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2 Charakteristika ŠVP
Název školy Základní škola, Dobruška, Pulická 378

Adresa Pulická 378, 518 01 Dobruška

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše školaNázev ŠVP

od 01.09.2017Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

1. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby postupně na úrovni celé školy a dále pak jednotlivých ročníků

a samotných předmětů vytvářel co nejlepší předpoklady pro získání širokých vědomostí a v nedílném propojení

s nimi i postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní

vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii.

2. Čeho chceme pomocí našeho programu dosáhnout:

Název „Naše škola“ vyjadřuje základní cíle našeho programu - vychovat zdravě sebevědomého, samostatně

myslícího, prakticky zručného a jednajícího mladého člověka, který je schopen uplatnit své schopnosti, dosud

získané znalosti a dovednosti v dalším sebevzdělávání a životní praxi, přiměřeně svému věku a životním

zkušenostem se orientuje v dnešním světě nových technologií a informací, sleduje, snaží se pochopit a zároveň

přispět k řešení globálních problémů lidstva, jako jsou problémy ekologické, energetické, ale i sociální, etnické

a multikulturní.

2.1 Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných žáků nejen na prvním stupni, ale také těch, kteří

budou pokračovat na druhém stupni a neodejdou na gymnázium.

Vzdělávání žáků je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů

každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, nadaných a mimořádně nadaných).

Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám případně s využitím

podpůrných opatření, optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima. K tomu se vytvářejí i odpovídající

podmínky pro vzdělávání všech žáků.

- jejich schopnosti a nadání rozvíjíme formou projektů, učebních bloků a „badatelsko - vzdělávací" činnosti

zaměřené zvláště na místní region

- nabízíme uplatnění jejich schopností v různých soutěžích vědomostního charakteru - školních a okresních

- umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou

- v naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu...)

- organizujeme vlastní školní olympiády v některých naučných předmětech

- organizujeme vlastní soutěže uměleckého charakteru - školní kolo v recitaci, školní soutěž v sólovém zpěvu

(Pulický vrabec)

- ve spolupráci s městskými kulturními zařízeními organizujeme výstavy výtvarných prací

- sportovně nadaní žáci mají možnost účastnit se okresních a krajských sportovních soutěží (florbal, hokejbal aj.)

- specifickou je spolupráce s oddílem moderní gymnastiky Sokola pro talentovaná děvčata mladšího školního

věku

 

 2.2 Budeme se věnovat nejen žákům nadaným, ale i těm, jejichž výukové problémy vyžadují podpůrná

opatření.

V ŠVP školy v rámci vzdělávání žáků s individuálními potřebami bude dodržována „Minimální doporučená

úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření,“  platná od 1. 9. 2016 podle RVP ZV.

Bližší upřesnění bude škola provádět až v návaznosti na znalost vzdělávacích potřeb konkrétního žáka.

Přehled všech minimálních doporučených očekávaných výstupů je zpracován formou dodatku k ŠVP

s platností od 1. 9. 2016.

Na naší škole využíváme zaběhnutý a celkem efektivní program reedukací (předmětu speciálně pedagogické

péče) a individuálního přístupu ve vzdělávání.

Na základě našich dosavadních zkušeností budeme nadále podporovat integraci žáků tělesně postižených

a budeme rozvíjet další spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními centry pro mládež

a dalšími institucemi zabývajícími se touto problematikou.

- žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na

vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny

- na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče

- s dětmi pracují vyškolené asistentky na 1. stupni i na 2. stupni; kurz absolvují všichni učitelé českého jazyka
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- každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické, dyskalkulické či dysortografické nápravy

se souhlasem a za spolupráce rodičů na obou stupních základní školy

- pro reedukované žáky škola zajišťuje doporučené pomůcky (dyslektické čítanky, pracovní sešity, LOGICO,

bzučáky, měkké a tvrdé kostky, čtenářská okénka, PC programy)

- rodiče znají konkrétní učitelku, která reedukaci provádí

- při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí

 2.3 Vytváříme podmínky pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, úzce spolupracujeme s rodiči

těchto žáků a se sociálním odborem městského úřadu - v oblasti řešení pravidelné školní docházky těchto

žáků a získávání finančních prostředků na financování základních školních potřeb. Problémy řešíme společným

jednáním rodič - výchovný poradce - třídní učitel - pracovník odboru sociálních věcí - zástupce pedagogicko-

psychologické poradny. Při výchovně vzdělávací práci s těmito žáky využíváme i podpory a doporučení SVP

Návrat v Hradci Králové.

