogová závislost Osobnostní a sociální výchova 
ZSV 
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Technika kolem nás Mediální výchova 
Environmentální výchova 
Bi, F 

Z německy psané literatury Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Žijeme v Evropě 
Čj, D 

Zdraví Osobnostní a sociální výchova 
Bi 
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5.17.4 Vyučovací předmět: Konverzace ve španělském 
jazyce 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Předmět konverzace ve španělském jazyce odpovídá vzdělávacímu oboru další cizí 
jazyk z RVP G.  
Navazuje na výuku předmětu španělský jazyk. 
Hodinová dotace: 3. C – 2 hodiny, 4. C – 2 hodiny týdně. 
Výuka neprobíhá ve speciální učebně, pravidelně se používá CD přehrávač, při 
vhodných příležitostech lze využít počítačové učebny nebo učebny s projektorem, 
popř. s interaktivní tabulí. 
 
Výuka směřuje ke zvládnutí jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského 
rámce jazyků a k osvojení poznatků potřebných pro složení maturitní zkoušky na 
nižší i vyšší úrovni a pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek.  
 
Formy práce jsou různorodé, s důrazem na aktivní užívání jazyka: frontální 
vyučování, práce ve dvojicích a skupinách, samostatná práce, práce s texty a 
slovníky, hry, prezentace 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Jak si aktivně osvojit slovní zásobu – co nejvíce zdrojů, použití slov, zpětná kontrola 
významu, zpracování úkolů různými způsoby  
Jak pracovat se slovníky a dalšími zdroji informací 
Osvojit si jazykovou terminologii 
Při řešení problémů žák spojuje a kombinuje získané vědomosti, popř. uplatní 
poznatky z jiných předmětů.  
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Naučit se použít získaných znalostí v konkrétních situacích, odhadnout na jejich 
základě neznámé skutečnosti (tvar slova, význam apod.), zeptat se 
 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Zvládnout strukturu mluvených projevů (dialog, vypravování, diskuse) a projevů 
písemných (dopis, biografie, úryvek z beletrie apod.) 
Reprodukovat slyšené (dialog, debata, vypravování) 
Vyhledat v textu potřebné informace a sdělit je 
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Reprodukovat obsah textu 
Vyjádřit svůj názor 
Komunikovat s vyučujícím i se spolužáky – ve dvojici i ve skupině 
Podle možnosti komunikovat s rodilými mluvčími, využít i internet 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Chápat rozdíly mezi různými kulturami a respektovat je, cítit odpovědnost za svou 
příslušnost k zemi a Evropě – volbou vhodných materiálů a debatami o těchto 
tématech 
 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Spolupráce ve dvojici, skupině, celku 
Žák sdělí svůj názor, vyslechne a respektuje cizí názor, obhájí své stanovisko 
 
Kompetence k podnikavosti 
Žák rozvíjí své jazykové znalosti s vyhlídkou na jejich praktické uplatnění 
Uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost 
Průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, porovnává je s ostatními i 
s dosažitelnou úrovní 
Posoudí reálně své možnosti 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 
práce s textem nebo poslechem (odpovědi na otázky, doplnění informace, 
určení pravdivosti, reprodukce), slohové útvary (dopis, vypravování, výklad, 
úvaha) 

b) ústní formy 
dialog (vzájemný, s učitelem), samostatný projev, prezentace 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 
Zhodnocení aktivity jednotlivců, popř. skupin, a výsledku činnosti – pochvalou, 
zdůrazněním pozitivních stránek, poukázat na případné nedostatky, upozornit na 
rezervy.  
Hodnotí sami žáci, učitel provede závěrečné zhodnocení. 
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KONVERZACE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE 
 
Cílové dovednosti: 
 
Receptivní řečové dovednosti: 

 rozpozná téma a pochopí hlavní myšlenku 

 postihne hlavní body i specifické informace 

 identifikuje strukturu textu, rozliší hlavní informace 

 rozumí myšlenkám ústního i psaného textu i na složitější téma  

 pochopí záměr/názor mluvčího  

 rozumí přáním a/nebo pocitům autora/vypravěče 

 porozumí výstavbě textu 

 vyhledá a shromáždí specifické informace 

 shromáždí specifické informace z více krátkých textů 

 v mluveném projevu identifikuje jednotlivé mluvčí a jejich původ (Španělsko, Lat. Amerika) 

 identifikuje různé styly a citová zabarvení promluvy 

 pracuje s výkladovým slovníkem 
 
Produktivní řečové dovednosti: 

 napíše a vhodně strukturuje souvislý text 

 srozumitelně reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text v rámci známé slovní zásoby 

 shrne a ústně i písemně sdělí jednoduché informace  

 poskytne informace a uvede podrobnosti 

 podá dostatečně vyčerpávající informace, popíše své zážitky a zachytí pocity a reakce 

 předloží sled argumentů logicky spojující své myšlenky  

 vyjádří se jasně a podrobně k řadě témat z oblasti jeho zájmu 

 srozumitelně hovoří o tématech každodenního života a vyjádří své názor na ně 

 vysvětlí a/nebo zdůrazní, co považuje za důležité 

 vysvětlí své názor na nějakou aktuální otázku a poukáže na výhody a nevýhody různých možností 
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 rozvine argumentaci: uvažuje o různých otázkách, porovná různé alternativy, důsledcích, které z nich vyplývají, nebo 
hypotetických situací  

 vysvětlí, proč něco představuje problém 

 vypraví obsah knihy nebo film a popíše své reakce 

 jednoduše převypráví text v jeho původním sledu  

 rozumí krátkým úryvkům ze zpravodajství, rozhovorů nebo dokumentárních pořadů obsahujících názory, argumenty a diskusi 
a ústně je reprodukuje 

 chápe obsah a sled událostí úryvku filmu a divadelní hry a je ústně shrne 

 vhodně používá přítomný čas, rozkazovací způsob 

 vyjádří, co dělá v tu chvíli 

 vhodně používá minulé časy (jednoduchý minulý, imperfektum, složený minulý, předminulý) 

 správně používá budoucí čas (jednoduchý a složený), vyjádří budoucí děje adekvátním způsobem  

 správně používá podmiňovací způsob 

 používá správné tvary času subjunktivu (přítomného i minulého) 
 

Interaktivní řečové dovednosti: 

 zjistí, předá, ověří si a potvrdí různé informace 

 vhodně reaguje v běžných situacích  

 je schopen zahájit, udržet a uzavřít jednoduchý rozhovor týkající se běžných témat každodenního života nebo osobní zájmů7 

 zapojí se bez přípravy do delší konverzace na většinu všeobecných blízkých témat 

 vymění poměrně velké množství informací týkajících se jeho zájmů 

 je schopen diskutovat o problému a rozvinout argumentaci 

 srovná, posoudí a diskutuje alternativní řešení problémů 

 shrne, kam diskuse dospěla a přenechá rozhodnutí druhému 

 v diskusi vyjádří a obhajuje své názory za pomoci vhodných vysvětlení, argumentů a poznámek 

 dovede stručně komentovat a posoudit názor 

 vyjádří respekt k jinému názoru 

 zdvořilým způsobem vyjádří souhlas/nesouhlas s jednáním 

 umí požádat o ujištění, že výraz, který užil, je správný 
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Učivo Průřezová témata 

El español: origen, variedades, otros idiomas en la península y 
los países hispanos 

Z, ČJL 
MEGS 

España: geografía, economía, sistema político 
 

Z 
MEGS 

Historia de España 
 

D 
MKV 

Historia del arte español y referentes artístico-culturales: cine, 
música, teatro 

HV, VV, DU, ČLJ 
MKV, MV 

América Latina: países, condiciones geográficas, clima, 
habitantes, historia 

Z 
MKV, MEGS 

Ciudades y lugares de América Latina y de España 
 

Z 

Literatura española e hispanoamericana 
 

ČJL 
MKV 

Educación y enseñanza 
 

 
MEGS, OSV 

Gastronomía 
 

Bi 
MKV 

Fiestas 
 

 
MKV 

Medioambiente 
 

Bi, Z 
EV 

República Checa: geografía, economía, sistema político 
 

Z, ZSV 
MEGS 

República Checa: historia, turismo (Praga, Paraíso Checo) 
 

D 
MV 

El mundo de hoy: organizaciones, problemas, tendencias 
 

D, Z, ZSV 
MEGS, MV 
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5.17.5 Vyučovací předmět: Konverzace ve francouzském 
jazyce 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem rozšiřuje učivo předmětu francouzský jazyk. 
Konverzace z francouzského jazyka se vyučuje v dělených hodinách jako 

volitelný předmět s následující hodinovou dotací: 3. ročník – 2 hodiny, 4. ročník –
 2 hodiny. 

Výuka probíhá téměř výhradně v jazykových učebnách s možností použití 
videa, TV, DVD a CD přehrávačů a dataprojektoru.  

Výuka francouzského jazyka je zaměřena především na rozvíjení 
komunikativních dovedností na úrovni B 1 podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen důraz na dialogy, čtení 
s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Od 
počátku dbáme na komunikaci ve větných a větších celcích. Při výuce jsou využívány 
časopisy, autentické texty, audionahrávky, videonahrávky, žáci jsou aktivizováni 
hrami, dramatizací apod. 

Ve vyučovacích hodinách jsou zastoupeny dle situace různé formy práce – 
frontální vyučování (výklad,shrnutí učiva), skupinová  a partnerská práce (práce 
s texty, řešení zadaných úkolů, rozhovory, různé formy her, procvičování učiva, 
práce se slovníky) a samostatná práce. 
  
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k práci s různými zdroji informací/ internet, knihy, slovníky/ 

 seznamujeme žáky v odpovídající míře s jazykovou terminologií  

 vedeme žáky k pochopení systému jazyka – stavba věty, zařazení dalších 
jevů do systému, v oblasti slovní zásoby k odhadu významu neznámých 
výrazů z kontextu 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 uplatňování získaných dovedností k řešení problému, kde je nutná znalost 
cizího jazyka / ve vyučovacím procesu simulujeme cizojazyčné prostředí/ 

 orientace ve městě, vyhledání dopravního spoje, dovolená apod. 

 uplatnění intuice, improvizace, fantazie, kreativity při řešení problémů 

 vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení 
problémů 
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Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nácvik struktury mluvených projevů (vyprávění, diskuze, referát, dialog,…) 
nácvik struktury písemných projevů (dopis, vzkaz, přání,e-mail, motivační 
dopis, životopis, žádost, formulář,…) 

 schopnost reakce na slyšené i psané – pokyny, povely, úkoly 

 porozumění: poslech, čtení – tříbení jazykové paměti, rozvíjení 
komunikativních dovedností na základě různých forem práce s textem -
vyhledávání základní informace, otázky a odpovědi, vyjádření stanoviska 
k problematice apod. 

 dovednost argumentace, schopnost obhájit si stanovisko, umět stručně 
informovat o určité záležitosti, učit se zdravě sebevědomému vystupování 

 využívat možností komunikace s lidmi z německého jazykového prostředí 
 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 výběrem vhodných jazykových materiálů vést žáky k toleranci odlišností 
v oblasti rasové, náboženské,…, probouzet v nich schopnost empatie, vést je 
k dodržování pravidel slušného a kulturního chování 

 na příkladech osobností a událostí z naší minulosti probouzet pocit hrdosti a 
vlastenectví 

 probouzet v žácích úctu k přírodě a vést je k odpovědnosti za stav životního 
prostředí 
 

Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 formovat pracovní návyky, stanovit jasná pravidla pro práci a požadovat jejich 
dodržování  

 učit žáky pracovat s různými materiály – s mapou, grafem, schématem apod. 

 prezentovat výsledky své práce a skupiny a odpovídajícím způsobem je 
hodnotit 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 uplatňujeme týmovou spolupráci, pracujeme ve dvojicích a skupinách, učíme 
se navzájem si naslouchat, respektovat názory jiných účastníků skupiny, ale 
zároveň obhájit své stanovisko a pozici v kolektivu 

 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření těchto kompetencí využívány 
následující postupy: 

 podporovat aktivitu studentů v přípravě na budoucí povolání s konkrétním 
zaměřením na současné potřeby trhu (technické obory, ekonomie, právo…) 



 

237 

 

 spolupracovat se zahraničními firmami v místě a tímto motivovat studenty ke 
zdokonalování jazykových dovedností 

 vést studenty k chápání jazykového vzdělávání jako celoživotního procesu 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 krátké kontrolní testy k ověření osvojené slovní zásoby nebo aktuálně 
probírané gramatiky 

 testy řečových dovedností 

 tematicky zaměřené slohové útvary 
 

b) ústní formy 

 reprodukce přečteného textu 

 popis obrazových materiálů 

 vyprávění na zadané a probrané téma 

 dialogy 

 popis obrazových materiálů 
 
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 vyučující hodnotí v závěru hodiny práci žáků, jejich aktivitu a výsledky jejich 
práce  
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KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE – 3. C 
Cílové dovednosti: 

 žák se učí komunikovat v běžných životních situacích, formulovat své myšlenky 

 umí vyjádřit vlastními slovy různé skutečnosti, používat k vyjádření formu odpovídající situaci 

 učí se přeložit a odhadnout význam textu a promluvy 

 umí pojmenovat a vysvětlit konkrétní situace 

 zdůvodní své rozhodnutí 

 napíše dopisy přátelům 
 
Plán učiva 

Učivo Průřezová témata 

Osobní charakteristika  

Rodina  

Domov a bydlení  

Každodenní život  

Cestování a doprava  

Vzdělávání  

Mezilidské vztahy  

Volný čas a zábava  
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KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 

 žák se vyjadřuje spontánně vlastními slovy v běžných situacích 

 popíše, pojmenuje a vysvětlí konkrétní situaci 

 zaujímá stanovisko, vyjadřuje svůj názor 

 interpretuje text, vyjádří svůj postoj a zhodnotí 

 orientuje se v běžné písemné komunikaci, sestaví CV, motivační dopis 

 porovná a roztřídí informace 
 

Učivo Průřezová témata 

Zdraví a hygiena  

Stravování  

Nakupování  

Práce a povolání  

Služby  

Společnost  

Zeměpis a příroda  

Zdraví a hygiena  
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5.17.6 Vyučovací předmět: Ruský jazyk (3. cizí jazyk) 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Předmět ruský jazyk odpovídá vzdělávacímu oboru další cizí jazyk z RVP G.  
 
Hodinová dotace: 4. ročník – 4 hodiny. 
 
Výuka je zaměřena na zvládnutí ruské azbuky a jazykových dovedností na úrovni A1 
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je kladen na 
rozvíjení komunikativní kompetence žáků. Ve vyučovacím procesu jsou proto 
výrazně zastoupeny dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, 
samostatný ústní projev a psaní. Při výuce je zohledňována specifičnost ruského 
jazyka jako jazyka blízce příbuzného mateřštině žáků. 
Ve vyučovacích hodinách jsou zastoupeny různé formy práce – frontální vyučování / 
výklad, shrnutí učiva/, skupinová a partnerská práce / rozhovory, různé formy her, 
práce se slovníky/ a samostatná práce. 
Výuka probíhá v jazykových učebnách s možností použití videa, TV, DVD a CD 
přehrávačů. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žák si osvojuje systém ruského jazyka jako jazyka příbuzného jeho 
mateřskému jazyku – stavba věty, systém gramatických kategorií na základě 
jazykové blízkosti s mateřštinou žák odvozuje i význam nových výrazů 

 při řešení problémů žák spojuje a kombinuje získané vědomosti, popř. uplatní 
poznatky z jiných předmětů 

 žák vyvozuje gramatická pravidla na základě pozorování a porovnávání již 
probraného 

 vedeme žáky k sebehodnocení, k uvědomělosti přípravy / vše uplatním/ a 
k uvědomění si vlastního pokroku  

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy:  

 zadání úkolů, které simulují autentické řečové a komunikativní situace 
/telefonování, dotaz na cestu, vyhledání dopravního spoje apod./ 

 vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení 
problému 

 uplatnění intuice, fantazie a kreativity při řešení problémů  
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Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nácvik struktury mluveného i psaného projevu/ rozhovor, vyprávění, diskuze, 
dopis, e-mail, přání,…/ 

 formulovat a vyjádřit myšlenku, reagovat na slyšené i psané  

 nácvik čtení i poslechu různých druhů textu a promluv 

 jednoduchý srozumitelný popis situace, věci 

 dle možnosti komunikovat s rodilými mluvčími, využít i internet   
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vhodnou volbou textů a debatou vést žáky k toleranci, schopnosti empatie, 
dodržování pravidel lidské slušnosti, uvědomění si našich národních tradic 
v porovnání s jinými 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 týmová spolupráce, práce ve dvojicích, skupinách 

 respektování jiného názoru při týmové práci 

 prezentování a obhájení vlastních myšlenek při týmové práci 

 vzájemná pomoc a spolupráce při řešení úkolů 
 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení této kompetence 
využívány následující postupy: 

 rozvíjení jazykových znalostí s vyhlídkou na jejich praktické uplatnění 

 podporujeme iniciativu a tvořivost žáků 

 vedeme žáky ke kritickému hodnocení dosažených výsledků, ke schopnosti 
posoudit své předpoklady a reálné možnosti            

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů:  

a) ústní formy 
     dialog se zadanou strukturou 
     rozhovor s vyučujícím        
     vyprávění na zadané a probrané téma 
     popis obrazových materiálů 
     reprodukce textu 
 
b) písemné formy 

krátké kontrolní testy k ověření slovní zásoby nebo aktuálně probírané 
gramatiky 
krátké slohové útvary 
diktáty 
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c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií  

 v závěru čtvrtletí zhodnotí žáci svůj posun v jazykovém vyjadřování, své 
nedostatky a společně s vyučujícím najdou cestu k jejich odstranění 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
 

d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 vyučující hodnotí v závěru hodiny práci žáků, jejich zapojení do 
vyučovacího procesu, zdůrazní pozitivní momenty, poukáže i na případné 
nedostatky  
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RUSKÝ JAZYK – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
Receptivní řečové dovednosti: 

 zvládne azbuku a čte foneticky správně jednoduchý text 

 rozumí obsahu jednodušších textů v učebnicích a základním  informacím v rámci probíraných témat 

 chápe obsah poslechových učebnicových textů / vybere z daných možností, doplní správný tvar,vyhledá elementární 
informaci/ 

 odhadne význam ojedinělých neznámých slov na základě osvojené slovní zásoby a kontextu 
 

Produktivní řečové dovednosti: 

 sestaví ústně i písemně jednoduchý souvislý text na běžná témata: životopis, popis (osoby, místa), plán cesty, denní 
činnosti, volný čas, rodina 

 reprodukuje obsah jednoduššího textu, odpoví na otázky k textu 

 formuluje  jednoduché otázky ke zjištění potřebných informací 

 dbá na výslovnost, na větnou intonaci a jazykovou správnost výpovědi/ stavba věty, gramatická správnost/ 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 

 reaguje správně na vyřčené žádosti, odpoví na jednoduché otázky 

 formuluje ústně i písemně jednodušší otázky a žádosti 

 reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných každodenních situacích užitím jednodušších vět se známými výrazy a 
frazeologickými obraty 

 tvoří jednoduchý dialog v běžných situacích – seznámení, pozvání, nakupování, zdravotní stav, zájmy, rodina 

 zapojí se do konverzace ve skupinách a s jistou dávkou pomoci i do rozhovoru s rodilým mluvčím na známé téma 
 



 

244 

 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Как тебя зовут? Разрешите представиться. Как дела? 
Азбука. Произношение. 