2.4 Postup řešení jednotlivých situací - nadaní žáci a žáci se spec. vzdělávacími potřebami:

1) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se spec. vzd. potřebami:

     - má-li žák výukové problémy, vytvoří třídní učitel po dohodě s rodičem PLPP (formulář z PPP)

     - výchovný poradce seznámí s PLPP všechny učitele, kteří s žákem pracují

     - žákovi jsou poskytovaná dohodnutá podpůrná opatření

     - po 3 měsících vyhodnotí třídní učitel s výchovným poradcem a rodiči PLPP, pokud jsou daná podpůrná

opatření nedostačující, objednají rodiče žáka na vyšetření do PPP

2) pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka:

    - pokud je u žáka zjištěno nadání, vytvoří třídní učitel po dohodě s rodičem PLPP (formulář z PPP)

     - výchovný poradce seznámí s PLPP všechny učitele, kteří s žákem pracují

     - žákovi jsou poskytovaná dohodnutá podpůrná opatření

     - po 3 měsících vyhodnotí třídní učitel s výchovným poradcem a rodiči PLPP, pokud jsou daná podpůrná

opatření nedostačující, objednají rodiče žáka na vyšetření do PPP

 3) Vstupní vyšetření žáka v PPP nebo SPC:

     - rodiče objednají dítě do poradny

     - škola vyhodnotí plán pedagogické podpory a rodiče ho předají v poradně v den vyšetření

     - pokud neměl žák plán pedagogické podpory, dostavou rodiče vyplněné sdělení školy

 4) Kontrolní vyšetření v PPP nebo SPC:

     - poradna pošle rodičům pozvánku k vyšetření

     - škola zašle datovou schránkou sdělení ke kontrolnímu vyšetření, které vypracoval příslušný učitel spolu

s výchovným poradcem

      - po vyšetření kontaktuje poradna výchovnou poradkyni a prokonzultuje navrhovaná podpůrná opatření

 5) Zpráva z vyšetření v PPP nebo SPC:

    - poradna zašle vypracovanou zprávu rodičům

    - když rodiče zprávu převezmou, čeká poradna 5 dní, zda se rodiče neodvolají proti doporučením

    - pokud se rodiče neodvolají, je zpráva odeslána datovou schránkou škole

    - výchovná poradkyně vyzve rodiče, aby přišli zprávu do školy podepsat

    - údaje z podepsané zprávy zadá výchovná poradkyně do Bakalářů

    - výchovná poradkyně informuje ostatní vyučující a s dítětem se pracuje dle doporučení poradny

 6) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se sp. vz. potřebami:

     - má-li žák ve zprávě doporučení, aby byl vytvořen Individuální vzdělávací plán, tvoří ho příslušný vyučující

s výchovnou poradkyní (údaje vyplní v příslušném formuláři)

     - plán musí být vytvořen nejpozději do 1 měsíce od podepsání zprávy rodiči

     - výchovná poradkyně nechá plán podepsat všechny vyučující, rodiče, žáka, potvrdit PPP a s dítětem se

pracuje dle doporučení poradny

     - originál IVP spolu s přílohami je uložen ve složce žáka v uzamčené skříni v kabinetu výchovné poradkyně

(místnost 219)

     - vyhodnocení IVP je realizováno v červnu s rodiči (písemný zápis z jednání s rodiči) a rovněž při

vyhodnocování plnění podpůrných opatření s pracovnicí poradenského zařízení

 7) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka:

     - má-li žák ve zprávě doporučení, aby byl vytvořen Individuální vzdělávací plán, tvoří ho příslušný vyučující

s výchovnou poradkyní (údaje vyplní v příslušném formuláři)

     - plán musí být vytvořen nejpozději do 1 měsíce od podepsání zprávy rodiči

     - výchovná poradkyně nechá plán podepsat všechny vyučující, rodiče, žáka, potvrdit PPP a s dítětem se

pracuje dle doporučení poradny

     - originál IVP spolu s přílohami je uložen ve složce žáka v uzamčené skříni v kabinetu výchovné poradkyně

(místnost 219)
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     - vyhodnocení IVP je realizováno v červnu s rodiči (písemný zápis z jednání s rodiči) a rovněž při

vyhodnocování plnění podpůrných opatření s pracovnicí poradenského zařízení

 8) Vyhodnocení plnění podpůrných opatření:

    - pracovnice poradenského zařízení dohodne s výchovnou poradkyní termín vyhodnocení

    - výchovná poradkyně spolu s příslušnými vyučujícími vyplní formulář Vyhodnocení poskytování podpůrných

opatření. Uvádí se, jak se s dítětem pracuje, zda jsou podpůrná opatření dostatečná, anebo se navrhuje, jaké

změny je třeba udělat

    - v dohodnutý termín zkontroluje pracovnice poradenského zařízení spolu s výchovnou poradkyní, jak se

s žákem pracuje, potvrdí razítkem a podpisem závěry

    - jsou-li navrhovány změny, projednají, jak se bude dále postupovat

    - kopie potvrzeného formuláře Vyhodnocení je vložena do složky příslušného dítěte a uložena v uzamčené

skříni v kabinetu výchovné poradkyně (místnost 219)

 

Priority školy

• Rozšířená výuka oboru informační a komunikační technologie

• Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů

• Rozvíjet estetické cítění žáků a aktivně je zapojovat do výtvarné tvorby

• Rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích

• Podporovat rozvoj pohybových dovedností, rekreační sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému životnímu

stylu

 

V rámci stanovených priorit škola žákům nabízí:

Rozšířená výuka oboru informační a komunikační technologie

- výuku předmětu informatika v každém ročníku druhého stupně (posílení předmětu informatika disponibilními

hodinami v učebním plánu) s cílem osvojit si a rozšiřovat dovednosti žáků v ovládání a využití výpočetní

techniky a moderních informačních technologií, jako důležitý předpoklad k uplatnění na trhu práce a podmínku

k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti

- projektový úkol pro žáky 9. ročníku – zpracování a prezentace závěrečných prací

- nabídku volitelných předmětů zaměřených na oblast informační a komunikační technologie (mediální výchova)

- moderní učebnu určenou pro výuku informatiky

 

Podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů

- všechny učebny na prvním i druhém stupni vybavené interaktivními tabulemi, popř. dataprojektorem

a počítačem připojeným na internet, informační centrum a školní knihovnu (vybavené počítači připojenými na

internet) určené pro výuku s využitím výukových multimediálních programů

- podporu výuky s využitím výpočetní techniky a multimediálních výukových programů

 

Rozvoj estetického cítění žáků a aktivního zapojení do výtvarné tvorby

- keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a keramickou pecí

- učebnu – ateliér, určenou pro výuku výtvarné výchovy již od první třídy

- výuku volitelného předmětu zaměřeného na různé výtvarné činnosti (užité výtvarné činnosti)

- zájmové kroužky keramiky a užité tvorby

- veřejné výstavy prací žáků v rámci města

 

Rozvoj komunikační dovednosti v cizích jazycích

- dvě speciální učebny cizích jazyků, vybavené audiovizuální technikou (v tom jedna učebna vybavená šesti

počítači s internetem a výukovými programy pro cizí jazyky)

- výuku volitelných předmětů zaměřených na komunikaci v cizích jazycích

- spolupráce se soukromou jazykovou školou Atlanta – výuka zájemců v prostorách školy

- exkurze do cizojazyčných měst

 

Podpora rozvoje pohybových dovedností, rekreační sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu

stylu

- výuku nepovinného předmětu zaměřeného na sportovní hry

- zájmové kroužky moderní gymnastiky, florbalu, sportovních her

- pořádání turisticko-vzdělávacích akcí (horská turistika, cykloturistika, vodácká turistika, zahraniční zájezdy

rekreačně vzdělávacího charakteru)
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2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
Kompetence k učení

    •  pracujeme se žáky různými metodami - frontální práce, individuální přístup, práce na projektech

    •  umožňujeme pracovat žákům s různými zdroji informací - učebnice, internet, publikace...

    •  organizujeme pro žáky činnosti, které propojují vzdělávací obsahy více předmětů - v projektech,

exkurzích

    •  zařazujeme pokusy, experimenty, vyhodnucujeme je (např. chemie, biologie, přírodověda, fyzikální a

technická praktika)

    •  umožňujeme žákům účast v celostátních soutěžích (olympiády z dějepisu, českého a cizího jazyka,

přírodopisu, v soutěži Klokánek, recitační soutěž...