Osobnostní a soc. vých. – poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 
ZSV 

Моя семья. Названия профессий. Я люблю. 
У меня. Мой, моя,….. 
Азбука. Произношение. Интонация. 

Osobnostní a soc. vých. – poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 
ZSV 

 Иностранные языки. Кто где живёт? 
Кто он по национальности? Когда мы встретимся? Приглашение 
в гости. Интонация. Азбука. 
Глаголы : знать, жить, говорить.  

Osobnostní a soc. výchova.   
Výchova k myšlení v evr. a globálních souvislostech 
ZSV,Z,D 

Школа. Дни недели. Предметы. 
Числительные 0-20. 
Произношение. Интонация. 

Osobnostní a soc. výchova – seberegulace, efektivní 
řešení problémů. Navazování kontaktů, rozvoj vlastní 
osobnosti       
ZSV 

Времена года. Месяцы. День рождения. 
Формы прошедшего времени. Числительные 0 – 100. 
Личные местоимения. 
Произношение. 

Osobnostní a soc. výchova -   org.dovednosti, 
poznávání vlastní osobnosti 
ZSV 

Что подарить? Где купить? Подарки и сувениры. 
Личные местоимения. Глагол купить. 
Порядковые числительные. 

Osobnostní a soc. výchova - org. dovednosti, 
seberegulace, efekt. 
řešení problémů  - ZSV 

Приятного аппетита. В кафе. В ресторане. 
Порядковые числительные. Глаголы взять, быть. 
Имена существительные после числительных. 

Osobnostní a soc. vých. –    
sociální komunikace, zdravý životní styl               
ZSV,Bi, 

Повторительный урок. 
Путешествие. Мой город. 
Имена прилагательные. 

Osobnostní a soc. vých. – navazování kontaktů přispívá 
k utváření vlastní osobnosti  
ZSV, Z 
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5.17.7 Vyučovací předmět: Německý jazyk (3. cizí jazyk) 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu německý jazyk a 

vychází z očekávaných výstupů RVP. 
 
Hodinová dotace: 4. ročník – 4 hodiny. 
 
Výuka německého jazyka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních 
dovedností na úrovni B 1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky, proto je kladen důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech 
s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Od počátku dbáme na komunikaci 
ve větných a větších celcích.   
Při výuce jsou využívány časopisy, autentické texty, audionahrávky,ev, 
videonahrávky, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací apod. 
Ve vyučovacích hodinách jsou zastoupeny dle situace různé formy práce – frontální 
vyučování / výklad, shrnutí učiva /,skupinová  a partnerská práce/ práce s texty, 
řešení zadaných úkolů, rozhovory, různé formy her, procvičování učiva, práce 
se slovníky/ a samostatná práce. 
  
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí 

 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

- úvodní kurz seznámí žáky 1. ročníku se strategií učení cizího jazyka / jak si 
osvojovat 
slovní zásobu, gramatiku, jak pracovat s texty, s audionahrávkami , jak si vést 
přehledný zápis probraného učiva, jak pracovat s různými typy slovníků/ 

- práce s portfoliem v závěru každé lekce vede žáky k sebehodnocení / naučí  
se v počáteční fázi pod vedením učitele/,  k uvědomělosti přípravy/ vše 
budu potřebovat/ a k uvědomění si vlastního pokroku za určitou dobu 

- vedeme žáky k práci s různými zdroji informací/ internet, knihy ,slovníky/ 
- seznamujeme žáky v odpovídající míře s jazykovou terminologií  
- vedeme žáky k pochopení systému jazyka – stavba věty, systém 

gramatických kategorií, zařazení dalších jevů do systému,v oblasti slovní  
zásoby k odhadu významu neznámých výrazů z kontextu 

   
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

- uplatňování získaných dovedností k řešení problému, kde je nutná znalost            
cizího jazyka / ve vyučovacím procesu simulujeme cizojazyčné prostředí/ 

- orientace ve městě, vyhledání dopravního spoje, dovolená apod. 
- uplatnění intuice, improvizace, fantazie, kreativity při řešení problémů 
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- vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení 
problémů 

      -    zpracování projektů 
 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

- nácvik struktury mluvených projevů/ vyprávění, diskuze, referát, dialog,…/ 
nácvik struktury písemných projevů / dopis, vzkaz, přání,e-mail, motivační 
dopis, životopis, žádost, formulář,…/ 

- schopnost reakce na slyšené i psané – pokyny, povely, úkoly 
- porozumění : poslech, čtení – tříbení jazykové paměti, rozvíjení 

komunikativních dovedností na základě různých forem práce s textem -
vyhledávání základní informace/ Globalverstehen/,otázky a odpovědi, 
vyjádření stanoviska k problematice apod. 

- dovednost argumentace,schopnost obhájit si stanovisko,umět stručně 
informovat o určité záležitosti, učit se zdravě sebevědomému vystupování 

- využívat možností komunikace s lidmi z německého jazykového prostředí 
 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy : 

- výběrem vhodných jazykových materiálů vést žáky k toleranci odlišností 
v oblasti rasové, náboženské,…, probouzet v nich schopnost empatie, vést je 
k  dodržování pravidel slušného  a kulturního chování 

- na příkladech  osobností a událostí z naší minulosti probouzet pocit hrdosti 
a vlastenectví 

- probouzet v žácích úctu k přírodě  a vést je k odpovědnosti za stav životního 
prostředí 
 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

- uplatňujeme týmovou spolupráci, pracujeme ve dvojicích a skupinách, učíme 
se navzájem si naslouchat, respektovat názory jiných účastníků skupiny, ale 
zároveň obhájit své stanovisko a pozici v kolektivu 

 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření těchto kompetencí využívány 
následující postupy : 

- formovat pracovní návyky, stanovit jasná pravidla pro práci a požadovat jejich 
dodržování      

- učit žáky pracovat s různými materiály – s mapou, grafem, schématem apod. 
- prezentovat výsledky své práce a skupiny a odpovídajícím způsobem je 

hodnotit 
- podporovat aktivitu studentů v přípravě na budoucí povolání s konkrétním 

zaměřením na současné potřeby trhu (technické obory, ekonomie, právo…) 
- spolupracovat se zahraničními firmami v místě ( Kamax- dceřinná společnost 
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německé firmy, Grupo Antolin) a tímto motivovat studenty ke zdokonalování 
jazykových dovedností 

- vést studenty k chápání jazykového vzdělávání jako celoživotního procesu 
                  

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 
- krátké kontrolní testy k ověření osvojené slovní zásoby nebo aktuálně pro- 

bírané gramatiky 
- testy řečových dovedností 
- tematicky zaměřené slohové útvary 

 
b) ústní formy 
- reprodukce přečteného textu 
- popis obrazových materiálů 
- vyprávění na zadané a probrané téma 
- dialogy 
- popis obrazových materiálů 
 
c) sebehodnocení žáků 

V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  
- na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 
- v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 

naplánují další směry své práce 
- žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  
- na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
 

d) hodnocení úrovně práce v hodině 
- vyučující hodnotí v závěru hodiny práci žáků, jejich aktivitu a výsledky jejich 

práce  
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NĚMECKÝ JAZYK – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
Receptivní řečové dovednosti: 

 zvládne azbuku a čte foneticky správně jednoduchý text 

 rozumí obsahu jednodušších textů v učebnicích a základním informacím v rámci probíraných témat 

 chápe obsah poslechových učebnicových textů / vybere z daných možností, doplní správný tvar, vyhledá elementární 
informaci/ 

 odhadne význam ojedinělých neznámých slov na základě osvojené slovní zásoby a kontextu 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 

 sestaví ústně i písemně jednoduchý souvislý text na běžná témata: životopis, popis (osoby, místa), plán cesty, denní 
činnosti, volný čas, rodina 

 reprodukuje obsah jednoduššího textu, odpoví na otázky k textu 

 formuluje jednoduché otázky ke zjištění potřebných informací 

 dbá na výslovnost, na větnou intonaci a jazykovou správnost výpovědi/ stavba věty, gramatická správnost/ 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 

 reaguje správně na vyřčené žádosti, odpoví na jednoduché otázky 

 formuluje ústně i písemně jednodušší otázky a žádosti 

 reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných každodenních situacích užitím jednodušších vět se známými výrazy a 
frazeologickými obraty 

 tvoří jednoduchý dialog v běžných situacích – seznámení, pozvání, nakupování, zdravotní stav, zájmy, rodina 

 zapojí se do konverzace ve skupinách a s jistou dávkou pomoci i do rozhovoru s rodilým mluvčím na známé téma 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. První kontakty-přivítání, rozloučení. Základní informace o sobě a 
jiných osobách. 
Pořádek slov. Přítomný čas sloves. Číslovky základní. Osobní 
zájmena. 

Osobnostní a sociální výchova – Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 
ZSV 

2. Člověk -jeho zaměstnání, národnost. Základní informace o 
významných osobách. Názvy jazyků a států. 
Tázací zájmena a rod podstatných jmen. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Globalizační a rozvojové procesy / Žijeme 
v Evropě 
ZSV,Z 

3. Škola, třída. Předměty, rozvrh. Zájmy. 
Časování sloves. Osobní zájmena. Členy. 

Osobnostní a sociální výchova – Spolupráce a soutěž 
ZSV 

4. Rodina. Naše rodina. Domácí zvířata. Inzeráty. 
1. a 4. pád podstatných jmen. 

Osobnostní a sociální výchova – sociální komunikace 
ZSV,Bi,Čj 

5. Můj dům. Bydliště. Byt. Můj pokoj. 
Přivlastňovací zájmena. 

Mediální výchova – Vliv médií na uspořádání 
každodenního života 
Čj 

6. V restauraci. Potraviny Stravovací návyky. 
Nepravidelná slovesa. Zápor. Kompozita. 

Osobnostní a sociální výchova -  sociální komunikace 
ZSV 

7. Město. Památky. Instituce. Orientace ve městě. 
Způsobová slovesa. Es gibt. Předložky se 3. a 4. pádem. 

Osobnostní a sociální výchova – sociální komunikace 
Z,D 

8. Nákupy. Obchody. Volný čas ve městě. Kulturní akce. 
Infinitiv s zu, určení času. 

Mediální výchova – mediální produkty 
Čj,ZSV 

9. Každodenní životní situace. Typické i netypické činnosti v průběhu 
dne. 
Odlučitelné i neodlučitelné předpony. 

Osobnostní a sociální výchova – Morálka všedního dne 
ZSV 

10. Přátelé. Popis. Charakteristika. Vztahy. 
Přivlastňovací a osobní zájmena. 2. pád vlastních jmen.  

Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Sociální komunikace 
ZSV 
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5.17.8 Vyučovací předmět: Španělský jazyk (3. cizí jazyk) 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Předmět španělský jazyk odpovídá vzdělávacímu oboru další cizí jazyk z RVP G.  

 
Hodinová dotace: 4. ročník – 4 hodiny. 
Výuka neprobíhá ve speciální učebně, pravidelně se používá CD přehrávač, při 
vhodných příležitostech lze využít počítačové učebny nebo učebny s projektorem, 
popř. s interaktivní tabulí. 
 
Výuka směřuje ke zvládnutí jazyka na úrovni A2 podle Společného evropského 
rámce jazyků a k osvojení poznatků potřebných pro další studium jazyka. 
 
Formy práce jsou různorodé: frontální vyučování, práce ve dvojicích a skupinách, 
samostatná práce, práce s texty a slovníky, hry, prezentace. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Jak si aktivně osvojit slovní zásobu – co nejvíce zdrojů, použití slov, zpětná kontrola 
významu, zpracování úkolů různými způsoby  
Jak pracovat se slovníky a dalšími zdroji informací 
Poznat systém cizího jazyka 
Osvojit si jazykovou terminologii 
Při řešení problémů žák spojuje a kombinuje získané vědomosti, popř. uplatní 
poznatky z jiných předmětů.  
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Naučit se použít získaných znalostí v konkrétních situacích, odhadnout na jejich 
základě neznámé skutečnosti (tvar slova, význam apod.) 
 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Zvládnout strukturu mluvených projevů (dialog, vypravování, diskuse) a projevů 
písemných (dopis, biografie, úryvek z beletrie apod.) 
Reprodukovat slyšené (dialog, debata, vypravování) 
Vyhledat v textu potřebné informace a sdělit je 
Reprodukovat obsah textu 
Vyjádřit svůj názor 
Komunikovat s vyučujícím i se spolužáky – ve dvojici i ve skupině 
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Podle možnosti komunikovat s rodilými mluvčími, využít i internet 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Chápat rozdíly mezi různými kulturami a respektovat je, cítit odpovědnost za svou 
příslušnost k zemi a Evropě – volbou vhodných materiálů a debatami o těchto 
tématech 
 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
Spolupráce ve dvojici, skupině, celku 
Žák sdělí svůj názor, vyslechne a respektuje cizí názor, obhájí své stanovisko 
 
Kompetence k podnikavosti 
Žák rozvíjí své jazykové znalosti s vyhlídkou na jejich praktické uplatnění 
Uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost 
Průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, porovnává je s ostatními i 
s dosažitelnou úrovní 
Posoudí reálně své možnosti 
 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 
testy (gramatika, slovní zásoba), práce s textem nebo poslechem (odpovědi na 
otázky, doplnění informace, určení pravdivosti, reprodukce), slohové útvary 
(dopis, vypravování, výklad, úvaha) 
b) ústní formy 
dialog (vzájemný, s učitelem), samostatný projev, prezentace 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 
Zhodnocení aktivity jednotlivců, popř. skupin, a výsledku činnosti – pochvalou, 
zdůrazněním pozitivních stránek, poukázat na případné nedostatky, upozornit na 
rezervy.  
Hodnotí sami žáci, učitel provede závěrečné zhodnocení. 
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
Receptivní řečové dovednosti: 

 čte foneticky správně jednoduchý text 

 rozumí jednoduchým informacím v rámci probíraných témat 

 v mluveném projevu rozliší jednotlivé mluvčí a citové zabarvení promluvy 

 odhadne význam ojedinělých neznámých slov na základě osvojené slovní zásoby a kontextu 

 využívá slovníky při čtení jednodušších textů 
 
Produktivní řečové dovednosti: 

 odpoví na otázky a potvrdí pravdivost či nepravdivost tvrzení na základě přečteného nebo vyslechnutého jednoduššího 
textu, rozhovoru 

 sestaví ústně i písemně jednoduchý souvislý text na běžná témata: životopis, popis (osoby, místa), plán cesty, denní 
činnosti, volný čas, rodina 

 využívá překladové slovníky k nalezení jednotlivých neznámých výrazů 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 

 reaguje správně na vyřčené žádosti, odpoví na jednoduché otázky 

 formuluje ústně i písemně jednodušší otázky a žádosti 

 reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných každodenních situacích užitím jednodušších vět se známými výrazy a 
frazeologickými obraty 

 tvoří jednoduchý dialog v běžných situacích – seznámení, pozvání, nakupování, zdravotní stav, zájmy, rodina 

 zapojí se (s pomocí) do rozhovoru s rodilým mluvčím na známé téma 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Životopis, povahové rysy, duševní a tělesné stavy Osobnostní a soc. vých. – poznávání 
a rozvoj vlastní osobnosti 
ZSV 

Rodina, rodinné vztahy, bydlení Osobnostní a soc. vých. – poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 
ZSV 

Kuchyně – česká, španělská, hispanoamerická, stravování Osobnostní a soc. vých. – seberegulace, org. 
dovednosti, 
efekt. řešení problémů 
ZSV 

Cestování, zajímavá místa, doprava Výchova k myšlení v evr. a glob.  
souvislostech – glob a rozvoj. Procesy 
Z,D 

Volný čas, záliby, nakupování Osobnostní a soc. vých. – seberegulace, org. 
dovednosti,  
efekt. řešení problémů 
ZSV 

Práce – profese, studium, povinnosti Osobnostní a soc. vých. – poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 
ZSV 

Sporty, zdravý životní styl Osobnostní a soc. vých. – poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti, efekt. řešení problémů 
ZSV, Bi, Tv 

Výslovnost, substantiva, zájmena, adjektiva 
Slovesné časy indikativu,subjuntiv přít. času, imperativ 

 

Základy větné stavby a frazeologie  
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5.17.9 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Volitelný předmět Seminář z matematiky svým obsahem rozšiřuje učivo 
předmětu Matematika.  

Předmět je koncipován jako dvouletý a je vyučován ve třetím ročníku  a ve 
čtvrtém ročníku  dvě hodiny týdně. 

Jedná se o výběrový seminář pro zájemce o matematiku, který si žáci volí na 
konci druhého ročníku (sexty). U žáků, kteří si vyberou tento seminář, se 
předpokládá, že na konci studia budou vykonávat školní maturitní zkoušku 
z matematiky, nebo znalosti a dovednosti využijí při dalším studiu na vyšším stupni 
škol. 

Během studia žáci získají základní informace z moderních partií matematiky, 
partie běžné školské matematiky jsou probírány do větší hloubky. Klademe důraz na 
komplexnost a souvislosti jak mezi jednotlivými matematickými partiemi, tak i 
s ostatními přírodovědnými obory, ale také na užití matematického aparátu v 
ostatních vědních disciplínách i v běžném životě.  
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 podporujeme u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a analytického myšlení, 

zejména zařazováním vhodných problémových úkolů; 
 vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, 

metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících 
z reálné praxe; 

 vedeme žáky k tomu, aby vhodně užívali obecně používané termíny, znaky a 
symboly. 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a 

vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů; 
 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh; 
 vedeme žáky k využívání náčrtků při řešení úloh 
 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) – tvoříme plán jeho řešení, 

odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a 
vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání; 

 odvozujeme s žáky vzorce a podporujeme jejich odvozování během řešení úloh; 
 zařazujeme práci s přehledy vzorců; 
 poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti nebo 

pokusu a pro jejich ověření. 
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Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro 

řešení úkolů; 
 užíváme matematického jazyka včetně matematické symboliky; 
 klademe důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost 

argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu; 
 pracujeme s grafy, tabulkami a diagramy apod.. 
 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 vedeme žáky k pečlivé a soustředěné práci. Klademe důraz na včasné plnění 

úkolů; 
 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 vedeme žáky k účinné spolupráci při práci ve skupině, společně vytváříme 

pravidla práce v týmu; 
 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 
 vytváříme prostor pro diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, dbáme na 

ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi. 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, 

zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení vede 
k pozitivnímu vyjádření a snažíme se, aby bylo pro žáky motivující.  

Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů 
pro daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 tematické písemné práce. 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení. 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
promyslí možné změny ve své práci a přístupu k ní; 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení; 

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet. 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 pochvala za práci při hodině; 

 evidence aktivity v klasifikačním archu; 

 známka za mimořádný výkon. 
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SEMINÁŘ Z MATEMATIKY – 3. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 
chápe pojem spojitost funkce v bodě i v intervalu¨, 
aktivně se seznámí s limitou funkce a se základními metodami výpočtu limity funkce, 
rozumí pojmu derivace funkce v bodě a v intervalu, aktivně ovládá pravidla pro derivování funkce, 
dovednosti z diferenciálního počtu aktivně využívá při vyšetřování vlastností funkcí, 
řeší základní aplikační úlohy, 
ovládá základní pojmy integrálního počtu (primitivní funkce, neurčitý integrál, určitý integrál) a základní integrační metody. 
 