    •   klademe důraz na čtení s porozuměním, pracujeme s textem,  vedeme žáky k výběru klíčových

informací,  zadáváme úkoly, které simulují praxi

    •   umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady (školní časopis, nástěnky, soutěže)

 

Kompetence k řešení problémů

    •   komunikujeme se žáky o problémech ve školním životě prostřednictvím volených zástupců ve školním

parlamentu

    •  instalujeme "schránku důvěry", do níž mohou žáci anonymně i konkrétně vložit své připomínky a dotazy

    •  v některých oblastech a oborech vzdělávání využíváme netradiční úlohy: Kalibro, Scio, matematický a

přírodovědný Klokan

    •  v projektech a v běžném učivu učíme žáky dávat do souvislostí teorii s praxí z běžného života

    •  v teoretické přípravě učíme žáky aplikovat např. finanční gramotnost na praktické příklady (projekt v

informatice)

    •  učíme žáky prostřednictvím propojování poznatků z různých vzdělávacích oborů dávat znalosti a věci do

souvislostí

    •  učíme žáky pracovat s výsledky své vlastní "výzkumné práce", prezentovat je a obhajovat v rámci

"závěrečných seminárních prací" v devátém ročníku

žák:

- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky,

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

- ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných

nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Přírodovědný seminář

Kompetence komunikativní

    •  umožňujeme žákům přístup k PC napojeným na internet a jejich využití při tvorbě referátů apod.

    •  vytváříme  žákům příležitost k produktivnímu psaní prostřednictvím školního časopisu

    •   vyžadujeme od žáků vyšších ročníků, aby při zpracování vlastních projektů využívali různých zdrojů

informací (digitální - internet i tištěné - encyklopedie a další publikace)

    •  pořádáme recitační a pěvecké soutěže v rámci školy s možností postupu do vyšších kol

    •  učíme žáky v rámci literárně dramatické výchovy pracovat s hlasem a gestem a vystupovat před

publikem

    •  umožňujeme žákům vystupovat před třídním kolektivem v rámci krátkých referátů k aktuálnímu tématu
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
Charakteristika ŠVP

Kompetence sociální a personální

    •  ve výuce vytváříme situace, kdy jsou žáci nuceni spolupracovat, rozdělovat si úlohy a být zodpovědní za

jejich splnění

    •  využíváme akcí, kde je nutná spolupráce mezi třídami, případně pomoc ze strany starších mladším

žákům (sportovní olympiáda, Dětský den...)

    •  vedeme žáky ke spolupráci na vytváření pravidel soužití ve škole a jejich dodržování (školní parlament)

    •  organizujeme mimovyučovací nebo mimoškolní aktivity posilující pocit sounáležitosti a vzájemné

pomoci ( turisticko-branné kurzy, rafting, cyklovýlety, exkurze do přírody)

    •  organizujeme na začátku roku stmelovací pobyty pro žáky šestého ročníku

    •  organizujeme akce našich žáků pro žáčky mateřských škol ( besídky, příprava drobných dárků,

mikulášská nadílka)

    •  pořádáme "veřejná slyšení" k závěrečným seminárním pracím žáků devátého ročníku

    •  účastníme se týmových sportovních soutěží s důrazem na týmovou spolupráci a respektování úlohy

kapitána a trenéra

Kompetence občanské

    •  využíváme projektu Rubikon, v jehož rámci přitažlivou formou vedeme žáky k respektování

společenských pravidel a respektování podmínek soužití ve virtuální komunitě

    •  připravujeme besedy s příslušníky Policie ČR o platných zákonech občanského soužití a jejich

dodržování

    •  pořádáme Dny Země s cílem poznat a chránit naši přírodu, přírodní i kulturní památky

    •  organizujeme besedy, na kterých žáky seznamujeme s odlišnými kulturami a vedeme je k respektu vůči

rasovýma geografickým odlišnostem v dnešním globalizovaném světě

    •  seznamujeme žáky s chováním v krizových situacích, vedeme je k zodpovědnému a racionálnímu

chování

    •  formou malých projektů, besed a účasti na kulturních akcích posilujeme hrdost na naše národní, ale také

regionální dějiny a osobnosti

    •  netolerujeme projevy vandalismu  vulgárního chování mezi žáky ani k dospělým

žák:

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na

kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného

rozvoje společnosti

Přírodovědný seminář

Kompetence pracovní

    •  učíme žáky hodnotit vlastní práci i práci svých spolužáků, případně práci týmu