Plán práce: 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Spojitost funkce Osobnostní a sociální výchova  

2. Limita funkce Osobnostní a sociální výchova  

3. Derivace funkce fyzika 

4. Primitivní funkce  

5. Určitý integrál fyzika 
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SEMINÁŘ Z MATEMATIKY – 4. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 
Limita posloupnosti a nekonečná geometrická řada 

 s porozuměním užívá pojmy vlastní a nevlastní limita posloupnosti, konvergentní a divergentní posloupnost 

 využívá věty o limitách posloupnosti k výpočtu limity posloupnosti 

 určuje podmínky konvergence nekonečné geometrické řady a počítá její součet 
Analytická geometrie v prostoru 

 užívá parametrické vyjádření přímky v prostoru 

 užívá parametrické vyjádření roviny a obecnou rovnici roviny 
 určuje a aplikuje v úlohách polohové a metrické vztahy bodů, přímek a rovin 

Komplexní čísla 

 užívá Gaussovu rovinu k zobrazení komplexních čísel 

 vyjadřuje komplexní číslo v algebraickém i goniometrickém tvaru 

 počítá absolutní hodnotu a argument komplexního čísla a chápe jejich geometrický význam 

 sčítá, odčítá, násobí a dělí komplexní čísla v algebraickém tvaru 

 násobí, dělí, umocňuje a odmocňuje komplexní čísla v goniometrickém tvaru užitím Moivreovy věty 
 
 
Plán práce: 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Limita posloupnosti a nekonečná geometrická řada Osobnostní a sociální výchova  

2. Analytická geometrie v prostoru Osobnostní a sociální výchova  

3. Komplexní čísla Osobnostní a sociální výchova 

 
 



 

258 

 

5.17.10 Vyučovací předmět: Cvičení z matematiky 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Volitelný předmět Cvičení z matematiky svým obsahem rozšiřuje učivo předmětu 
Matematika a Seminář z matematiky.  

Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku (oktávě) dvě hodiny týdně. 
Jedná se o výběrový seminář pro zájemce o matematiku, který si žáci volí na 

konci třetího ročníku (septimy). U žáků, kteří si vyberou tento seminář, se 
předpokládá, že na konci studia budou vykonávat školní maturitní zkoušku 
z matematiky, nebo znalosti a dovednosti využijí při dalším studiu na vyšším stupni 
škol. 

Během studia žáci získají základní informace z moderních partií matematiky, 
partie běžné školské matematiky jsou probírány do větší hloubky. Klademe důraz na 
komplexnost a souvislosti jak mezi jednotlivými matematickými partiemi, tak i 
s ostatními přírodovědnými obory, ale také na užití matematického aparátu v 
ostatních vědních disciplínách i v běžném životě.  
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 podporujeme u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a analytického myšlení, 

zejména zařazováním vhodných problémových úkolů; 
 vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, 

metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících 
z reálné praxe; 

 vedeme žáky k tomu, aby vhodně užívali obecně používané termíny, znaky a 
symboly. 
 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a 

vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů; 
 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh; 
 vedeme žáky k využívání náčrtků při řešení úloh 
 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) – tvoříme plán jeho řešení, 

odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a 
vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání; 

 odvozujeme s žáky vzorce a podporujeme jejich odvozování během řešení úloh; 
 zařazujeme práci s přehledy vzorců; 
 poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti nebo 

pokusu a pro jejich ověření. 
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Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro 

řešení úkolů; 
 užíváme matematického jazyka včetně matematické symboliky; 
 klademe důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost 

argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu; 
 pracujeme s grafy, tabulkami a diagramy apod.. 

 

Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 vedeme žáky k pečlivé a soustředěné práci. Klademe důraz na včasné plnění 

úkolů 
 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 vedeme žáky k účinné spolupráci při práci ve skupině, společně vytváříme 

pravidla práce v týmu; 
 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 
 vytváříme prostor pro diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, dbáme na 

ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi. 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, 

zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení vede 
k pozitivnímu vyjádření a snažíme se, aby bylo pro žáky motivující.  

Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů 
pro daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 tematické písemné práce. 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení. 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
promyslí možné změny ve své práci a přístupu k ní; 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení; 

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet. 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 pochvala za práci při hodině; 

 evidence aktivity v klasifikačním archu; 

 známka za mimořádný výkon. 
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CVIČENÍ Z MATEMATIKY – 4. C 
Cílové dovednosti: 
Užívá různé metody výpočtu integrálů, 
rozumí pojmu algebraický vektor a provádí základní operace s vektory, 
rozlišuje lineárně závislé a nezávislé vektory a využívá s porozuměním pojem hodnost skupiny vektorů, 
chápe pojem matice a provádí základní početní operace s maticemi,  
určuje matici inverzní, determinant matice, hodnost matice a jejich vlastnosti, 
řeší soustavy lineárních rovnic s více neznámými, volí vhodnou metodu, při určování počtu řešení využívá Frobeniovu větu. 
 
 
Plán práce: 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Metody výpočtu integrálů Osobnostní a sociální výchova  

2. Vektory, matice Osobnostní a sociální výchova  

3. Soustavy rovnic Osobnostní a sociální výchova 
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5.17.11 Vyučovací předmět: Seminář z fyziky 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo probírané v předmětu Fyzika, 
rozšiřuje a prohlubuje základní učivo. Vychází z očekávaných výstupů RVP. 

Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně.  
Fyzika vede k hlubšímu porozumění zákonitostí přírodních procesů a jejich 

využití v praktickém životě. Při výuce se rozvíjí pozorovací schopnosti. Při 
pozorování dějů žáci vytvářejí a ověřují hypotézy o přírodních zákonitostech. Učí se 
kriticky posuzovat důsledky lidské činnosti na přírodní prostředí. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Ve vyučovacím předmětu Fyzikální seminář jsou pro utváření a rozvíjení těchto 
kompetencí využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k tomu, aby vhodně užívali obecně používané termíny, znaky a 
symboly; 

 žáky učíme samostatně pozorovat přírodní jevy a cíleně experimentovat. 
Vyžadujeme, aby získané výsledky kriticky posuzovali a zobecňovali; 

 na vhodně volených úlohách ukazujeme praktický význam fyziky; 
 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a 
vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů; 

 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh; 

 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) – tvoříme plán jeho řešení, 
odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a 
vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání; 

 poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro 
řešení úkolů; 

 pracujeme s grafy, tabulkami a diagramy apod.; 

 při prezentacích dbáme na přesné vyjadřování a na logické členění obsahu. 
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Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zařazujeme úlohy s ekologickou tématikou; 

 s žáky diskutujeme o důsledcích lidské činnosti na životní prostředí. 
 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k pečlivé a soustředěné práci. Klademe důraz na včasné plnění 
úkolů; 

 při laboratorních pracích vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, 
uvážlivému výběru pomůcek a zvolení vhodného pracovního postupu; 

 zařazujeme experimentální úlohy, při kterých žáci získávají základní manuální 
zručnost 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k účinné spolupráci při práci ve skupině, společně vytváříme 
pravidla práce v týmu; 

 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 

 vytváříme prostor pro diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, dbáme na 
ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi. 

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 tematické písemné práce; 

 písemné práce menšího rozsahu; 

 laboratorní protokoly. 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení; 

 prezentace a referáty. 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 pochvala za práci při hodině; 

 evidence aktivity v klasifikačním archu; 

 známka za mimořádný výkon. 
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SEMINÁŘ Z FYZIKY – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Měří vybrané fyzikální veličiny, volí vhodné přístroje a metody 

 Počítá úlohy na pohyb těles v centrálním poli 

 Modeluje kmitavý pohyb různými typy oscilátorů 

 Užívá účelně tabulek a měřicích přístrojů (např. pro stanovení absolutní vlhkosti) 

 Sestavuje elektrické obvody s kondenzátory a cívkami 

 Čte s porozuměním elektrická schémata  

 Pomocí mikrovlnné soupravy demonstruje funkci vysílače a přijímače a vlastnosti šíření EM vlnění 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Metody měření fyzikálních veličin 
Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Spolupráce a soutěž 

Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země  

Proudění reálné kapaliny  

Obtékání tělesa reálnou kapalinou  

Kyvadlo Dějepis 

Přeměny energie v mechanickém oscilátoru  

Nucené kmitání mechanického oscilátoru  

Rezonance  

Chvění mechanických soustav  
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Ohyb vlnění  

Dopplerův jev  

Rozdělení molekul podle rychlosti  

Plyn při nízkém a vysokém tlaku  

Poruchy krystalové mřížky  

Vodní pára v atmosféře Zeměpis, Biologie 

Technické kondenzátory, Spojování kondenzátorů, Energie kondenzátoru  

Model vedení elektrického proudu v kovech  

Vlastní indukce  

Přechodný děj  

Usměrňovač  

Tranzistor  

Zesilovač  

Integrovaný obvod ICT 

Sdělovací soustava  

Vysílač  

Přijímač  

Princip televize  
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SEMINÁŘ Z FYZIKY – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Modeluje jednoduché optické přístroje 

 Kreslí grafy, vyjadřující závislosti fyzikálních veličin 

 Řeší jednoduché úlohy z STR  

 Seznamuje se s modely vzniku a vývoje vesmíru 

 Charakterizuje tělesa Sluneční soustavy 

 Vytváří si fyzikální obraz světa 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Barva světla 

Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Spolupráce a soutěž  
Biologie 

Mikroskop Biologie 

Dalekohled Zeměpis, Dějepis 

Snímací a projekční přístroje ICT 

Holografie  

Polarizace světla  

Praktické využití polarizovaného světla Biologie 

Záření černého tělesa  

Spektra látek Chemie 
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Rentgenové záření  

Prostor a čas (STR)  

Vznik STR  

Relativnost současnosti  

Skládání rychlostí  

Základní pojmy relativistické dynamiky  

Životopis A. Einsteina  

Experimentální metody výzkumu částic  

Systém částic  

Interakce mezi částicemi  

Astrofyzika Zeměpis 
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5.17.12 Vyučovací předmět: Cvičení z fyziky 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje na učivo probírané v předmětu Fyzika, 
rozšiřuje a prohlubuje základní učivo. Vychází z očekávaných výstupů RVP. 

 Ve čtvrtém ročníku se vyučují dvě hodiny týdně.  
Fyzika vede k hlubšímu porozumění zákonitostí přírodních procesů a jejich 

využití v praktickém životě. Při výuce se rozvíjí pozorovací schopnosti. Při 
pozorování dějů žáci vytvářejí a ověřují hypotézy o přírodních zákonitostech. Učí se 
kriticky posuzovat důsledky lidské činnosti na přírodní prostředí. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 
Ve vyučovacím předmětu Fyzikální seminář jsou pro utváření a rozvíjení těchto 
kompetencí využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k tomu, aby vhodně užívali obecně používané termíny, znaky a 
symboly; 

 žáky učíme samostatně pozorovat přírodní jevy a cíleně experimentovat. 
Vyžadujeme, aby získané výsledky kriticky posuzovali a zobecňovali; 

 na vhodně volených úlohách ukazujeme praktický význam fyziky; 
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a 
vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů; 

 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh; 

 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) – tvoříme plán jeho řešení, 
odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a 
vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání; 

 poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro 
řešení úkolů; 

 pracujeme s grafy, tabulkami a diagramy apod.; 

 při prezentacích dbáme na přesné vyjadřování a na logické členění obsahu. 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 zařazujeme úlohy s ekologickou tématikou; 

 s žáky diskutujeme o důsledcích lidské činnosti na životní prostředí. 
 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k pečlivé a soustředěné práci. Klademe důraz na včasné plnění 
úkolů; 

 při laboratorních pracích vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, 
uvážlivému výběru pomůcek a zvolení vhodného pracovního postupu; 

 zařazujeme experimentální úlohy, při kterých žáci získávají základní manuální 
zručnost 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k účinné spolupráci při práci ve skupině, společně vytváříme 
pravidla práce v týmu; 

 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 

 vytváříme prostor pro diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, dbáme na 
ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi. 

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 tematické písemné práce; 

 písemné práce menšího rozsahu; 

 laboratorní protokoly. 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení; 

 prezentace a referáty. 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 pochvala za práci při hodině; 

 evidence aktivity v klasifikačním archu; 

 známka za mimořádný výkon. 
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CVIČENÍ Z FYZIKY – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Aplikuje poznatky z diferenciálního počtu ve fyzikálních úlohách 

 Volí vhodný postup pro řešení obtížnějších fyzikálních úloh 

 Vytváří zjednodušené fyzikální modely reálných situací  
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Užití diferenciálního počtu ve fyzikálních úlohách Matematika 

Úlohy ze sbírky (Janeček) 
Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Spolupráce a soutěž 

Vybrané úlohy ze sbírek Bartuška (např. Kirchhoffovy zákony)  

Vybraná teoretická cvičení z učebnic nakladatelství Prometheus  

Úlohy z předchozích ročníků FO 
Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, 
organizační dovednosti a efektivní řešení problémů / 
Spolupráce a soutěž 
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5.17.13 Vyučovací předmět: Seminář z biologie a chemie 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Volitelný předmět svým obsahem navazuje a rozšiřuje učivo předmětu biologie 
a chemie.  

Tento předmět je nabízen žákům třetího ročníku čtyřletého gymnázia jako 
volitelný. Je vyučován v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.  

Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností a jejich 
praktickou aplikaci. Rozvíjí schopnost práce ve skupinách, samostatnost žáků při 
laboratorních cvičeních a řešení problémů. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Vytváříme u žáků zásoby přírodovědných vědomostí, které jim umožňují 
orientovat se v základních přírodních zákonech i běžných situacích reálného 
života. 

 V rámci laboratorních cvičení směřujeme žáky k samostatnému pozorování, 
zpracování výsledků a jejich vyhodnocování, k schopnosti organizovat si 
pracovní činnost. 

 Učíme žáky pracovat s biologickými sbírkami a literaturou – atlasy, klíče… 

 Zadáním samostatné práce rozvíjí schopnost žáků vyhledávat a třídit 
informace. 

 Průběžným hodnocením výsledků práce žáků jim umožňujeme posoudit jejich 
pokroky při učení. 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Nabízíme žákům úlohy a problémy, u kterých mohou aplikovat své poznatky a 
rozvíjet logické myšlení. 

 Nabízíme žákům úkoly, které vedou k samostatnému uvažování 

 Poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Užíváme odbornou terminologii, včetně symbolů a zkratek. 

 Pracujeme s odbornou literaturou a časopisy 

 Podporujeme komunikaci ve skupině 

 Podporujeme práci s výpočetní technikou 
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 Formou diskuse o daném problému rozvíjí schopnost žáků formulovat své 
myšlenky, vhodně argumentovat, vyslechnout jiné názory, reagovat na 
hodnocení druhých. 

 Zadáním samostatné práce podporuje žáky ve využívání multimédií pro 
studium 

 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Rozvíjíme pozitivní vztah žáků k přírodě a princip ochrany organismů 

 Podporujeme uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje 

 Důslednou kontrolou zadaných úkolů vedeme žáky ke zodpovědnosti při 
plnění povinností 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Skupinová práce – učí se spolupráci a argumentaci v malých i větších 
skupinách 

 Rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor 

 Podpora tvořivosti 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy, laboratorní protokoly, sbírky přírodnin, projekty 

 ústní formy 

 ústní zkoušení, referáty, prezentace a obhajoba práce 
b) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

c) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádný výkon hodnocen známkou 
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SEMINÁŘ Z BIOLOGIE A CHEMIE – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Mikroskopuje. 

 Rozpozná, pojmenuje a funkčně specifikuje základní pomůcky biologické a chemické laboratorní praxe. 

 Pozná a pojmenuje základní druhy rostlin, hub a živočichů zařadí je do systému. 

 Objasní a aplikuje zásady první pomoci. 

 Chápe podstatu fungování orgánových soustav a principy zdravého životního stylu. 

 Definuje a samostatně provádí laboratorní úkony. 

 Navrhne algoritmus chemického a biologického experimentu a jeho průběh zaznamená v laboratorním protokolu. 

 Aplikuje výpočtové úlohy na experimenty. 

 Využívá odbornou terminologii při popisu látek , chemických dějů a chemických výpočtech. 
 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

1. Základy mikroskopování-anatomie a morfologie rostlin a živočichů, 
základy histologie 

 

2. Důkazy látek v rostlinném a živočišném těle  

3. Poznávání přírodnin  

4. Orgánové soustavy lidského těla a základy první pomoci  

5. Laboratorní příprava základních anorganických a organických látek  

6. Metody dělení směsí  

7. Kvalitativní a kvantitativní analýza  

8. Názvosloví anorganických a organických látek  

9. Chemické výpočty  
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5.17.14 Vyučovací předmět: Seminář z biologie  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje a rozšiřuje učivo předmětu biologie.  
Tento předmět je určen žákům čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia (4.C). Je 

vyučována v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.  
Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností z biologie 

a přípravu na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ. Rozvíjí schopnost práce 
ve skupinách, samostatnost žáků při řešení problémů. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Vytváříme u žáků zásoby přírodovědných vědomostí, které jim umožňují 
orientovat se v základních přírodních zákonech i běžných situacích reálného 
života. 

 Učíme žáky pracovat s biologickými sbírkami a literaturou – atlasy, klíče… 

 Zadáním samostatné práce rozvíjí schopnost žáků vyhledávat a třídit 
informace. 

 Průběžným hodnocením výsledků práce žáků jim umožňujeme posoudit jejich 
pokroky při učení. 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Nabízíme žákům úlohy a problémy, u kterých mohou aplikovat své poznatky a 
rozvíjet logické myšlení. 

 Nabízíme žákům úkoly, které vedou k samostatnému uvažování 

 Poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Užíváme odbornou terminologii, včetně symbolů a zkratek. 

 Pracujeme s odbornou literaturou a časopisy 

 Podporujeme komunikaci ve skupině 

 Podporujeme práci s výpočetní technikou 

 Formou diskuse o daném problému rozvíjí schopnost žáků formulovat své 
myšlenky, vhodně argumentovat, vyslechnout jiné názory, reagovat na 
hodnocení druhých. 

 Zadáním samostatné práce podporuje žáky ve využívání multimédií pro 
studium 
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Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Rozvíjíme pozitivní vztah žáků k přírodě a princip ochrany organismů 

 Podporujeme uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje 

 Důslednou kontrolou zadaných úkolů vedeme žáky k zodpovědnosti při plnění 
povinností 

 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Skupinová práce – učí se spolupráci a argumentaci v malých i větších 
skupinách 

 Rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor 

 Podpora tvořivosti 
 

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy 

 ústní formy 

 ústní zkoušení, referáty 
b) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

c) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádný výkon hodnocen známkou 
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SEMINÁŘ Z BIOLOGIE – 4.C 
 
Cílové dovednosti: 

 Aplikuje a rozvíjí cílové dovednosti předmětu biologie z nižších ročníků. 

 Zhodnotí význam evoluce a fylogeneze v rámci živých organismů. 

 Zhodnotí problematiku ohrožených druhů a možnosti jejich ochrany. 

 Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánových soustav a využívá své znalosti pro pochopení vztahů mezi procesy 
probíhajícími v lidském těle. 

 Chápe podstatu genetických zákonitostí a aplikuje je, chápe význam genetiky pro současnou vědu. 

 Chápe podstatu ekologických zákonitostí a aplikuje je, chápe význam ekologie pro společnost. 

 Chápe význam trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, posuzuje činnost člověka z hlediska možných 
dopadů na životní prostředí. 

 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

1. Viry  

2. Prokaryotická buňka, bakterie a sinice Ch 

3. Eukaryotická buňka Ch 

4. Anatomie, morfologie a fyziologie rostlin a hub Ch 

5. Systém rostlin a hub  

6. Anatomie, morfologie a fyziologie živočichů Ch 

7. Systém živočichů  

8. Geologická minulost Země, původ a vývoj člověka  
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5.17.15 Vyučovací předmět: Cvičení z biologie  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje a rozšiřuje učivo předmětu biologie.  
Tento předmět je určen žákům čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia (4.C). Je 

vyučována v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.  
Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností z biologie 

a přípravu na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ. Rozvíjí schopnost práce 
ve skupinách, samostatnost žáků při řešení problémů. 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Vytváříme u žáků zásoby přírodovědných vědomostí, které jim umožňují 
orientovat se v základních přírodních zákonech i běžných situacích reálného 
života. 

 Učíme žáky pracovat s biologickými sbírkami a literaturou – atlasy, klíče… 

 Zadáním samostatné práce rozvíjí schopnost žáků vyhledávat a třídit 
informace. 

 Průběžným hodnocením výsledků práce žáků jim umožňujeme posoudit jejich 
pokroky při učení. 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Nabízíme žákům úlohy a problémy, u kterých mohou aplikovat své poznatky a 
rozvíjet logické myšlení. 

 Nabízíme žákům úkoly, které vedou k samostatnému uvažování 

 Poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Užíváme odbornou terminologii, včetně symbolů a zkratek. 

 Pracujeme s odbornou literaturou a časopisy 

 Podporujeme komunikaci ve skupině 

 Podporujeme práci s výpočetní technikou 

 Formou diskuse o daném problému rozvíjí schopnost žáků formulovat své 
myšlenky, vhodně argumentovat, vyslechnout jiné názory, reagovat na 
hodnocení druhých. 

 Zadáním samostatné práce podporuje žáky ve využívání multimédií pro 
studium 
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Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Rozvíjíme pozitivní vztah žáků k přírodě a princip ochrany organismů 

 Podporujeme uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje 

 Důslednou kontrolou zadaných úkolů vedeme žáky k zodpovědnosti při plnění 
povinností 

 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Skupinová práce – učí se spolupráci a argumentaci v malých i větších 
skupinách 

 Rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor 

 Podpora tvořivosti 
 

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

d) písemné formy 

 testy 

 ústní formy 

 ústní zkoušení, referáty 
e) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

f) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádný výkon hodnocen známkou 
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CVIČENÍ Z BIOLOGIE – 4.C 
 
Cílové dovednosti: 

 Aplikuje a rozvíjí cílové dovednosti předmětu biologie z nižších ročníků. 

 Zhodnotí význam evoluce a fylogeneze v rámci živých organismů. 

 Zhodnotí problematiku ohrožených druhů a možnosti jejich ochrany. 

 Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánových soustav a využívá své znalosti pro pochopení vztahů mezi procesy 
probíhajícími v lidském těle. 

 Chápe podstatu genetických zákonitostí a aplikuje je, chápe význam genetiky pro současnou vědu. 

 Chápe podstatu ekologických zákonitostí a aplikuje je, chápe význam ekologie pro společnost. 

 Chápe význam trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, posuzuje činnost člověka z hlediska možných 
dopadů na životní prostředí. 

 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

1. Soustavy lidského těla Ch 

2. Základy genetiky Ch 

3. Základy ekologie 
 

Ch 
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5.17.16 Vyučovací předmět: Seminář z chemie  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje a rozšiřuje učivo předmětu chemie.  
Tento předmět je určen žákům čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia. Je 

vyučována v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.  
Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností z chemie 

a přípravu na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ. Rozvíjí schopnost práce 
ve skupinách, samostatnost žáků při řešení problémů. 
 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Vytváříme u žáků zásoby přírodovědných vědomostí, které jim umožňují 
orientovat se v základních přírodních zákonech i běžných situacích reálného 
života. 

 Učíme žáky pracovat s chemickou literaturou. 

 Zadáním samostatné práce rozvíjí schopnost žáků vyhledávat a třídit 
informace. 

 Průběžným hodnocením výsledků práce žáků jim umožňujeme posoudit jejich 
pokroky při učení. 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Nabízíme žákům úlohy a problémy, u kterých mohou aplikovat své poznatky a 
rozvíjet logické myšlení. 

 Nabízíme žákům úkoly, které vedou k samostatnému uvažování. 

 Poskytujeme žákům prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti 
nebo pokusu a pro jejich ověření. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Užíváme odbornou terminologii, včetně symbolů a zkratek. 

 Pracujeme s odbornou literaturou a časopisy. 

 Podporujeme komunikaci ve skupině. 

 Podporujeme práci s výpočetní technikou. 

 Formou diskuse o daném problému rozvíjí schopnost žáků formulovat své 
myšlenky, vhodně argumentovat, vyslechnout jiné názory, reagovat na 
hodnocení druhých. 

 Zadáním samostatné práce podporuje žáky ve využívání multimédií pro 
studium. 
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Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Rozvíjíme pozitivní vztah žáků k přírodě a princip ochrany organismů. 

 Podporujeme uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje. 

 Důslednou kontrolou zadaných úkolů vedeme žáky k zodpovědnosti při plnění 
povinností. 

 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Skupinová práce – učí se spolupráci a argumentaci v malých i větších 
skupinách. 

 Rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor. 

 Podpora tvořivosti. 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy 

 ústní formy 

 ústní zkoušení, referáty 
b) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

c) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádný výkon hodnocen známkou. 
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SEMINÁŘ Z CHEMIE – 4. C 
 

Cílové dovednosti: 

 Rozvíjí a aplikuje cílové dovednosti z nižších ročníků. 

 Využívá odbornou terminologii při popisu chemických látek a dějů a chemických výpočtech. 

 Chápe podstatu základních anorganických a organických reakcí v celém kontextu. 

 Provede přehlednou klasifikaci základních chemických sloučenin. 

 Pojmenuje přírodní látky a objasní jejich strukturu a funkci, význam v metabolismu. 

 Chápe podstatu a význam analytické chemie, rozliší typy. 

 Rozpozná nebezpečí chemických sloučenin a průmyslu pro zdraví člověka a životní prostředí. 

 Chápe důležitost ochrany zdraví a životního prostředí. 
 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Složení a struktura atomů, molekul a iontů F 

2. Periodický systém prvků  

3. Roztoky a teorie kyselin a zásad  

4. Chemické reakce a chemická rovnováha  

5. Prvky s,p,d,f  

6. Uhlovodíky a jejich deriváty  

7. Chemie makromolekulárních látek  

8. Chemie přírodních látek Bi 

9. Chemické děje v živých soustavách Bi 

10. Chemický průmysl a ochrana životního prostředí a zdraví Environmentální výchova – člověk a životní prostředí, životní 
prostředí regionu a ČR 
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5.17.17 Vyučovací předmět: Seminář z dějepisu 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Vyučovací předmět Seminář z dějepisu vychází ze vzdělávacího oboru 
Dějepis, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučovací předmět 
je určen uchazečům o školní část maturitní zkoušky nebo zájemcům o vysokoškolské 
studium humanitních a právnických oborů. Ve třetím ročníku je hodinová dotace 
předmětu v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku pak 4 vyučovací 
hodiny týdně. 

 
Předmět je zaměřen na celkové prohloubení probírané látky, rozvoj 

dovedností a schopností žáků pomocí získaných znalostí a vědomostí. Stěžejním 
tématem jsou moderní dějiny (dějiny 19. a 20. století) z důvodu návaznosti na 
současné společenské jevy. Žáci jsou tudíž vedeni jak k samostatné, tak i skupinové 
práci (projekty, referáty, samostatné úkoly, historické exkurze, spolupráce 
s adekvátními institucemi – zvláště Muzeum českého ráje Turnov). Nedílnou součásti 
programu semináře je seznamují s historickými prameny a základní odbornou 
literaturou. Během celého školního roku využíváme mezipředmětové vazby (český 
jazyk a literatura, základy společenských věd, zeměpis, biologie, estetická výchova) 
v souvislosti s aktuálním společenským děním nebo podle podnětů žáků. Předmět 
Seminář z dějepisu má k dispozici odbornou učebnu, která je vedle běžných 
učebních pomůcek vybavena počítačem, DVD i videopřehrávačem 
a dataprojektorem. Zápis z probrané látky si žáci vytvářejí sami. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí 

 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žák vyhledává a třídí potřebné informace z různých zdrojů, dokáže posoudit 
jejich hodnotu a charakter zdroje; 

 vysvětlí a užívá termínů, které jsou pro dějepis specifické; 

 vedeme žáky k pochopení smyslu a využití časové osy a historické mapy 
v časovém a prostorovém kontextu; 

 dějepisné poznatky spojujeme se znalostmi s ostatních předmětů a klademe 
důraz na jejich pochopení a využití v reálném životě; 

 pracujeme s učebnicí, prameny a odbornou literaturou, čímž vedeme žáky 
k porozumění textu. 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 chceme, aby žáci přemýšleli o příčinách a výsledcích dějinných událostí a o 
dalších způsobech jejich řešení na základě probrané látky, vlastního názoru 
nebo zkušenosti; 
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 pochopení historických souvislostí a jejich návaznosti na aktuální dění kolem 
nás je pro náš předmět klíčové; 

 je důležité, aby žáci hodnotili a porovnávali své myšlenky s názory spolužáků. 
Zároveň, aby se snažili pomocí vhodné argumentace tyto názory obhájit, a 
přitom vnímali a respektovali názory ostatních; 

 k řešení problematických úloh slouží pravidelně zařazovaná samostatná práce 
žáků v hodinách. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vedeme žáky k výstižným a logickým formulacím jejich názorů týkajících se jak 
probírané látky, tak současných událostí ve srozumitelné a spisovné formě; 

 využíváme komunikačních a informačních prostředků k získávání nových 
poznatků a řešení problémů; 

 prezentací výsledků své práce před spolužáky ve vyšších ročnících zároveň 
rozvíjíme i komunikativní kompetence; 

 žáci obhajují své názory a postoje v řízené diskusi. 
 

Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žáci přemýšlí o různých společenských formách, jejich kladech a záporech a 
osvojují si základní principy společenských norem a zákonů; 

 srovnáváním historických událostí a osudů jednotlivců vedeme k prohloubení 
vědomí lidské důstojnosti; 

 seznamujeme je s naším kulturním dědictvím a chceme, aby si byli vědomi jeho 
významu, nutnosti jeho ochrany a zachování pro další generace; 

 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 na základě zadaných kritérií jsou žáci schopni zpracovat vybrané téma a 
následně jej adekvátně prezentovat; 

 žáci jsou si vědomi, že jedině vlastním zodpovědným studiem lze získat 
patřičné vědomosti, celkový nadhled a vlastní názor na události minulé i ty 
dnešní; 

 v rámci třídního kolektivu motivujeme žáky ke zdravé soutěživosti. 
 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žáci pracují ve skupině nebo dvojicích, přičemž se snaží pochopit význam 
týmové práce stejně tak jako práce samostatné. Učí se principům diskuze a 
jejímu významu; 

 rozvíjíme jejich hodnotový systém na základě historické zkušenosti; 
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 chceme, aby rozpoznali názory a činy, které ve společnosti způsobují nenávist 
a zlobu. Vedeme je k pochopení významu spolupráce mezi lidmi na příkladech 
z minulosti; 

 je pro nás klíčové rozvíjet v žácích snahu žít podle demokratických principů a 
vést je k uvědomění si kladů i záporů, které demokracie přináší. Zároveň je 
důležité, aby si žáci byli vědomi negativního vlivu totalitarismu a extrémního 
nacionalismu a nutnosti jejich potlačování; 

 řízenou diskusí vedeme žáky k vyjádření a obhajobě vlastního názoru a 
schopnosti reagovat na další diskusní podněty z vnějšku, včetně respektu 
k odlišným názorům. 

  

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 krátké kontrolní prověření znalostí aktuálně probírané látky 

 testy po každé větší kapitole 
 

b) ústní formy 

 ústní zkoušení 

 referáty na předem zadané téma týkající se právě probírané látky 

 prezentace projektů ve skupinách 

 minivýstupy (reakce na aktuální dění, výstavy…) 
 
Všechny testy a ústní formy hodnocení jsou zaměřeny na tvořivou odpověď. 
Znalost informací je důležitá, ale ještě hodnotnější je pro nás pochopení 
vzájemných souvislostí. Zároveň také hodnotíme způsob vyjadřování. 

 
c) sebehodnocení žáků.  
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 na kritériích hodnocení se budou žáci na začátku školního roku 
spolupodílet 
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SEMINÁŘ Z DĚJEPISU – 3. C 
 

Cílové dovednosti: 
žák: 

 vysvětlí smysl historického vzdělávání 

 roztřídí hlavní zdroje historických pramenů, pojmenuje instituce, které je shromažďují 

 orientuje se na časové ose a v historické mapě a v souslednosti hlavních historických období 

 charakterizuje život lidské společnosti v jntl. obdobích dějin lidské společnosti s důrazem na Evropu a Česko 

 orientuje se ve stěžejních dílech tuzemské historiografie 

 interpretuje obsah populárně naučných historických děl dle vlastního výběru 
 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Historické prameny ČJ, Mediální výchova 

Odborná a populárně naučná literatura a časopisy ČJ, Mediální výchova 

Stručné dějiny české a československé historiografie ČJ, ZSV, Mediální výchova 

Kapitoly z dějin pravěku a starověku ČJ, VV, ZSV, Z 

Kapitoly z dějin středověku ČJ, VV, ZSV, Z 

Kapitoly z dějiny novověku ČJ, VV, ZSV, Z, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

Kapitoly z moderních dějin ČJ, VV, ZSV, Z, Mediální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 

Významné události, výročí a data českých a světových dějin – aktuálně 
dle kalendáře v průběhu roku 

ČJ, ZSV, Z, Mediální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech 
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SEMINÁŘ Z DĚJEPISU – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
žák: 

 vysvětlí smysl historického vzdělávání 

 roztřídí hlavní zdroje historických pramenů, pojmenuje instituce, které je shromažďují 

 orientuje se na časové ose a v historické mapě a v souslednosti hlavních historických období 

 charakterizuje život lidské společnosti v jntl. obdobích dějin lidské společnosti s důrazem na Evropu a Česko 

 orientuje se ve stěžejních dílech tuzemské historiografie 

 interpretuje obsah populárně naučných historických děl dle vlastního výběru 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Historické prameny ČJ, Mediální výchova 

Odborná a populárně naučná literatura a časopisy ČJ, Mediální výchova 

Stručné dějiny české a československé historiografie ČJ, ZSV, Mediální výchova 

Kapitoly z moderních dějin ČJ, Z, Mediální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech 

Studená válka ČJ, Z, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

Ohniska napětí v současném světě ČJ, Z, Mediální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech 

Významné události, výročí a data českých a světových dějin – aktuálně 
dle kalendáře v průběhu roku 

ČJ, ZSV, Z, Mediální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech 
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5.17.18 Vyučovací předmět: Seminář společenskovědní 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje a rozvíjí předmět Základy společenských 
věd a vychází z očekávaných výstupů RVP G – vzdělávací oblasti Člověk a 
společnost, vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ a integruje 
řadu tematických okruh z průřezových témat. 

 
Předmět seminář společenskovědní je zařazen jako povinně volitelný do 3. a 

4. ročníku čtyřletého studia, časová dotace činí 2 vyučovací hodiny týdně v každém 
z uvedených ročníků. 

 
Vyučovací předmět je úzce provázán s praxí. Jeho prostřednictvím si žáci 

utváří realistický pohled na život a orientují se ve společenských jevech a procesech, 
které tvoří rámec každodenního života. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou 
skutečnost a své poznatky zpětně aplikovat na aktuální situace, v nichž se sami 
vyskytují. Cílem předmětu také je, aby žáci získali představu o náplni jednotlivých 
společenskovědních disciplín a tím si rozšířili možnost výběru svého budoucího 
studia a volby vlastní profesní orientace. 
 

Vzdělávací obsah jednotlivých ročníků je tematicky zaměřena na rozvoj 
psychologie, etiky a filozofie.  

 
Výuka probíhá v učebnách. Kromě tradiční metody výkladu je prostor věnován 

praktickým příkladům, vlastní prezentaci žáků, diskusi, zpracování aktuálních 
informací z médií /tisk, internet, TV/, práci se statistikami či autentickými texty a 
dokumenty, referátům, skupinové práci a projektům.  
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel zadává žákům úkoly /referáty, seminární práce/, při jejichž zpracování 
musí žáci vyhledávat, třídit, seřazovat a vybírat z množství informací. Studenti 
pracují individuálně, ve dvojicích nebo skupinách; 

 učitel zadává takové znění úkolů, aby žáci měli možnost dokládat zdroje 
informací, ze kterých čerpají; tímto žáci získávají při výběru zdrojů rozhled a 
orientaci a rozhodují o objektivitě a kvalitě předkládaných informací; 

 pod vedením učitele hodnotí výsledky své práce; 

 učitel studenty motivuje k plánování činnosti zadáváním dlouhodobějších 
úkolů s pevně stanoveným termínem odevzdání hotové práce. 
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Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel využívá simulace situací, ve kterých žáci rozhodují samostatně; 

 učitel navozuje problémové úkoly, ve kterých studenti hledají optimální řešení; 

 učitel zadává referáty, seminární práce a projekty, při kterých žáci pátrají po 
informacích z rozličných zdrojů; 

 učitel upozorňuje studenty na významné společenské problémy, události či 
situace, pomáhá jim s vytvářením, ověřováním či upřesňováním hypotéz. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel vytváří příležitosti a časový prostor k tomu, aby žáci prezentovali vlastní 
názory, obhajovali vlastní seminární práce; 

 učitel využívá metody diskuse, ve které žáci jasně vyjádří svůj názor a 
používají jednoznačné a srozumitelné argumentace; 

 učitel vede žáky ke kladení jasných a srozumitelných dotazů, k obhajobě 
vlastního stanoviska pomocí vhodných a věcně i etiky správných argumentů i 
k hledání protiargumentů; 

 učitel směřuje studenty k vytváření ucelených výkladů k zadaným či vybraným 
společenskovědním tématům; 

 učitel pomáhá studentům volit vhodný způsob zpracování a interpretace 
získaných informací, vede studenty ke zpracování informací pomocí 
grafického, obrazového či textového vyjádření. 