    •  podporujeme u žáků vztah k manuální práci v rámci pracovních činností (práce s různými materiály v

dílně, pěstitelské práce a vaření a chod domácnosti)

    •  učíme žáky využívat didgitální technologie nejen v rámci informatiky, ale i při zpracování úkolů v

dalších předmětech

    •  vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce v dílně i při laboratorních pracích a pracích na

školním pozemku

    •  seznamujeme žáky s pracovním trhem a profesní volbou formou besed, návštěv Úřadu práce

    •  pořádáme testovací akce, kde si žáci ověřují své schopnosti a předpoklady vzhledem k volbě budoucího

studia a profesního zařazení
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Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

2.2 Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA
2. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA
3. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

6. ročník Jazyková výchova
7. ročník Jazyková výchova
8. ročník Jazyková výchova
9. ročník Jazyková výchova

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

5. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

6. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Základy němčiny
7. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním
8. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 9. ročník Poslech s porozuměním
Čtení s porozuměním

Základy ruštiny
7. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním
8. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním
9. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním

Matematika
2. ročník Číslo a početní operace

Informatika
6. ročník Zpracování a využívání informací
7. ročník Zpracování a využívání informací
8. ročník Zpracování a využívání informací
9. ročník Zpracování a využívání informací

Prvouka
1. ročník Rozmanitost přírody

Lidé a čas
2. ročník Lidé a čas

Rozmanitost přírody
3. ročník Lidé a čas

Rozmanitost přírody

Přírodověda
4. ročník Rozmanitost přírody
5. ročník Rozmanitost přírody

Dějepis
6. ročník Člověk v dějinách

Počátky lidské společnosti:pravěk - doba
kamenná, bronzová, železná

Fyzika
Látky a tělesa
Magnetické a světelné děje

7. ročník Pohyb těles
Mechanické vlastnosti tekutin
Elektromagnetické a světelné děje

8. ročník Energie
Zvukové děje

9. ročník Elektromagnetické a světelné děje
Vesmír
Energie

Chemie
8. ročník Pozorování, pokus a bezpečnost práce

Směsi
Částicové složení látek a chemické prvky
Chemické reakce
Anorganické sloučeniny

9. ročník Organické sloučeniny
Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Obecná biologie a genetika

Biologie hub
Praktické poznávání přírody

7. ročník Biologie rostlin
Biologie živočichů
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Praktické poznávání přírody
8. ročník Biologie živočichů

Biologie člověka
Praktické poznávání přírody

9. ročník Neživá příroda
Základy ekologie
Praktické poznávání přírody

Zeměpis
6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
7. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
8. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Česká republika

9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie

Hudební výchova
1. ročník Poslechové činnosti
2. ročník Poslechové činnosti
3. ročník Poslechové činnosti
4. ročník Poslechové činnosti
5. ročník Poslechové činnosti

Estetická výchova
8. ročník Uplatňování subjektivity
9. ročník Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
6. ročník Uplatňování subjektivity
7. ročník Uplatňování subjektivity

Výchova ke zdraví
6. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe

Osobnostní a sociální rozvoj
8. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe

Osobnostní a sociální rozvoj

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví

Pracovní činnosti
1. ročník Práce s drobným materiálem

Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce

2. ročník Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce

3. ročník Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce

4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem
6. ročník Práce s technickými materiály

Pěstitelské práce, chovatelství
7. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Příprava pokrmů

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Počítačová grafika

Fyzikální praktikum
8. ročník Látky a tělesa

Elektromagnetické děje
Práce s technickými materiály
Desingn a konstruování
Práce s laboratorní technikou

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Dopravní výchova
4. ročník Chodec

Cyklista

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Informatika

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Přírodopis

Pracovní činnosti

Specializovaná matematika

Přírodovědný seminář

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

6. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

7. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

8. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

9. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Sebepoznání a sebepojetí
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

5. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

6. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Matematika
7. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru
8. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru
9. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru

Informatika
6. ročník Zpracování a využívání informací
7. ročník Zpracování a využívání informací
8. ročník Zpracování a využívání informací
9. ročník Zpracování a využívání informací

Prvouka
1. ročník Člověk a jeho zdraví
2. ročník Člověk a jeho zdraví
3. ročník Člověk a jeho zdraví

Přírodověda
4. ročník Člověk a jeho zdraví
5. ročník Člověk a jeho zdraví

Výchova k občanství
8. ročník Člověk jako jedinec
9. ročník Člověk jako jedinec

Hudební výchova
1. ročník Hudebně - pohybové činnosti
2. ročník Hudebně - pohybové činnosti
3. ročník Hudebně - pohybové činnosti
4. ročník Hudebně - pohybové činnosti
5. ročník Hudebně - pohybové činnosti
6. ročník Instrumentální činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Estetická výchova
8. ročník Uplatňování subjektivity
9. ročník Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
6. ročník Uplatňování subjektivity
7. ročník Uplatňování subjektivity

Výchova ke zdraví
6. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe

Zdravý způsob života a péče o zdraví
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Osobnostní a sociální rozvoj

8. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Osobnostní a sociální rozvoj

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

7. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

8. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

9. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem
6. ročník Pěstitelské práce, chovatelství
9. ročník Svět práce

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Výchova k občanství

Přírodopis

Zájmová tělesná výchova

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
6. ročník Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova

Seberegulace a sebeorganizace
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

7. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

8. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

9. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Psaní
5. ročník Poslech s porozuměním

Psaní
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Prvouka
1. ročník Místo, kde žijeme

Člověk a jeho zdraví
2. ročník Místo, kde žijeme

Člověk a jeho zdraví
3. ročník Místo, kde žijeme

Člověk a jeho zdraví

Výchova k občanství
8. ročník Člověk jako jedinec
9. ročník Člověk jako jedinec

Hudební výchova
1. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
2. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
3. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
4. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
5. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
6. ročník Instrumentální činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
8. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví

Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

Pracovní činnosti
3. ročník Příprava pokrmů
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem
6. ročník Pěstitelské práce, chovatelství

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Prvouka

Dějepis

Výchova k občanství

Tělesná výchova

Literárně dramatická výchova

Přírodovědný seminář

Zájmová tělesná výchova

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Pomlázkový den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení

Psychohygiena
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Čtení s porozuměním
Psaní

5. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

6. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Prvouka
1. ročník Člověk a jeho zdraví
2. ročník Člověk a jeho zdraví
3. ročník Člověk a jeho zdraví

Přírodověda
4. ročník Člověk a jeho zdraví
5. ročník Člověk a jeho zdraví

Hudební výchova
6. ročník Instrumentální činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Hodnota a podpora zdraví

8. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Hodnota a podpora zdraví

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví

Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Výrobky z textilu

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Informatika

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Zájmová tělesná výchova

Pokrytí v projektu

Pomlázkový den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

6. ročník Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

7. ročník Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

8. ročník Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

9. ročník Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Psaní

5. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Psaní

6. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Kreativita
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Matematika
6. ročník Geometrie v rovině a prostoru
7. ročník Číslo a proměnná

Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru

8. ročník Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru

9. ročník Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru

Informatika
5. ročník Základy práce s počítačem
6. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Zpracování a využívání informací
7. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Zpracování a využívání informací
8. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Zpracování a využívání informací
9. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Zpracování a využívání informací

Zeměpis
6. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

Hudební výchova
1. ročník Vokální činnost

Instrumentální činnosti
Hudebně - pohybové činnosti
Poslechové činnosti

2. ročník Hudebně - pohybové činnosti
Poslechové činnosti
Vokální činnost
Instrumentální činnosti

3. ročník Vokální činnost
Instrumentální činnosti
Hudebně - pohybové činnosti
Poslechové činnosti

4. ročník Vokální činnost
Instrumentální činnosti
Hudebně - pohybové činnosti
Poslechové činnosti

5. ročník Vokální činnost
Instrumentální činnosti
Hudebně - pohybové činnosti
Poslechové činnosti

6. ročník Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

7. ročník Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

Poslechové činnosti

Estetická výchova
8. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Ověřování komunikačních účinků
Vokální činnosti
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti

9. ročník Vokální činnosti
Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
6. ročník Ověřování komunikačních účinků

Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti

7. ročník Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Osobnostní a sociální rozvoj
8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Osobnostní a sociální rozvoj

Pracovní činnosti
1. ročník Konstrukční činnosti
2. ročník Konstrukční činnosti
3. ročník Konstrukční činnosti

Příprava pokrmů
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem
6. ročník Práce s technickými materiály

Pěstitelské práce, chovatelství
7. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Příprava pokrmů