 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel motivuje studenty ke sledování aktuální situace /politické, sociální, 
ekologické, ekonomické/ v ČR i ve světě; 

 učitel na modelových situacích seznamuje žáky se základními principy 
občanské demokratické společnosti; 

 učitel využívá aktuálních možností pro uspořádání setkání studentů 
s osobnostmi z politického, kulturního a společenského života. 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel realizuje výuku ve skupinách, při které studenti musí navzájem 
spolupracovat, naslouchat si, tolerovat názory ostatních; 

 učitel zadává samostatné práce, referáty a projekty ve dvojicích či ve 
skupinách, žáci si musí jednotlivé pracovní kroky mezi sebou rozdělit a 
zorganizovat; 

 učitel vede žáky k odpovědnosti za plnění svých povinností tím, že 
k vyhotovení úkolů poskytne žákům dostatečné informace, v případě potřeby 
konzultace, ale zároveň ponechává co největší prostor pro samostatné 
zpracování. 
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Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel vede žáky k cílevědomému a zodpovědnému rozhodování o dalším 
vzdělání a budoucím profesním zařazení; 

 učitel vede žáky k rozvíjení osobního i odborného potenciálu a rozpoznávání a 
využívání příležitostí pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě; 

 učitel vede žáky k uplatňování aktivního přístupu a vlastní iniciativě a tvořivosti 
a vítá a podporuje inovace; 

 učitel vede žáky k získávání a kritickému hodnocení informací o vzdělávacích 
a pracovních příležitostech; 

 učitel vede žáky k využívání dostupných zdrojů a informací při plánování a 
realizaci aktivit; 

 učitel vede žáky k úsilí o dosažení cílů, k průběžné revizi a kritickému 
hodnocení dosažených výsledků, k dokončení započaté aktivity a motivuje je 
k dosahování úspěchu; 

 učitel vede žáky k posuzování a kritickému hodnocení rizika souvisejícího 
s rozhodováním v reálných životních situacích i k odpovědnosti tato rizika 
nést; 

 učitel vede žáky k porozumění podstatě a cílům podnikání, ke zvážení 
možného rizika a ke kritickému posuzování příležitostí k uskutečnění 
podnikatelského záměru s ohledem na své možnosti; 

 učitel vede žáky k pochopení reality tržního prostředí a dalších faktorů. 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy – testy, referáty, úvahy 
b) ústní formy – aktuality, prezentace své práce 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádní výkon hodnocen známkou 
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SEMINÁŘ SPOLEČENSKOVĚDNÍ – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 
Student 

 vysvětlí pojmy psychoterapie, poruchy nálad, fobie, artismus, …  

 vybírá vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi 

 vysvětlí podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně-patologického chování na 
jedince a společnost 

 vysvětlí základní pojmy neformální logiky 

 vysvětlí základní etické pojmy a charakterizuje etické kodexy 
 
Plán práce 

Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Logika – základy neformální logiky /jazykové výrazy a jejich analýza, 
usuzování, argumentace/ 

Matematika 

2. Psychosociální studia – psychologie  
                                        - psychopatologie 
                                        - sociální vztahy 

Biologie 
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti  
Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

3. Etika – praktická etika   
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SEMINÁŘ SPOLEČENSKOVĚDNÍ – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
Žák: 

 prokáže schopnost porozumivě číst filosofický text a zařadit jej do časových souvislostí 

 analyzuje a porovná a zařadí do souvislostí jednotlivá myšlenková paradigmata 

 navrhne interpretaci lidského filosofického, náboženského a etického tázání 

 provede kritiku předkládaných filosofických textů a prokáže schopnost logického úsudku 

 posoudí argumentaci svých kolegů a připraví kritické otázky k předkládaným filosofickým  textům 

 aplikuje své znalosti při tvorbě referátu a recenze zadaného filosofického díla 

 vyjádří vlastními slovy v diskusi své názory a interpretace filosoficko-etických  koncepcí 
 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. možnosti a hranice filosofického tázání – pokusy o definici 
filosofie 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

2. oblasti filosofického tázání a vztah k vědám exaktním, 
základní filosofické discipliny 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3. etapy evropského myšlení, charakteristika a souvislosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Dějepis, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova 

4. Nejvýznamnější osobnosti filosofie a jejich díla Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

5. Problémy a okruhy současného filosofického tázání Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Multikulturní výchova, Environmentální výchova 

6. Otázky náboženství v multikulturním světě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Multikulturní výchova 

7. Filosofie, náboženství a etika Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Multikulturní výchova, Environmentální výchova 
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5.17.19 Vyučovací předmět: Seminář 
politicko-ekonomický  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět svým obsahem navazuje a rozvíjí předmět Základy společenských 
věd. Vychází z očekávaných výstupů RVP G – vzdělávací oblasti Člověk a 
společnost, vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ. 

 
Předmět společenskovědní seminář je zařazen jako povinně volitelný do 4. 

ročníku čtyřletého studia, časová dotace činí 2 vyučovací hodiny týdně v každém 
z uvedených ročníků. 

 
Vyučovací předmět je úzce provázán s praxí. Jeho prostřednictvím si žáci 

utváří realistický pohled na život a orientují se ve společenských jevech a procesech, 
předně v oblasti politicko-ekonomické, které tvoří rámec každodenního života. Žáci 
se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost a své poznatky zpětně aplikovat 
na aktuální situace, v nichž se sami nacházejí. Cílem předmětu také je, aby žáci 
získali představu o náplni jednotlivých společenskovědních disciplín v dané oblasti a 
tím si rozšířili možnost výběru svého budoucího studia a volby vlastní profesní 
orientace. 

 
Předmět je zaměřen na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků 

v politicko-ekonomické realitě a s jejich začleňováním do různých společenských 
vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznávání a poznávání osobnosti 
druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých 
životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v širších společenstvích, 
s hospodářským životem, činností důležitých politických a ekonomických institucí a 
orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky 
respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat 
odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské 
a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou 
odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 

  
Výuka probíhá v učebnách. Kromě tradiční metody výkladu je prostor věnován 

praktickým příkladům, vlastní prezentaci žáků, diskusi, zpracování aktuálních 
informací z médií /tisk, internet, TV/, práci se statistikami či autentickými texty a 
dokumenty, referátům, skupinové práci a projektům.  

 
Metody práce jsou zaměřené na samostatnou práci žáků, na práci ve dvojicích 

i ve skupinách. Žáci pracují s odbornou literaturou, encyklopediemi, připravují 
referáty, sledují politické i kulturní dění a seznamují s ním spolužáky. V rámci výuky 
se žáci zúčastní exkurzí.  
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
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Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel zadává žákům úkoly /referáty, seminární práce/, při jejichž zpracování 
musí žáci vyhledávat, třídit, seřazovat a vybírat z množství informací. Studenti 
pracují individuálně, ve dvojicích nebo skupinách 

 učitel zadává takové znění úkolů, aby žáci měli možnost dokládat zdroje 
informací, ze kterých čerpají; tímto žáci získávají při výběru zdrojů rozhled a 
orientaci a rozhodují o objektivitě a kvalitě předkládaných informací 

 učitel vede žáky k hodnocení výsledků své práce 

 učitel studenty motivuje k plánování činnosti zadáváním dlouhodobějších 
úkolů s pevně stanoveným termínem odevzdání hotové práce  

 učitel vytváří u žáků zásoby pojmů a vědomostí, které jim umožňují orientovat 
se ve společenských situacích  

 učitel učí žáky vyhledávat a formulovat hlavní teze, rozpoznávat souvislosti 
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel využívá simulace situací, ve kterých žáci rozhodují samostatně 

 učitel navozuje problémové úkoly, ve kterých studenti hledají optimální řešení 

 učitel zadává referáty, seminární práce a projekty, při kterých žáci pátrají po 
informacích z rozličných zdrojů 

 učitel upozorňuje studenty na významné společenské problémy, události či 
situace, pomáhá jim s vytvářením, ověřováním či upřesňováním hypotéz 

 učitel nabízí žákům úkoly, ve kterých mohou aplikovat poznatky a rozpoznávat 
společné nebo odlišné znaky jevů  

 učitel poskytuje žákům prostor pro vyhledávání vlastních příkladů, pro 
vyslovení hypotéz a pro jejich ověření pomocí encyklopedií a internetu  

 učitel podporuje jejich samostatné řešení problémů 
 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel vytváří příležitosti a časový prostor k tomu, aby žáci prezentovali vlastní 
názory a obhajovali vlastní seminární práce 

 učitel využívá metody diskuse, ve které žáci jasně vyjádří svůj názor a 
používají jednoznačné a srozumitelné argumentace 

 učitel vede žáky ke kladení jasných a srozumitelných dotazů, k obhajobě 
vlastního stanoviska pomocí vhodných a věcně i eticky správných argumentů i 
k hledání protiargumentů 

 učitel směřuje studenty k vytváření ucelených výkladů k zadaným či vybraným 
společenskovědním tématům 

 učitel pomáhá studentům volit vhodný způsob zpracování a interpretace 
získaných informací, vede studenty ke zpracování informací pomocí 
grafického, obrazového či textového vyjádření  

 učitel používá odbornou terminologii  

 učitel podporuje komunikaci ve dvojicích i ve skupině  
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 učitel podporuje práci s výpočetní technikou a vedeme žáky k práci 
s informacemi  

 učitel nabízí žákům různé typy her a cvičení, ve kterých si mohou vyzkoušet 
různé druhy komunikace  

 učitel nabízí žákům různá témata k samostatným výstupům, prezentacím. 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel motivuje studenty ke sledování aktuální situace /politické, sociální, 
ekologické, ekonomické/ v ČR i ve světě 

 učitel na modelových situacích seznamuje žáky se základními principy 
občanské demokratické společnosti 

 učitel využívá aktuálních možností pro uspořádání setkání studentů 
s osobnostmi z politického, kulturního a společenského života  

 Učitel rozvíjí u žáků pozitivní vztah k  vlasti, přírodě a ochraně života  

 učitel rozvíjí u žáků zájem o současnost i minulost vlastního národa  

 učitel učí žáky eticky využívat informace  

 podporujeme u žáků pozitivní představu o sobě samém a vede je k přebírání 
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a k respektování názorů druhých 

 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 podílíme se na vytváření společných projektů s jinými předměty  

 učitel vyžaduje po žácích zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dokončení 
práce a její vyhodnocení  

 učitel učí žáky uspořádávat informace s ohledem na jejich účel, rozlišovat 
subjektivní i objektivní sdělení a zaujmout vlastní postoj ke sdělovanému 

 
Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel realizuje výuku ve skupinách, při které studenti musí navzájem 
spolupracovat, naslouchat si i tolerovat názory ostatních 

 učitel zadává samostatné práce, referáty a projekty ve dvojicích či ve 
skupinách, žáci si musí jednotlivé pracovní kroky mezi sebou rozdělit a 
zorganizovat 

 učitel vede žáky k odpovědnosti za plnění svých povinností tím, že 
k vyhotovení úkolů poskytne žákům dostatečné informace, v případě potřeby 
konzultace, ale zároveň jim ponechává co největší prostor pro samostatné 
zpracování 

 učitel rozvíjí u žáků respektování názorů a oceňování zkušeností druhých, 
rozvíjí pozitivní vztahy k opačnému pohlaví a rozpoznávání názorů a postojů 
ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům 
demokratického soužití  

 učitel podporuje vystoupení žáků před ostatními a obhajování vlastního názoru 
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Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 učitel vede žáky k cílevědomému a zodpovědnému rozhodování o dalším 
vzdělání a budoucím profesním zařazení 

 učitel vede žáky k rozvíjení osobního i odborného potenciálu a rozpoznávání a 
využívání příležitostí pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě 

 učitel vede žáky k uplatňování aktivního přístupu a vlastní iniciativě a tvořivosti 
a vítá a podporuje inovace 

 učitel vede žáky k získávání a kritickému hodnocení informací o vzdělávacích 
a pracovních příležitostech 

 učitel vede žáky k využívání dostupných zdrojů a informací při plánování a 
realizaci aktivit 

 učitel vede žáky k úsilí o dosažení cílů, k průběžné revizi a kritickému 
hodnocení dosažených výsledků, k dokončení započaté aktivity a motivuje je 
k dosahování úspěchu 

 učitel vede žáky k posuzování a kritickému hodnocení rizika souvisejícího 
s rozhodováním v reálných životních situacích i k odpovědnosti tato rizika nést 

 učitel vede žáky k porozumění podstatě a cílům podnikání, ke zvážení 
možného rizika a ke kritickému posuzování příležitostí k uskutečnění 
podnikatelského záměru s ohledem na své možnosti 

 učitel vede žáky k pochopení reality tržního prostředí a dalších faktorů 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy – testy, referáty, úvahy 
b) ústní formy – aktuality, prezentace své práce 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  
 

 

d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení, mimořádní výkon hodnocen známkou 
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SEMINÁŘ POLITICKO-EKONOMICKÝ – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
Žák: 

 porovná a popíše jednotlivé politicko-ekonomické koncepce v průběhu dějin a vysvětlí je v kontextu myšlenkových 
paradigmat. 

 si osvojí jména autorů a základních klasických děl v oblasti státovědy a politické ekonomie. 

 vysvětlí dynamiku základních ekonomických otázek a problémů 

 porovná a osvětlí charakter odborných textů v přírodních vědách a ve vědách společenských. 

 aplikuje své znalosti při tvorbě odborného společenskovědního textu včetně poznámkového aparátu 

 vyjádří vlastními slovy v diskusi své názory a interpretace politicko-ekonomických procesů a skutečností 

 posoudí argumentaci svých kolegů a připraví kritické otázky k předkládaným textům 
 

Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

1. Přehled základních děl a autorů v oblasti státovědy a politické 
ekonomie 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Environmentální výchova, Dějepis, 
Zeměpis 

2. Srovnání politologických a ekonomických koncepcí v průřezu dějin Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Environmentální výchova, Dějepis 

3. Základní ekonomické modely a problémy ekonomiky Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Environmentální výchova 

4. Obecná charakteristika společenskovědních textů, způsoby čtení a 
interpretace odborného textu ve společenských vědách 

Mediální výchova, Český jazyk 

5. Práce s odborným aparátem a literaturou, vytvoření odborné textu 
– seminární práce – na zadané téma s použitím získaných znalosti 

Mediální výchova, Český jazyk 

6. Prezentace a obhajoba seminární práce, kritické čtení odborného 
textu a příprava oponentury 

Mediální výchova, Český jazyk 
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5.17.20 Vyučovací předmět: Seminář ze zeměpisu 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Předmět svým obsahem navazuje na učivo předmětu zeměpis na vyšším stupni 
gymnázia a čtyřletém studiu gymnázia, předmět rozšiřuje a doplňuje. 
Předmět se vyučuje v rozsahu 2 hodin týdně ve 4. ročníku. 
  
Seminář ze zeměpisu je vyučovací předmět, který se snaží rozšiřovat znalosti o 
Zemi, charakterizuje různá území, oblasti, fyzicko geografické a socio ekonomické 
jevy na Zemi, studuje vztahy mezi jednotlivými sférami, seznamuje s životem lidí na 
jednotlivých kontinentech, zamýšlí se nad problematickými oblastmi světa. Klade si 
za úkol rozšířit znalosti studentů o svém kontinentu Evropě, o své zemi, České 
republice. Charakterizuje různá území, rozmístění lidí, jevů a událostí v prostředí. 
Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, uvádí žáky do hlavních přírodních, 
hospodářských a sociálních podmínek a seznamuje se životem lidí v jednotlivých 
světadílech. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí 

 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 zadávání referátů, k nimž žáci vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí 
geografické informace a data z informačních zdrojů – internet, rozhlas, 
televize, odborné encyklopedie, časopisy, mapy, statistiky… 

 propojování získaných poznatků se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, 
žáci si tak vytvářejí ucelenější představy o vztazích mezi přírodním a 
společenským prostředím, mezi přírodou a působením člověka 

 pokládání žákům otázek vztahujících se ke způsobu a příčinám různých 
přírodních procesů, společné hledání řešení otázek a adekvátních odpovědí 

 kontrolování výsledků pozorování, měření a zkoumání, požadavek jejich 
samostatného zhodnocení žáky, porovnávání s jejich dosavadními 
zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi a formulování patřičných závěrů 

 

Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vytváření společně s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a 
dosavadních zkušeností hypotézy k problému či úkolu, žáci je ověřují 
praktickou činností, kladou otázky s geografickou tématikou a objevují 
problémy s tím související, řeší problémy na úrovni svých znalostí, ověřují 
správnost řešení problémů, odpovídají na geografické otázky 

 nalézání a pojmenování shodných, podobných a odlišných znaků 
geografických objektů, jevů a procesů, společné vyvozování patřičných závěrů 
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 pojmenování podstatných lokálních, regionálních a globálních problémů 
přírodní a společenské sféry, diskuse a usilování o vhodných způsobech 
řešení problémů, nenechat se odradit počátečními nezdary, sledovat a 
hodnotit vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 vyžadovat na žácích formulaci hypotéz, pojmenování problémů či vlastních 
názorů na konkrétní témata přírodního a společenského prostředí 

 žáci uvádějí skutečnosti, ze kterých vyvozují své úsudky, vytvářejí si vlastní 
názory, formulují vlastní rozhodnutí a uplatňují v jednání své názory 

 využívání dostupných informačních a komunikačních prostředků 

 konzultace názorů se žáky, vhodná argumentace, společná spolupráce na 
řešení problémů a úloh 

 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 pociťovat občanskou zodpovědnost za zachování životního prostředí a 
udržitelného života pro budoucí generace 

 chápat významy přírodních a společenských hodnot, vystupovat aktivně a 
prakticky v jejich zájmu 

 prezentace fakt a argumentů pro utváření postojů a hodnot, které respektují 
rovnoprávnost všech lidí, vyjadřují demokratické přístupy v řešení 
společenských problémů 

 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žáci uplatňují osvojené dovednosti i vědomosti a návyky v osobním a 
veřejném životě 

 informace žáků o existenci a šíření moderních komunikační, dopravních a 
výrobních technologií, které mají úzký vztah k orientaci, pohybu a pobytu 
v terénu, k cestování, k rozmístění výrobních a jiných aktivit v prostředí, 
k ochraně přírodního a životního prostředí, diskuse, žáci uplatňují osvojené 
vědomosti ve svém profesním životě 

 kladné hodnocení svědomité a systematické práce žáků 
 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 rozdělování pracovních úloh ve skupině, žáci přijímají svou roli a ztotožňují se 
s ní 

 spolupráce při skupinové práci 

 přijímání, diskuse a usměrňování názorů druhých 

 hodnocení výsledků činnosti skupin i jednotlivců, sebekritika 

 žáci chápou potřebu efektivní spolupráce 
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Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů a 
k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 testy geografických znalostí 

 práce se slepou mapou dané oblasti 

 referáty na dané téma 

 praktické činnosti vyplývající z cíle hodiny 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení 

 prezentace na dané téma 

 referáty a jejich obhajoba 

 aktuality ze situace ve světě 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj 

 žáci budou navzájem hodnotit svá vystoupení  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 slovní hodnocení 

 hodnocení známkou 
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SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 

 Hodnotí a porovnává polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál vybraných států světa, 
oblastí. 

 Porovnává různé krajiny, uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů. 

 Posuzuje prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a jejich dynamiku, hodnotí 
mozaiku multikulturního světa. 

 Porovnává státy světa a integrace států, lokalizuje na mapách aktuální geopolitické změny. 

 Lokalizuje na mapách světadíly, oceány, makroregiony světa podle zvolených kritérií, porovnává jejich postavení, poměry, 
potenciál a bariéry. 

 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. 

 Rozlišuje a porovnává prvky a složky přírodní sféry, jejich vzájemné souvislosti a podmíněnosti. 

 Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie 
 

Čj – komunikační a slohová výchova, receptivní řečové 
dovednosti 
M – práce s daty 

Přírodní obraz Země 
 

F – pohyb těles, síly, Vesmír 
D – Starověké a středověké představy o Vesmíru 
Bi – neživá příroda 

Společenské a hospodářské prostředí, životní prostředí 
 

D – lidská společnost v minulosti 
ZSV – stát a hospodářství, principy tržního 
hospodářství, globální svět, člověk ve společnosti 
Bi – základy ekologie, organismy a prostředí 
CH – chemie a společnost 
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Regiony světa – vybrané kapitoly 
 

D – historie objevování, kolonizace, dekolonizace 
Bi – základy ekologie 
ZSV – geopolitické problémy světa, mezinárodní 
vztahy, globální svět, evropská integrace 
Čj – receptivní a produktivní řečové dovednosti 

Česká republika 
 

ZSV – člověk ve společnosti, naše vlast, vlastenectví 
Bi – neživá příroda, základy ekologie 
D – modernizace společnosti 
CH – chemie a společnost 
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5.17.21 Vyučovací předmět: Programování 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Programování je volitelný předmět, který doplňuje povinný předmět 
Informatika a ICT. Rozvíjí a rozšiřuje kapitolu algoritmizace úloh z RVP pro 
gymnázia. Je určen pro žáky, kteří jsou orientováni na informatiku, matematiku a 
příbuzné obory. 

 

Všechny hodiny se vyučují ve specializované učebně, kde má každý žák k 
dispozici svůj počítač. V 1. a 2. ročníku nabízíme předmět jako nepovinný s dotací 
dvě hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku je zařazen do systému volitelných předmětů 
také s dvouhodinovou dotací. 
  
Obsah předmětu lze rozdělit do tří částí, které se vzájemně prolínají: 

 ovládnutí konkrétního vyššího programovacího jazyka či vývojového prostředí 

 tvorba efektivních algoritmů a jejich aplikace v praktických úlohách 

 využití abstraktních datových struktur k tvorbě efektivních algoritmů 
 
Absolvování předmětu ve 3. a 4. ročníku je nutnou podmínkou pro složení školní 
části maturitní zkoušky z tohoto předmětu. 
 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 při psaní programu si žák sám práci plánuje a organizuje  

 při programování se žák snaží najít nejefektivnější řešení 

 program je tvůrčí dílo žáka, do kterého zapracovává znalost algoritmů a 
datových struktur 

 při odlaďování programů žák odhaluje chyby, poučí se z nich a odstraňuje je 
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 programování rozvíjí všechny kompetence k řešení problémů popsané 
v RVPG. Po zadání úkolu musí rozpoznat problém, jeho podstatu a rozčlenit 
na části, navrhuje různé postupy řešení a vybírá nejlepší, aplikuje dříve známé 
postupy a vymýšlí nové, přijímá i návrhy ostatních, hodnotí výhody i nevýhody 
jednotlivých řešení, formuluje svoje řešení a obhajuje ho, formuluje v jazyce 
srozumitelném počítači a ověří funkčnost svého řešení. 
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Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žák používá zápis algoritmu v programovacím jazyce 

 využívá moderní technické vybavení 

 při komunikaci se spolužáky či učitelem formuluje svoje řešení 
 
Kompetence občanské 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 žáci respektují návrhy řešení problému navrhované spolužáky a vhodným 
způsobem je hodnotí 

 
Kompetence pracovní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 seznamujeme žáky s bezpečností práce a pravidly práce se školními počítači 
 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 výběrovým předmětem dáváme příležitost k rozhodnutí o budoucím profesním 
zaměření 

 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 
vyřešení praktické úlohy a včasné odevzdání řešení 
test ze znalosti programovacího jazyka, datové struktury či algoritmu 
b) ústní formy 
aktivní přístup k řešení problému při hodině 
c) sebehodnocení žáků 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 žák odladí a otestuje funkčnost svého programu 

 žák obhájí funkčnost svého programu a efektivitu řešení před ostatními 

 žáci budou hodnotit programy spolužáků  

 na kritériích hodnocení se budou žáci spolupodílet 
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PROGRAMOVÁNÍ – 3. C 
 
Cílové dovednosti: 
 
Cílové dovednosti se prolínají v celé výuce programování. Zpočátku klademe větší důraz na zvládnutí konkrétního 
programovacího jazyka či vývojového prostředí. Postupem času se více zaměříme na tvorbu efektivních algoritmů nejen využitím 
vhodných datových struktur. 
Seminář vyžaduje vstupní dovednosti a znalosti, které je možno získat například v rámci povinného předmětu Informatika a ICT 
v kvintě / 1. ročníku a v navazujícím nepovinném semináři Programování v sextě / 2. ročníku. 
 

 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů 

 analyzuje problém, formuluje algoritmus a napíše program v konkrétním vyšším programovacím jazyce 

 otestuje a odladí vlastní program 

 vysvětlí princip fungování vlastního algoritmu či programu 

 používá základní příkazy a typy proměnných konkrétního vyššího programovacího jazyka či vývojového prostředí 

 tvoří programy a posuzuje jejich efektivnost 

 využívá abstraktní datové struktury k účelné organizaci dat a aplikuje je při tvorbě efektivních algoritmů 
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Plán práce 
 

Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

opakování – základní příkazy a typy proměnných, pole, soubory  

grafika – souřadnice, barvy, kreslení, úprava obrázků 

Matematika – souřadnice bodu v rovině, binární a 
hexadecimální soustava 
Fyzika, Výtvarná výchova – barevné složky světla, 
negativ, komplementární barvy 

síťová komunikace – protokol TCP/IP, ClientSocket, ServerSocket Osobnostní a sociální výchova – spolupráce 

uložení dat v počítači – bit, byte, uložení základních typů proměnných, 
dlouhá čísla, výpočet faktoriálu 

Matematika – binární soustava, faktoriál, mantisa, 
charakteristika 

vnitřní řazení a úvod do časové složitost algoritmů – algoritmy O(n2), 
odhad časové složitosti 

Matematika – polynomické funkce, logaritmická funkce, 
exponenciální funkce 

dynamické proměnné a lineární spojové seznamy – typový ukazatel, 
alokace a uvolnění paměti, jednosměrný lineární spojový seznam a 
základní operace s ním, objektový přístup 

Matematika – logické spojky 

stromy a grafy – základní pojmy teorie grafů, graf, strom, binární strom, 
binární halda, heapsort 

 

rekurze – princip přímé rekurze, fronta před pokladnou, quicksort  

binární vyhledávací stromy – definice BVS, uložení v počítači, základní 
operace, objektový přístup 

 

zásobník a fronta – definice, uložení v počítači, využití  

reprezentace a vyhodnocení aritmetického výrazu – string a binární 
strom, převody mezi reprezentacemi, vyhodnocení ar. výrazu 

Matematika – aritmetický výraz, priorita operací 
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PROGRAMOVÁNÍ – 4. C 
 
Cílové dovednosti: 
 
Cílové dovednosti se prolínají v celé výuce programování. Zpočátku klademe větší důraz na zvládnutí konkrétního 
programovacího jazyka či vývojového prostředí. Postupem času se více zaměříme na tvorbu efektivních algoritmů nejen využitím 
vhodných datových struktur. 
 

 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů 

 analyzuje problém, formuluje algoritmus a napíše program v konkrétním vyšším programovacím jazyce 

 otestuje a odladí vlastní program 

 vysvětlí princip fungování vlastního algoritmu či programu 

 používá základní příkazy a typy proměnných konkrétního vyššího programovacího jazyka či vývojového prostředí 

 tvoří programy a posuzuje jejich efektivnost 

 využívá abstraktní datové struktury k účelné organizaci dat a aplikuje je při tvorbě efektivních algoritmů 
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Plán práce 
 

Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

hledání nejkratší cesty – algoritmus vlny a Dijkstrův algoritmus  

metody reprezentace grafů – matice, seznamy, dynamické reprezentace, 
vybrané grafové algoritmy 

Matematika – matice 

backtracking – využití přímé rekurze  

logik – umělá inteligence, DrawGrid  

úvod do numerických metod – řešení soustavy lineárních rovnic, hledání 
nulových bodů funkce 

Matematika – řešení soustav lineárních rovnic, 
funkce, nulové body 

vznik objektu za běhu programu – program pexeso  

OOP – dědění tříd, constructor, destructor, virtuální metody, 
polymorfismus 

 

tvorba maturitních programů  

programování tisku (volitelné téma dle časových možností)  

systematizace poznatků  
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5.17.22 Vyučovací předmět: Deskriptivní geometrie 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku dvě hodiny týdně. 
Výuka deskriptivní geometrie v gymnáziu rozvíjí a prohlubuje prostorovou 

představivost, potřebnou při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů 
do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů z jejich rovinného obrazu. Dovednostní 
charakter předmětu napomáhá schopnosti žáků analyzovat, abstrahovat a 
zobecňovat, přesně logicky uvažovat a zdůvodňovat úvahy, rozvíjet zručnost 
grafického projevu a estetické cítění. 

Žáci řeší problémy a zejména konstrukční úlohy, zobrazují technické součásti a 
architektonické prvky, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody 
řešení, vytvářejí algoritmy řešení, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost 
(případně počet řešení) daného problému. Při studiu využívají pomůcky a modely, 
odbornou literaturu, internet, výukové programy pro deskriptivní geometrii, grafické 
CAD systémy, seznamují se s prostředky a možnostmi počítačové grafiky. 

Výuka deskriptivní geometrie má úzké mezipředmětové vztahy k matematice, 
informatice a výpočetní technice a k estetické výchově. Žáci poznávají význam oboru 
ve stavitelství, architektuře a v jiných technických oborech, v oblasti průmyslového 
designu nebo v lékařské anatomii a uvědomují si, že znalosti a dovednosti z 
deskriptivní geometrie jsou využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na 
vysokých školách zejména technických, matematicko-přírodovědných a uměleckých 
směrů. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí 

 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 
 získávání zkušeností s geometrickým modelováním, pochopení vztahů mezi 

modelem (reálnou situací) a jeho průmětem, k pěstování a rozvíjení prostorové 
představivosti  

 pečlivosti, houževnatosti, svědomitosti, vytrvalosti, zodpovědnosti za vykonanou 
práci 

 domácí úlohy umožňují žákům kontrolovat vlastní úspěšnost řešení problému 
 vedeme žáky k tomu, aby vhodně užívali obecně používané termíny, znaky a 

symboly. 
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 analyzování problému, volba správného postupu řešení a jeho zdůvodňování, 
výběr vhodné zobrazovací metody, vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem 
k podmínkám úlohy  

 žáci jsou vedeni k iniciativě, samostatnosti, obrazotvornosti a tvůrčímu myšlení  
 rozbor úloh, nalézání různých variant řešení zadaných úloh, diskuze nad 

vhodným postupem 
 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 
 logické myšlení a přesnost (ve vyjadřování i v grafickém projevu), užívání správné 

terminologie a frazeologie, zavedené symboliky a norem (harmonizované ČSN)  
 zručnost v účelném, informativním a vkusném grafickém projevu a rozvíjení 

estetického cítění  
 možnost používat ke kreslení počítač s vhodně zvoleným software 
 klademe důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost 

argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu; 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 tématické písemné práce  

 průběžné hodnocení domácích prací 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení – přesná terminologie, postupy řešení úloh 
c) sebehodnocení žáků 

 v rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků 
své práce na základě předem stanovených kritérií u grafického provedení 
úloh 

d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 pochvala za práci při hodině 

 evidence aktivity v klasifikačním archu. 
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DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE – 4. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 
KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ 

 modeluje a správně klasifikuje vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin v prostoru  

 užívá kriteria rovnoběžnosti a kolmosti přímek a rovin, určuje jejich odchylky a vzdálenosti v prostoru  

 zobrazí a vymodeluje bod, přímku, úsečku a rovinu  

 sestrojí délku úsečky, odchylku přímky a roviny od průmětny  

 určí kótu bodu na přímce, přímku a bod ležící v rovině  

 zobrazí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovinou  

 sestrojí kolmici k rovině  

 zobrazí útvar ležící v obecné rovině  

 zobrazí jednoduché hranaté těleso 
MONGEOVO PROMÍTÁNÍ 

 sestrojí sdružené průměty bodu, přímky, úsečky, zobrazí rovinu a vymodeluje tyto útvary v prostoru  

 sestrojí délku úsečky, odchylku přímky a roviny od průmětny  

 určí přímku a bod ležící v rovině  

 zobrazí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovinou  

 sestrojí kolmici k rovině a rovinu kolmou k přímce  

 zobrazí útvar ležící v obecné rovině, užívá osovou afinitu  

 řeší jednoduché úlohy pomocí třetí průmětny  

 zobrazí hranol a jehlan v základní poloze a jednoduché hranaté těleso v prostoru  

 sestrojí řez hranolu a jehlanu rovinou (kolmou k průmětně i v obecné poloze vzhledem k průmětnám), průnik přímky s 
hranolem a jehlanem  

 sestrojí sdružené průměty kružnice  

 zobrazí kulovou plochu, bod na kulové ploše a tečnou rovinu kulové plochy  

 sestrojí průnik kulové plochy s rovinou (kolmou k průmětně i v obecné poloze vzhledem k průmětnám) a průnik kulové plochy 
s přímkou  

 zobrazí rotační válec a rotační kužel, bod na povrchu válce a kužele a tečnou rovinu válce a kužele  

 sestrojí řez válce a kužele rovinou kolmou k průmětně a průnik přímky s válcovou a kuželovou plochou 
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KUŽELOSEČKY 

 formuluje s pochopením ohniskové definice kuželoseček a aplikuje je při bodové konstrukci kuželosečky, sestrojí 
kuželosečku z daných prvků  

 sestrojí tečnu kuželosečky v daném bodě kuželosečky  

 aplikuje vlastnosti vrcholové a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholové a řídící přímky paraboly při konstrukcích 
kuželoseček a jejich tečen  

 využívá poznatky o kuželosečkách při zobrazení oblých těles a jejich rovinných řezů 
PRAVOÚHLÁ AXONOMETRIE 

 zobrazí bod, přímku a rovinu a určí jejich polohu vzhledem k průmětnám  

 určí přímku a bod ležící v dané rovině  

 sestrojí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovinou  

 zobrazí útvar ležící v pomocné průmětně  

 zobrazí hranaté a rotační těleso v základní poloze  

 sestrojí řez hranatého a rotačního tělesa rovinou kolmou k pomocné průmětně  

 určí průnik přímky s tělesem 
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Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ Matematika 

soustava souřadnic v průmětně, principy a vlastnosti pravoúhlého 
promítání  

 

kóta bodu, stopník přímky, stopa roviny, hlavní a spádová přímka 
roviny  

 

vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost přímky a roviny, 
otáčení roviny do průmětny, osová afinita  

 

konstrukční úlohy  

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Matematika 

pravoúhlé promítání na dvě průmětny   

stopníky přímky, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny   

vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost přímky a roviny, 
vzdálenost bodu od roviny a od přímky, otáčení roviny do průmětny  

 

konstrukční úlohy, sítě těles   

klasifikace rovinných řezů na kuželové ploše, věty Quételetovy -
Dandelinovy 
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KUŽELOSEČKY Matematika 

elipsa, hyperbola, parabola, základní pojmy, oskulační kružnice ve 
vrcholech, proužková konstrukce elipsy 

 

tečna kuželosečky, vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, 
vrcholová a řídící přímka paraboly 

 

PRAVOÚHLÁ AXONOMETRIE Matematika 

principy pravoúhlé axonometrie, otáčení pomocných průměten  

stopníky přímky, stopy roviny  

vzájemná poloha bodů, přímek a rovin  

konstrukční úlohy  

průsečná (zářezová) metoda  
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5.17.23 Vyučovací předmět: Technické kreslení 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku dvě hodiny týdně. 
Předmět technické kreslení je zaměřen na grafickou komunikaci v technice. 

Výchovně vzdělávací cíle předmětu mají své tržiště ve výchove žáku k přesné práci 
a k zachování pravidel grafické komunikace mezi odborníky různých oborů. Svými 
požadavky na úpravnost, čistotu provedení a rozvržení obrazců v ploše přispívá 
výuka technického kreslení k estetické výchově žáku. Tento předmět rozvíjí logické 
uvažování a vede žáky k aktivnímu a samostatnému řešení daných problémů. 
Znalosti získané v tomto předmětu mohou žáci uplatnit v dalším studiu i v běžném 
životě. 
Vyučování směruje k tomu, aby žák: 
 ovládal kreslení tužkou, případně tuší 
 osvojil si základní postupy při kreslení a kótování základních tvarů ve 2D CAD na 

počítači  
 znal význam technické dokumentace a normalizace v technické praxi 
 osvojil si zásady kreslení strojnických a stavebních výkresů 
 dovedl číst a kreslit jednoduché strojnické výkresy (volitelně) 
 dovedl číst a kreslit jednoduché stavební výkresy (volitelně) 
 uměl vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů – katalogu, 

technických listu, učebnic, skript a Internetu. 
 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 získávání zkušeností s geometrickým zobrazováním, pochopení vztahů mezi 

modelem a jeho průmětem, k pěstování a rozvíjení prostorové představivosti  
 pečlivosti, houževnatosti, svědomitosti, vytrvalosti, zodpovědnosti za vykonanou 

práci 
 domácí úlohy umožňují žákům kontrolovat vlastní úspěšnost řešení problému 
 vedeme žáky k tomu, aby vhodně užívali obecně používané termíny, znaky 

a symboly. 
 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 rozvíjení prostorové představivosti, logického myšlení a úsudku 
 volba správného způsobu zobrazení a popisu vlastností 
 žáci jsou vedeni k iniciativě, samostatnosti, obrazotvornosti 
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Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
 logické myšlení a přesnost (ve vyjadřování i v grafickém projevu), užívání správné 

terminologie a frazeologie, zavedené symboliky a norem (ČSN, ISO)  
 zručnost v účelném, informativním a vkusném grafickém projevu 
 možnost používat ke kreslení počítač s vhodně zvoleným software 
 klademe důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost 

argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu; 
 

Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 tématické písemné práce  

 průběžné hodnocení domácích prací 
b) ústní formy 

 ústní zkoušení – přesná terminologie,  
c) sebehodnocení žáků 

 v rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků 
své práce na základě předem stanovených kritérií u grafického provedení 
úloh 

d) hodnocení úrovně práce v hodině 

 pochvala za práci při hodině 

 evidence aktivity v klasifikačním archu. 
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TECHNICKÉ KRESLENÍ – 4. C 
 
Cílové dovednosti žáka: 
Úvod do grafické komunikace 

 zná historii a význam grafické komunikace pro praxi. 
Pomůcky pro technické kreslení a jejich použití 

 používá pomůcky pro kreslení a rýsování, popíše a pojmenuje jednotlivé pomůcky 

 kreslí od ruky i s použitím pomůcek. 
Normalizace v technickém kreslení 

 orientuje se v normách a dovede je používat 

 rozlišuje a dovede použít formáty výkresu 

 dokáže používat druhy čar  

 používá měřítka 

 popisuje výkresy technickým písmem 

 má přehled o druzích výkresu a zná způsoby jejich rozmnožování. 
Technická dokumentace 

 vyjmenuje druhy technické dokumentace, rozezná tyto druhy a definuje oblast použití technické dokumentace v praxi 
Základy zobrazování na technických výkresech 

 vyjmenuje promítací metody 

 vysvětlí rozdíl mezi středovým a rovnoběžným promítáním 

 vyjmenuje druhy rovnoběžného promítání 

 zná principy zobrazení těles v pravoúhlém a kosoúhlém (axonometrickém) promítání 

 umí doplňovat chybějící průměty těles 

 má prostorovou představivost 
Strojnické kreslení 

 zná pravidla pro zobrazování těles na výkresech a kótování jednoduchých těles; 

 vysvětlí rozdíl mezi řezy a průřezy; 

 zná pojmy Přesnost rozměru, lícování a tolerance, drsnost povrchu a vysvětlí je; 

 zakreslí jednoduchou strojní součástku dle předlohy; 

 orientuje se ve výkresech sestavení. 
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Kreslení ve stavebnictví 

 správně pojmenuje stavební konstrukce; 

 zná zásady kreslení a kótování stavebních konstrukcí; 

 použije příslušný typ cáry a vysvětlí důvod použití, včetně značení hmot při rýsování; 

 kreslí jednoduché svislé konstrukce v půdorysu i v řezu; 

 kreslí otvory ve svislých konstrukcích v půdorysu; 

 umí konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov; 

 kreslí jednoduchý půdorys na základe Předlohy.. 
Elektrotechnické kreslení 

 vyjmenuje druhy elektrotechnických schémat; 

 zná zásady kreslení schémat; 

 zná a kreslí značky pro elektrotechnická schémata. 
 
Plán práce 

učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Úvod do grafické komunikace  

Historický nástin grafické komunikace  

Význam grafické komunikace pro praxi  

Pomůcky pro technické kreslení a jejich použití  

Zásady pro kreslení od ruky a s použitím pomůcek  

Kreslení a napojování car  

Normalizace v technickém kreslení  

Význam normalizace a druhy norem  

Formáty výkresu, skládání výkresu  
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Druhy car a jejich použití  

Měřítka zobrazení  

Písmo pro technické kreslení  

Druhy výkresu a jejich rozmnožování  

Technická dokumentace  

Druhy technické dokumentace  

Základy zobrazování na technických výkresech Matematika 

Promítací metody a jejich rozdělení  

Pravoúhlé promítání  

Kosoúhlé promítání  

Doplňování chybějících průmětu těles  

Strojnické kreslení  

Pravidla pro zobrazování jednoduchých těles  

Řezy technickými tělesy  

Kótování těles  

Přesnost rozměrů  

Lícování a tolerance  

Drsnost povrchu  

Výkresy sestavení  
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Kreslení ve stavebnictví  

Základní názvosloví  

Základy zobrazování stavebních konstrukcí  

Kótování stavebních konstrukcí  

Druhy čar a značení hmot  

Zásady pro zakreslování svislých konstrukcí  

Zásady pro zakreslování otvoru ve svislých konstrukcích  

Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov  

Zakreslení půdorysu jednoduchého objektu  

Elektrotechnické kreslení Fyzika 

Druhy elektrotechnických schémat  

Zásady kreslení schémat  

Značky schémat  
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5.17.24 Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka a 
literatury 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Vyučovací předmět Seminář z českého jazyka a literatury vychází ze 
vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura, který je součástí vzdělávací oblasti 
Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět je určen žákům, kteří budou 
absolvovat společnou, příp. i školní část maturitní zkoušky, ale i zájemcům o 
vysokoškolské studium českého jazyka a literatury a dalších humanitních a 
právnických oborů. Ve čtvrtém ročníku je hodinová dotace předmětu v rozsahu 2 
vyučovací hodiny týdně. 

 
Předmět je zaměřen na celkové prohloubení probírané látky, rozvoj 

dovedností a schopností žáků pomocí získaných znalostí, vědomostí a zejména 
dovedností. Stěžejními tématy jsou literární historie (od antiky po XXI. století), 
literární teorie (interpretace textů), historie divadla a filmu, publicistika a tvůrčí psaní. 
Žáci jsou tudíž vedeni jak k samostatné, tak i skupinové práci (projekty, referáty, 
samostatné úkoly, literárně-historické exkurze, spolupráce s adekvátními institucemi 
– muzea, archivy, památníky – např. PNP, Kulturní centrum Turnov). Nedílnou 
součásti programu semináře je seznamují s literárními prameny, osobnostmi 
literárního života (besedy, semináře, výukové programy a základní i rozšiřující 
odbornou literaturou. V seminářích využíváme zhusta mezipředmětové vazby 
(dějepis, základy společenských věd, cizí jazyky, estetická výchova) v souvislosti 
s aktuálním společenským děním nebo z podnětů žáků či jiných vnějších podnětů. 
Předmět Seminář z českého jazyka a literatury má k dispozici učebnu, která je 
vedle běžných učebních pomůcek vybavena počítačem, DVD i videopřehrávačem 
a dataprojektorem. K dispozici je i kvalitně vybavená knihovna vybavená odbornou 
literaturou z oboru. Zápis z probrané látky si žáci vytvářejí sami, v seminářích 
zaměřených na dějiny filmu a divadla jsou k dispozici i pracovní listy. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí 
 
Kompetence k učení 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Učíme žáky pracovat s textem, vyhledávat a formulovat hlavní teze, 
rozpoznávat souvislosti. Žáci pracují s různými zdroji informací, např. s 
odbornými publikacemi či informacemi prezentovanými hromadnými 
sdělovacími prostředky. 

 
Kompetence k řešení problému 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 
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 Nabízíme žákům úlohy, ve kterých mohou aplikovat poznatky, rozpoznávat 
společné nebo odlišné znaky jevů. 

 Poskytujeme žákům prostor pro vytváření vlastních příkladů jazykových jevů, 
pro vyslovení hypotéz a pro jejich ověření pomocí jazykových příruček, 
encyklopedií a internetu. 

 V rámci literární výchovy provádíme analýzu ukázek, knih a žáci vytvářejí 
vlastní interpretaci díla. Umožníme žákům uplatnit fantazii a tvořivost při 
tvorbě vlastních textů. 

 
Kompetence komunikativní 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Užíváme spisovného jazyka a vedeme žáky k jeho správnému používání. 

 Používáme odbornou terminologii. 

 Podporujeme komunikaci ve dvojicích i ve skupině. 

 Podporujeme práci s výpočetní technikou a vedeme žáky k práci s 
informacemi.  

 Nabízíme žákům různé typy textů a komunikujeme o nich. 

 Nabízíme žákům různá témata k samostatným výstupům, prezentacím, 
k uplatnění řečnických dovedností. 

 

Kompetence sociální a personální 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Rozvíjíme u žáků respektování názorů a oceňování zkušeností druhých. 

 Podporujeme vystoupení před ostatními a obhajování vlastního názoru. Učíme 
žáky odolávat společenským a mediálním tlakům, kriticky je hodnotit. 

 
Kompetence občanská 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 V ústní i písemné komunikaci volíme témata, kde mohou žáci vytvářet své 
občanské postoje a vyjádřit se o nich. 

 Na základě rozboru různých literárních děl rozvíjíme vztah k českému jazyku, 
vlasti, přírodě a ochraně života.  

 Učíme žáky eticky využívat informace. 

 Podporujeme jejich pozitivní představu o sobě samém a vedeme je k přebírání 
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a k respektování názorů druhých. 

 
Kompetence k podnikavosti 
V našem vyučovacím předmětu jsou pro utváření a rozvíjení těchto kompetencí 
využívány následující postupy: 

 Vytvoříme prostor pro to, aby žáci v mluvené či psané formě hodnotili své 
předpoklady pro další studium a zamýšleli se nad volbou vhodného povolání.  

 Budeme podporovat snahu žáka uplatnit se v literárních či interpretačních 
soutěžích a v olympiádě v českém jazyce. Oceníme tuto iniciativu jako 
získávání zkušeností, možnost vyniknout, reprezentovat školu, pracovat nad 
rámec povinností. 
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Jak budeme v našem předmětu hodnotit 
 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník, k tomu budeme v našem předmětu využívat těchto forem a nástrojů: 

a) písemné formy 

 krátké testové prověření znalostí aktuálně probírané látky 

 samostatné práce (umělecké, publicistické texty různého rozsahu) 

 seminární práce (hodnocení práce s výchozími texty, prameny, rozsah a 
kvalita odvedené práce) 
 

b) ústní formy 

 ústní zkoušení 

 referáty na předem zadané téma týkající se právě probírané látky 

 prezentace projektů ve skupinách 

 ústní prezentace (důraz na práci s jazykem, schopnost formulace vlastní 
myšlenky, vlastního přístupu) 

 
 

c) sebehodnocení žáků.  
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své 
práce  

 na základě předem stanovených kritérií u ústních prezentací 

 v jednotlivých klasifikačních obdobích sami zhodnotí svůj rozvoj, slabiny a 
naplánují další směry své práce 

 na kritériích hodnocení se budou žáci na začátku školního roku 
spolupodílet 
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Základní themata: 
 
1. opomíjení spisovatelé (Zábrana, Jedlička, Hrabě, Pelc), 
2. rozbory literárních děl (Elegie, Smrt krásných srnců, Romance pro křídlovku, Ostře sledované vlaky, Žert, Trip do Česka), 
3. filmové zpracování literatury (zdroj, inspirace, český kontext od 30. let do současnosti), 
 
Průběžně: 
 
- sumarizace učiva z jazyka i literatury v souvislosti s maturitní zkouškou, 
- charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do 
literárněhistorického kontextu), 
- charakteristika neuměleckého textu. 
 

1. opomíjení spisovatelé (Zábrana, Jedlička, Hrabě, Pelc) 
 
Jan Zábrana – Celý život 
(deník, osud překladatele a spisovatele, 40. až 80. léta) 
 
Josef Jedlička – Kde život náš je v půli se svou poutí 
(reflexe života generace, která po válce spojila svůj život s budováním socialismu v pohraničí, 50. léta) 
 
Václav Hrabě – Blues pro bláznivou holku 
(ozvěna beatnické poezie v českém kontextu se všemi nadějemi a iluzemi 60. let) 
 
Jan Pelc – …a bude hůř 
(až naturalistická reflexe života generace, která odmítla spojit svůj život s budováním socialismu, 70. a 80. léta)) 
 

2. rozbory literárních děl (Elegie, Smrt krásných srnců, Romance pro křídlovku, Ostře sledované vlaky, Žert, 
Trip do Česka) 
 
Elegie – Jiří Orten 
(existencialismus v poezii básníka stíhaného nepřízní osudu) 
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Smrt krásných srnců – Ota Pavel 
(autobiografické povídky těžící z autorovy bolestné zkušenosti 
 
Romance pro křídlovku – František Hrubín 
(lyricko-epická báseň o různých podobách lásky) 
 
Ostře sledované vlaky – Bohumil Hrabal 
(příběh z konce války s antihrdinou, který se stane tragickým hrdinou) 
 
Trip do Česka – Josef Škvorecký 
(povídka využívající jedinečnou podobu češtiny – czenglish) 
 

3. filmové zpracování literatury (zdroj, inspirace, český kontext od 30. let do současnosti) 
 
- literatura jako inspirační zdroj filmu – proměny filmových adaptací 
- široká škála přístupů filmařů k literatuře 
- český kontext – 30. léta až současnost 
 
- příklady: 
 
Krakatit (adaptace – 1947, interpretace a aktualizace Temné slunce, 1980) 
 
Obsluhoval jsem anglického krále (volné zpracování) 
 
Slavnosti sněženek (umná adaptace knihy povídek) 
 
Občanský průkaz (film inspirovaný knihou Petra Šabacha) 
 
Velký Gatsby (podívaná inspirovaná literární předlohou) 
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5.17.25 Vyučovací předmět: Seminář z dějin umění 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Seminář svým obsahem navazuje na učivo předmětu Výtvarná výchova na vyšším 
stupni gymnázia. Vychází z očekávaných výstupů RVP. Časově je rozvržen do 2 
vyučovacích hodin týdně po dobu 2 školních roků (resp. 2 cyklů) ve 3. a 4. ročníku. 
 
Výuka se skládá z teorie výtvarné kultury - dějin umění.  
 
Pro maturující z předmětu Výtvarná výchova je se seminářem spojena realizace 
praktického projektu s konkrétním zadáním výtvarného úkolu dle volby tématu, který 
žák zpracovává individuálně v průběhu školního roku a doplní jej písemnou 
obhajobou. Postup a realizaci projektu pravidelně konzultuje s vyučujícím. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí: 

 
Kompetence k učení  
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova – seminář z dějin umění jsou pro 
utváření a rozvíjení těchto kompetencí využívány následující postupy:  

A) Poznávání vývoje a zákonitostí umění v kontextu historického vývoje. 
B) Galerijní animace. 
C) Individuální návštěvy výstav dle zájmu. 

Žák dokáže samostatně vyhledávat informace, třídit je a zpracovávat. 
 
Kompetence k řešení problému 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova-seminář z dějin umění jsou pro utváření 
a rozvíjení těchto kompetencí využívány následující postupy: 

A) Zadání práce jako námětu/projektu – volné zpracování dle teoretických a 
praktických znalostí.  

B) Rozbor uměleckého díla a jeho hodnocení – formální a obsahová stránka. 
Žák dokáže převést myšlenky do výtvarné podoby a naopak myšlenky ze světa 
umění dokáže využívat a aplikovat v životě. 
 
Kompetence komunikativní 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova-seminář z dějin umění jsou pro utváření 
a rozvíjení těchto kompetencí využívány následující postupy: 

A) Obhajoba práce z hlediska obsahu.  
B) Reflexe a transfer vlastního prožitku z uměleckého díla ústní a písemnou 

formou. 
Žák dokáže reagovat na podněty vyplývající z uměleckého díla, zaujímá k nim 
stanoviska a adekvátně je využívá.  
 



 

326 

 

Kompetence občanské 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova – seminář z dějin umění jsou pro 
utváření a rozvíjení těchto kompetencí využívány následující postupy:  

A) Znalost dějinných souvislostí. 
B) Umění jako politikum – umění ovlivňovalo a ovlivňuje společnost. 

Žák se dokáže začlenit do kulturního života, dokáže těžit z aktuální kulturní nabídky 
chápe a oceňuje autentičnost originálu uměleckého díla. 
 
Kompetence pracovní 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova-seminář z dějin umění jsou pro utváření 
rozvíjení těchto kompetencí využívány následující postupy:  

A) Soustředění se na práci a její kvalita. 
B) Všechen okolní svět a každodenní život je zdrojem inspirace výtvarné tvorby. 
C) Estetika zlepšuje pracovní podmínky. 

Žák vnímá kategorie estetična v každodenním životě. 
 
Kompetence sociální a personální 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova-seminář z dějin umění jsou pro utváření 
a rozvíjení těchto kompetencí využívány následující postupy: 

A) Dobrých výsledků může dosáhnout každý. 
B) Umění může porozumět každý. 

Žák dokáže využívat umění v interpersonálních vztazích. 
 

Jak budeme v předmětu hodnotit: 
 
Základním kritériem hodnocení bude vždy míra dosažení očekávaných výstupů pro 
daný ročník. K tomu budeme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova-seminář 
z dějin umění využívat těchto forem a nástrojů hodnocení: 

 
a) písemné formy – test znalostí na konci klasifikačního období, hodnocení 

výstav 
b) ústní formy – referát/prezentace na zadané téma, průběžné prověřování 

znalostí, rozbor uměleckého díla 
c) průběžné konzultace maturitních projektů (pro maturující z předmětu Výtvarná 

výchova) 
d) aktivní účast na exkurzích, vlastní návštěvy výstav 
e) docházka min. 70% 

 
V rámci předmětu budou žáci vedeni k realistickému hodnocení výsledků své vlastní 
práce na základě předem stanovených kritérií určených ke splnění daného úkolu 
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V průběhu dvouletého cyklu semináře se uplatní níže uvedené výstupy: 

 Žák se seznamuje podrobněji s etapami vývoje světového a českého výtvarného umění.  

 Žák se seznamuje konkrétněji a detailněji s uměleckými díly. 

 Žák chápe zákonitosti a specifika dějinného vývoje výtvarné kultury. 

 Žák získává podrobnější znalosti o architektonickém tvarosloví, stavebním vývoji, ikonografii, památkové péči, výtvarných 
technikách a pojmosloví z oboru dějiny umění. 

 Žák je schopen rozboru uměleckých děl a jejich hodnocení. 

 Žák dokáže posuzovat umělecká díla z hlediska formy a obsahu. 

 Žák si uvědomuje vztahy v postavení jedince v kontextu doby. 

 Na základě získaných vědomostí a praktických dovedností je schopen hovořit a diskutovat o výtvarném umění s laickou 
veřejností. 

 Žák nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky a samostatnost pro uskutečňování svých projektů. 

 Žák své aktivní kontakty a získané poznatky z výtvarného umění uvádí do vztahů jak s aktuálními i historickými uměleckými 
výtvarnými projevy, tak s ostatními vizuálně obraznými vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci.  

 Žák na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku 
uměleckých děl. 
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1. cyklus 
Teorie 

 
Praxe 

 
Znalosti 

 
Mezipředmětové vztahy 

 
Pravěké umění. 

 
 
Umění staroorientální. 

Individuální realizace 
praktického maturitního úkolu 
dle výběru aktuální nabídky 
témat 

 
 
Chápe podstatu a zákonitosti 
vzniku umění. 

 
 
Umění je staré jako lidstvo. 

 

 
Antické umění a jeho 
předstupně. 

 
dtto 
 

 
Rozumí roli a odkazu antického 
umění. 

 
Jsme nedílnou součástí 
evropské kulturní tradice. 

 
Románský sloh. 

 
dtto 

Rozumí specifičnosti západní 
tradice ve výtvarném umění. 

 
Jsme nedílnou součástí 
západní křesťanské tradice. 

 
 
Gotický sloh. 

 
 
dtto 

Rozeznává konkrétní podobu 
vrcholně středověkého 
výtvarného projevu. 

 
Kauzalita v evropském 
kulturním prostředí. 

 
Renesance a manýrismus. 

 
 
dtto 
 

 
Chápe konkrétní umělecký a 
vědecký přínos doby 
renesance pro člověka. 

 
Příchod nové doby – dějinné 
zlomy. 

 
Baroko a rokoko. 

 
dtto 

Rozlišuje konkrétní díla a 
osobnosti evropského a 
českého barokního umění. 

 
 
Boj tradice s novými trendy. 

 
Klasicismus. 
 
Romantismus. 
 

 

dtto 

 

Rozumí odkazu a dopadu 

klasického umění na 19. stol. 

 
Člověk  v kontextu nových 
společenských vztahů. 

Realismus. 

Generace ND. 

 
dtto 

Klasifikuje realistický přístup ke 
skutečnosti ve výtvarném 
umění v širším a užším pojetí. 

 
 
Člověk ve společnosti. 
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2. cyklus 
Teorie 

Praxe Znalosti Mezipředmětové vztahy 

Nástup moderního umění – 
impresionismus, 
postimpresionismus, 
pointilismus. 

Individuální realizace 
praktického maturitního úkolu 
dle výběru aktuální nabídky 
témat.  

Chápe příčiny a okolnosti 
vzniku moderny. 

 
Hledání nových cest. 

Secese a symbolismus. 
Nástup umělecké avantgardy 
(1905- 1914). 
Expresionismus. 

 
dtto 

Uvědomuje si složitost a 
rozmanitost nových proudů 
v umění. 

Proměna ve vědě, technice a 
umění. 

Uzlové body 1. etapy 
avantgardního umění 20. 
století – futurismus, kubismus. 

 
dtto 

Chápe příčiny přehodnocení 
figurativního systému. 

Kosmopolitní společnost. 

Počátky abstrakce a ruská 
avantgarda. 

dtto Uvědomuje si vlivy přírodních 
národů na moderní umění. 

Kosmopolitní společnost. 

Meziválečné umění – polarita 
vývoje tendencí. 
Hnutí dada. Surrealismus. 
Funkcionalismus. 

 
dtto 

Vnímá a uvědomuje si roli 
subjektivismu v umění. 

Demokracie a svobodný svět. 

Poválečná vlna abstraktního 
umění – Akční malba. 
Informel. Abstraktní 
expresionismus. Op art… 

 
dtto 

Chápe spontánní tvůrčí 
proces jako projev svobody. 

Demokracie a svobodný svět. 

Nová figurace. Neodada .  
Pop art. Akce. 
Postmoderna. Land art. 
Konceptual art. Videoart.  
Video instalace… 

. 
dtto 

Rozumí duchovnímu rozměru 
existence v moderním umění. 
 
Chápe kulturní dění v široké 
pluralitě proudů a tendencí. 

Tvořivost jako prostředek 
komunikace. 
 
Tvořivost jako prostředek 
komunikace. 

Současná výtvarná scéna.  dtto Chápe a přijímá umění v jeho 
rozmanitosti. 
Je schopen definovat umění a 
kýč. 

 
Tvoivost jako prostředek 
komunikace. 
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

6.1 Základní pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků 

 Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o 
středním vzdělávání a vzdělávání v  konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.  

6.1.1 Obecné zásady 

- při průběžné i celkové klasifikaci, při hodnocení učitel uplatňuje pedagogický takt, 
přiměřenou náročnost, 
- při celkové klasifikaci učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků, k okolnostem, 
které mohly v průběhu klasifikačního období ovlivnit žákovu výkonnost, 
- učitel podklady pro svou klasifikaci získává: soustavným, systematickým a 
promyšleným sledováním, pozorováním a vyhodnocováním výkonů žáka, posuzuje 
též jeho připravenost k výuce, zkouškami písemnými, ústními, praktickými, 
pohybovými, pomocí didaktických testů, 
- písemnou práci většího rozsahu mohou psát žáci toliko jednu denně (koordinace 
v kompetenci třídního učitele), je jim oznámena vyučujícím předem, 
- v pololetí a na konci školního roku (klasifikační období) se hodnotí kvalita práce 
žáka a učební výsledky, jichž dosáhl za celé klasifikační období – zásadně se přihlíží 
k systematičnosti práce žáka, výsledná známka není pouhým průměrem známek za 
klasifikační období, 
- v předmětu, kde je více vyučujících, je výsledná známka žáka za klasifikační období 
stanovena na základě vzájemné dohody příslušných vyučujících, 
- hodnotí a klasifikuje se známkami v pěti stupních: stupeň 1 (výborný), stupeň 2 
(chvalitebný), stupeň 3 (dobrý), stupeň 4 (dostatečný), stupeň 5 (nedostatečný), 
- zpřesněné podmínky klasifikace jsou v kompetenci jednotlivých vyučujících, striktně 
musí respektovat obecné zásady klasifikace, žáci jsou se zpřesněnými podmínkami 
klasifikace prokazatelně seznámeni vždy na počátku školního roku, dojde-li ke 
změně podmínek je vyučující povinen prokazatelně a neprodleně žáky se změnou 
seznámit, 
- pro klasifikaci a hodnocení žáka v individuálním studijním programu platí stejné 
zásady jako pro ostatní žáky školy. 

6.1.2 Hodnocení a klasifikace 

A/ v předmětech s převahou naukového zaměření  
 
výborný – žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. 
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, 
chápe vztahy mezi nimi a smysluplně je propojuje do širších souvislostí. Propojuje do 
celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Prokazuje při tom správné využití 
logického myšlení. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně 
se zapojuje do diskuse. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit 
problémy a argumenty obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické 
principy, aktivně a sounáležitě pracuje v týmu, jeho působení je pro tým přínosem. Je 
schopen realistického sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
týmu/skupiny/třídy. 
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Chvalitebný – žák s podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí 
správně logicky a tvořivě. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími 
chybami je propojuje do širších souvislostí. S menšími chybami propojuje do celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je bez zásadních 
nedostatků. Žák se zapojuje do diskuse. Je schopen s dopomocí studovat vhodné 
texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, 
v podstatě aktivně a sounáležitě pracuje v týmu, jeho působení pro tým je přínosné. 
Je většinou schopen realistického sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
týmu/skupiny/třídy. 
Dobrý – žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. 
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů vyučujícího. Má 
nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 
poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější chyby a nepřesnosti dokáže 
s pomocí vyučujícího korigovat. Jeho myšlení je v zásadě správné, ale málo 
invenční, v jeho logických myšlenkových postupech se vyskytují chyby. Částečně se 
zapojuje do diskuse. Je schopen studovat podle doporučení a návodu vyučujícího. 
Ne vždy respektuje demokratické principy, v týmu nepracuje příliš aktivně, jeho 
působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení 
ostatních členů týmu/skupiny/třídy. 
Dostatečný – žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští 
závažných chyb. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 
nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 
poznatků závažné mezery, chybně propojuje do celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí, jeho myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má 
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do 
diskuse. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 
studiu má výrazné těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce 
v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení je 
schopen málokdy, stejně tak hodnocení ostatních členů týmu/skupiny/třídy. 
Nedostatečný – žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští 
velmi závažných chyb. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 
vědomosti uplatnit ani s využitím podnětů učitele. Žák si požadované poznatky 
neosvojil, není schopen propojovat do celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. Jeho ústní a písemný projev vykazuje 
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti, nezapojuje se do diskuse. 
Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické 
principy, pracuje pro tým. Svou činností narušuje práci týmu/skupiny/třídy. 
Sebehodnocení ani hodnocení ostatních členů týmu/skupiny/třídy není schopen. 
 
B/ ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 
Výborný – žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje invenčně, samostatně, zcela 
využívá své osobní předpoklady a velice úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně 
a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální 
a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se 
zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 



 

332 

 

Chvalitebný – žák je v činnostech aktivní, převažuje samostatnost, využívá své 
osobní předpoklady, které s úspěchem rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, 
nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, ale má menší 
nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má 
zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 
Dobrý – žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá 
dostatečně schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály. Nástroje a 
vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, 
dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při 
jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a 
tělesnou kulturu. 
Dostatečný – žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho 
projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá 
bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje 
jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 
Nedostatečný – žák je v činnostech v podstatě pasivní. Rozvoj jeho schopností je 
neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení téměř vůbec nepoužívá bezpečně a 
účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální 
osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 
 
C/ v nepovinných vyučovacích předmětech 
 
Pracoval – žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. 
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, 
chápe vztahy mezi nimi a smysluplně je propojuje do širších souvislostí. Propojuje do 
celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Prokazuje při tom správné využití 
logického myšlení. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně 
se zapojuje do diskuse. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit 
problémy a argumenty obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické 
principy, aktivně a sounáležitě pracuje v týmu, jeho působení je pro tým přínosem. Je 
schopen realistického sebehodnocení a hodnocení ostatních členů skupiny. 
Nepracoval – žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští 
velmi závažných chyb. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 
vědomosti uplatnit ani s využitím podnětů učitele. Žák si požadované poznatky 
neosvojil, není schopen propojovat do celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. Jeho ústní a písemný projev vykazuje 
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti, nezapojuje se do diskuse. 
Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické 
principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje práci skupiny. Sebehodnocení 
ani hodnocení ostatních členů skupiny není schopen. 
 
Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
A/ v předmětech s převahou naukového zaměření  
 
Výborný – žák ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice, a poznatky. Jeho 
myšlení je pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně. Je schopen 
samostatně studovat vhodné texty. Pracuje aktivně a sounáležitě 
v týmu/skupině/třídě, jeho působení je velmi přínosné. Je schopen téměř vždy 
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sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu/skupiny/třídy. Vyjadřuje se 
výstižně a poměrně přesně. Umí vhodně využívat kompenzační pomůcky. Pracuje 
spolehlivě s upraveným textem. Po zadání práce pracuje samostatně. 
Chvalitebný – žák v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a 
poznatky. Myslí logicky správně. Je schopen s menší pomocí samostatně studovat 
vhodné texty. Pracuje částečně aktivně a sounáležitě v týmu/skupině/třídě, jeho 
působení je přínosné. Je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních 
členů týmu/skupiny/třídy. Vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně. Umí a 
dovede požít kompenzační pomůcky. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Po 
zadání práce učitelem pracuje s jistotou.  
Dobrý – žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti 
požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků. Myšlení je vcelku správné, ale málo 
invenční, v logických úsudcích se vyskytují chyby. Je schopen studovat vhodné texty 
podle návodu učitele. Pracuje částečně aktivně v týmu/skupině/třídě, jeho působení 
je částečně přínosné. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
týmu/skupiny/třídy. Vyjadřuje se obtížně a nepřesně. Dovede použít kompenzační 
pomůcky s pomocí učitele. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Nepřesnosti a 
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 
Dostatečný – žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti 
požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků. V myšlení se vyskytují závažné 
chyby. Je nesamostatný v práci s vhodnými texty. Práce v týmu/skupině/třídě se 
pouze účastní, jeho působení je občas přínosné. Málokdy je schopen sebehodnocení 
a hodnocení ostatních členů týmu/skupiny/třídy. Jeho ústní a písemný projev má 
vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kompenzační pomůcky 
používá s návodem učitele obtížně a s chybami. Má velké potíže při práci 
s upraveným textem. Závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit. 
Nedostatečný – žák si požadované poznatky neosvojil. Samostatné myšlení 
neprojevuje. Je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele. Žák 
nepracuje pro tým/skupinu/třídu. Žák není schopen správného sebehodnocení a 
hodnocení ostatních členů týmu/skupiny/třídy. Jeho ústní a písemný projev má 
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kompenzační pomůcky 
nedovede použít ani s návodem učitele. Nedovede pracovat s upraveným textem. 
Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 
 

B/ ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 
 

Výborný – žák je v činnostech velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku a tělesnou 
zdatnost. Pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a 
velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a přesný. 
Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě. 
Chvalitebný – žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný. Úspěšně rozvíjí své 
osobní předpoklady. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší 
nedostatky. Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má 
zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. 
Dobrý – žák je v činnostech méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní. 
Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 
projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho dovednosti a vědomosti mají 
četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o 
umění, estetiku, tělesnou zdatnost. 
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Dostatečný – žák je v činnostech málo tvořivý, často pasivní. Rozvoj jeho schopností 
a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Dovednosti a 
vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a 
snahu. 
Nedostatečný – žák je v činnostech skoro vždy pasivní. Rozvoj schopností je 
neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Nedovede 
aplikovat minimální osvojené dovednosti a vědomosti. Neprojevuje zájem o práci, 
práci druhým znemožňuje. 

6.1.3 Celkové hodnocení a postup do dalšího ročníku 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:  
 
prospěl/a s vyznamenáním – žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném 
z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na 
vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů 
prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, 
 
prospěl/a – žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný, 
 
neprospěl/a – žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný. 
 
Postup do dalšího ročníku: 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření stanovených školním vzdělávacím programem a 
předmětů, z nichž byl uvolněn.  

6.1.4 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkové zvláštnosti žáka i k tomu, že žák mohl 
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 
indispozici. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:  
Soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a 
připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, 
praktické, pohybové etc.), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků 
různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i 
s odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických a zdravotnických pracovišť. 
Učitel dává žákovi zpětnou vazbu, a to tak, že mu oznámí výsledek každé 
klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 
projevů, výkonů, výtvorů. 
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý 
školní rok, aby se zbytečně nenahromadily v určitých obdobích. 
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Vyučující je zodpovědný za zapsání známek do třídního výkazu a školní matriky 
(bakalář) a dbá o jejich úplnost. 
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobém 
pobytu žáka mimo školu (léčebné pobyty, umístění v ústavech etc.) vyučující 
respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák 
se znovu nepřezkušuje. 
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 
klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z průběžné 
klasifikace za příslušné období. 
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na 
pedagogické radě.  
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí. Třídní učitel nebo učitel, 
jestliže o to zákonní zástupci požádají. 
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující 
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
Třídní učitelé jsou povinni ve spolupráci s výchovnou poradkyní seznamovat ostatní 
učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu 
hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 
 
 

6.1.5 Přezkoušení  

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 
předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy 
bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele o komisionální přezkoušení. Je-li 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, v takovém případě jmenuje komisi krajský 
úřad. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, 
další přezkoušení je nepřípustné. 

6.1.6 Opravná zkouška 

 

Komisi na opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován 
stupněm nedostatečně nejvýše ze dvou předmětů. 
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 
31. srpna. Pokud se žák z vážných důvodů nemůže v tomto termínu k opravné 
zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té 
doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník gymnázia. 
Žák v jednom dnu může skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 
O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného 
zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné 
zkoušce nedostaví a který se do dvou dnů neomluví, je klasifikován z daného 
předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 
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6.1.7 Komisionální přezkoušení 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy. V případě, že je 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 
pedagogický pracovník školy, 
- zkoušející, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se stupněm 
prospěchu a ředitel školy jej sdělí prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 
zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí 
se žákovi vydá nové vysvědčení. 
O zkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví 
orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem.      
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

6.1.8 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR a plní v ČR povinnou školní 
docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 
souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího 
obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích 
pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň 
znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 
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6.2 Autoevaluace: 

 

Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a 
zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Jde o průběžné sledování, pozorování a 
vyhodnocování daných oblastí. Vnitřní hodnocení školy stanoví §11 a §12 zákona 
561/04 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb, kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  
 
1. hodnocení v oblasti podmínek ke vzdělávání: 

 
cíle – zjišťovat vliv kvality podmínek pro vzdělávání na další rozvoj školy, 

sledovat a vyhodnocovat finanční a materiální situaci školy 
 
Tabulka 9: hodnocení v oblasti podmínek ke vzdělávání  

Sledovaná oblast Metody Časové vymezení Kritéria 

Ekonomické 
podmínky 

závěrečná zpráva – 
rozbor 

1x ročně min. vyrovnané 
hospodaření 

Stav vybavenosti 
školy 

analýza 
inventarizace, 
dotazník 

1 x ročně 
 
1 x ročně 

nadpoloviční kladné 
hodnocení 
plnění ICT plánu 

 
 
 
2. hodnocení oblasti průběhu vzdělávání: 

 
 
cíle – sledovat a vyhodnocovat vzdělávací proces, preferovat aktivizační 

Metody zohledňující klíčové kompetence, vyhodnocovat práci výchovného poradce a 
preventisty v oblasti individuálního přístupu k žákům 

 
Tabulka 10: hodnocení oblasti průběhu vzdělávání 

Sledovaná oblast Metody Časové vymezení Kritéria 

Vyučovací Metody 
ve vztahu ke KK 

hospitace, 
dotazníky (žáci, 
rodiče) 

Průběžně, 1 x ročně kladné hodnocení 
žáků a rodičů 

Individuální přístup 
k žákům 

hospitace, 
dotazníky, zpráva 
VP 

1x ročně 
1 x ročně 

četnost a kladná 
odezva žáků a 
rodičů 
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3. hodnocení v oblasti podpory školy žákům a rodičům, spolupráce s rodiči, 
vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání: 

 
 
cíle – posuzování klimatu ve škole (vztahy s rodiči, vztah učitelé žáci, 

hodnocení kurzů (harmonizačních, sportovních), hodnocení vnějších vazeb školy 
 
Tabulka 11: hodnocení v oblasti podpory školy žákům a rodičům, spolupráce 
s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na 
vzdělávání 

Sledovaná oblast Metody Časové vymezení Kritéria 

Vztahy s rodiči 
 

analýza výstupů ze 
ŠR, podněty rodičů 

1 x ročně škola reaguje na 
podněty 

Studentský 
parlament 

výstupy ze 
zasedání, vl. hodn. 
ŠP 

1 x ročně nezávislá činnost 
ŠP 

Kurzy 
 

rozbory výstupů z 
kurzů 

1 x ročně splnění cíle kurzu 

Klima školy 
 

Mapa školy 
(dotazníky) 

1 x ročně nadpoloviční kladné 
hodnocení 

 
 
4. hodnocení v oblasti výsledků vzdělávání žáků: 

 
cíle – vyhodnotit a porovnat tzv. přidanou hodnotu dovedností i vědomostní 

s použitím externích testů a preferovat hodnocení žáků ve vztahu k dosažení 
klíčových kompetencí, sledování a vyhodnocování úspěšnosti absolventů při přijetí 
na VŠ 
 
Tabulka 12: hodnocení v oblasti výsledků vzdělávání žáků 

Sledovaná oblast Metody Časové vymezené Kritéria 

Vědomostní oblast 
a klíčové 
kompetence 

externí testy 1 x ročně nad průměrem LK a 
ČR 

Maturitní zkoušky 
 

analýza výsledků 1 x ročně dosažení KK, 
srovnatelné výsl. 

Úspěšnost 
absolventů 

analýza přihlášek - 
přijetí 

1 x ročně úspěšnost min. 90% 
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5. hodnocení v oblasti řízení školy, kvality personální práce a kvality dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 
cíle – posouzení řídicího systému školy (vztah k PK, nepedagogičtí 

zaměstnanci), vyhodnocování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
vyhodnocování účinnost sebehodnocení pedagogických pracovníků    
 
 
Tabulka 13: hodnocení v oblasti řízení školy, kvality personální práce a kvality 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Sledovaná oblast Metody Časové vymezení Kritéria 

Řídicí systém školy 
 
 

dotazník 
(zaměstnanci), 
SWOT 

1 x za 2 roky funkčnost systému 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 

analýza DVPP 1 x ročně účast a přínosnost 
pro školu i 
zaměstnance 

Profesní hodnocení 
 
 

sebehodnocení 
učitelů 

2 x za 1 rok inovativní přístup, 
projekty 

 

6. hodnocení úrovně výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám 
vzdělávání a ekonomickým zdrojům: 

 
cíle – hodnotit naplněnost školy a využití pronajatých prostor školy, 

vyhodnocování doplňkové činnosti, hodnocení plnění rozpočtu  
 
Tabulka 14: hodnocení úrovně výsledků práce školy, zejména vzhledem 
k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

Sledovaná oblast Metody Časové vymezení Kritéria 

Plnění rozpočtu 
(provoz, NIV) 

VSK (KÚLK) 1 x za 2 roky hodnocení bez 
sankcí 

Doplňková činnost 
 

analýza závěrečné 
zprávy, doplňkové 
činnosti 

1 x ročně kladný hospodářský 
výsledek 
(výnos DČ nad 
50tis.) 

Využití fondů školy 
 

analýza 
hospodaření (ZZ) 
 
 

1 x ročně zapojení fondů do 
hospodaření školy 

 
   

Na základě zjištěných skutečností je nutno průběžně přijímat taková opatření, 
aby došlo v případě nesplnění cílů k napravení stavu. Průběžné hodnocení a 
vyhodnocování bude minimálně jednou za dva roky podkladem pro vypracování 
Vlastního hodnocení školy v souladu se zákonem 561/04 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 
Sb. 