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Modelování,keramika

Výrobky z textilu
Výrobky z papíru
Dekorování předmětů
Výroba divadelních kulis
Grafické techniky
Plastiky z různých materiálů
Počítačová grafika

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Informatika

Výchova k občanství

Fyzika

Přírodopis

Estetická výchova

Pracovní činnosti

Přírodovědný seminář

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Pomlázkový den

Čertovský den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
2. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním
5. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Základy němčiny
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním

Poznávání lidí

9. ročník Čtení s porozuměním

Základy ruštiny
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Matematika
6. ročník Geometrie v rovině a prostoru
7. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru
8. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru
9. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru

Přírodověda
4. ročník Člověk a jeho zdraví
5. ročník Člověk a jeho zdraví

Vlastivěda
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Výchova k občanství
6. ročník Člověk ve společnosti
7. ročník Člověk ve společnosti
8. ročník Člověk ve společnosti

Člověk jako jedinec
9. ročník Člověk ve společnosti

Člověk jako jedinec

Zeměpis
6. ročník Životní prostředí

Regiony světa
7. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Regiony světa

8. ročník Česká republika
Regiony světa

9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie
Společenské a hospodářské prostředí
Životní prostředí
Regiony světa

Hudební výchova
1. ročník Poslechové činnosti
2. ročník Poslechové činnosti
3. ročník Poslechové činnosti
4. ročník Poslechové činnosti
5. ročník Poslechové činnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Osobnostní a sociální rozvoj
8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Osobnostní a sociální rozvoj

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
7. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
8. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
9. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
Pracovní činnosti

4. ročník Práce s drobným materiálem
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

5. ročník Práce s drobným materiálem

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Výroba divadelních kulis

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Výchova k občanství

Přírodopis

Společenskovědní seminář

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
2. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
6. ročník Komunikační a slohová výchova
7. ročník Komunikační a slohová výchova
8. ročník Komunikační a slohová výchova
9. ročník Komunikační a slohová výchova

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
5. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Mezilidské vztahy

Matematika
6. ročník Číslo a proměnná
7. ročník Číslo a proměnná

Geometrie v rovině a prostoru
8. ročník Číslo a proměnná

Geometrie v rovině a prostoru
9. ročník Číslo a proměnná

Geometrie v rovině a prostoru

Prvouka
1. ročník Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás
2. ročník Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás
3. ročník Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás

Vlastivěda
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Výchova k občanství
6. ročník Člověk ve společnosti
7. ročník Člověk ve společnosti
8. ročník Člověk ve společnosti
9. ročník Člověk ve společnosti

Zeměpis
6. ročník Regiony světa
7. ročník Regiony světa
8. ročník Regiony světa
9. ročník Regiony světa

Hudební výchova
1. ročník Hudebně - pohybové činnosti
2. ročník Hudebně - pohybové činnosti
3. ročník Hudebně - pohybové činnosti
4. ročník Hudebně - pohybové činnosti
5. ročník Hudebně - pohybové činnosti
6. ročník Poslechové činnosti
7. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Změny v životě člověka a jejich reflexe
Zdravý způsob života a péče o zdraví

8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Zdravý způsob života a péče o zdraví

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

7. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

8. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

9. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

5. ročník Práce s drobným materiálem
9. ročník Svět práce

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Dopravní výchova
4. ročník Cyklista

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Prvouka

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Společenskovědní seminář

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Pomlázkový den

Čertovský den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

2. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

3. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

6. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Literární výchova

Komunikace

7. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Literární výchova

8. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Literární výchova

9. ročník Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Literární výchova

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

5. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

6. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Základy němčiny
7. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Základy ruštiny
7. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
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Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Čtení s porozuměním
Psaní

Matematika
1. ročník Číslo a početní operace

Geometrie v rovině a v prostoru
Závislosti, vztahy a práce s daty

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

3. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a v prostoru

4. ročník Číslo a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

5. ročník Číslo a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

6. ročník Číslo a proměnná
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

7. ročník Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

8. ročník Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

9. ročník Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

Informatika
6. ročník Zpracování a využívání informací
7. ročník Zpracování a využívání informací
8. ročník Zpracování a využívání informací
9. ročník Zpracování a využívání informací

Prvouka
1. ročník Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás
2. ročník Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás
3. ročník Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás

Přírodověda
4. ročník Rozmanitost přírody
5. ročník Rozmanitost přírody

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti:pravěk - doba

kamenná, bronzová, železná
Přírodopis

Biologie hub
Praktické poznávání přírody

7. ročník Biologie živočichů
Praktické poznávání přírody

8. ročník Biologie živočichů
Praktické poznávání přírody

9. ročník Neživá příroda
Praktické poznávání přírody

Zeměpis
8. ročník Česká republika

Hudební výchova
1. ročník Vokální činnost

Instrumentální činnosti
2. ročník Vokální činnost

Instrumentální činnosti
3. ročník Vokální činnost

Instrumentální činnosti
4. ročník Vokální činnost

Instrumentální činnosti
5. ročník Vokální činnost

Instrumentální činnosti
6. ročník Hudebně pohybové činnosti

Poslechové činnosti
7. ročník Hudebně pohybové činnosti

Poslechové činnosti

Estetická výchova
8. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
6. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Změny v životě člověka a jejich reflexe
8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Změny v životě člověka a jejich reflexe

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

7. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

8. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

9. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

Pracovní činnosti
1. ročník Práce s drobným materiálem

Pěstitelské práce
2. ročník Práce s drobným materiálem

Pěstitelské práce
3. ročník Práce s drobným materiálem

Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem
8. ročník Příprava pokrmů
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Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník Svět práce

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Plastiky z různých materiálů

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Základy němčiny

Konverzace z anglického jazyka

Informatika

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Tělesná výchova

Mediální výchova

Specializovaný český jazyk

Literárně dramatická výchova

Zájmová tělesná výchova

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Pomlázkový den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním
5. ročník Poslech s porozuměním
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení

Kooperace a kompetice

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Matematika
1. ročník Geometrie v rovině a v prostoru

Závislosti, vztahy a práce s daty
2. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a v prostoru
3. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a v prostoru
4. ročník Číslo a početní operace

Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

5. ročník Číslo a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

7. ročník Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

8. ročník Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

9. ročník Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti:pravěk - doba

kamenná, bronzová, železná
Chemie

9. ročník Chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Obecná biologie a genetika
7. ročník Biologie rostlin

Biologie živočichů
8. ročník Biologie živočichů

Biologie člověka
9. ročník Základy ekologie

Zeměpis
8. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Česká republika

9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie

Hudební výchova
1. ročník Hudebně - pohybové činnosti
2. ročník Hudebně - pohybové činnosti
3. ročník Hudebně - pohybové činnosti
4. ročník Hudebně - pohybové činnosti
5. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Estetická výchova
8. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova
6. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Změny v životě člověka a jejich reflexe
8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Změny v životě člověka a jejich reflexe

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
7. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
8. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
9. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
Pracovní činnosti

1. ročník Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti

2. ročník Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti

3. ročník Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Příprava pokrmů

4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Příprava pokrmů
9. ročník Svět práce

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Výroba divadelních kulis

Grafické techniky
Plastiky z různých materiálů

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Informatika

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Tělesná výchova

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Pomlázkový den

Čertovský den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA
2. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA
3. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním
5. ročník Poslech s porozuměním
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Matematika
1. ročník Číslo a početní operace

Geometrie v rovině a v prostoru
Závislosti, vztahy a práce s daty

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

3. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a v prostoru

4. ročník Číslo a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

5. ročník Číslo a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

6. ročník Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

7. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

8. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

9. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandartní aplikační úlohy a problémy

Informatika
5. ročník Základy práce s počítačem

Zpracování a využití informací a informačních
technologií

6. ročník Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využívání informací

7. ročník Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využívání informací

8. ročník Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využívání informací

9. ročník Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využívání informací

Prvouka
1. ročník Lidé a čas
2. ročník Lidé a čas
3. ročník Lidé a čas

Přírodověda
4. ročník Rozmanitost přírody
5. ročník Rozmanitost přírody

Dějepis
6. ročník Člověk v dějinách

Počátky lidské společnosti:pravěk - doba
kamenná, bronzová, železná
Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury

Výchova k občanství
Člověk, stát a hospodářství

7. ročník Člověk, stát a hospodářství
8. ročník Člověk, stát a hospodářství
9. ročník Člověk, stát a hospodářství

Fyzika
6. ročník Látky a tělesa

Magnetické a světelné děje
7. ročník Pohyb těles

Mechanické vlastnosti tekutin
Elektromagnetické a světelné děje

8. ročník Energie
Zvukové děje
Elektromagnetické a světelné děje

9. ročník Elektromagnetické a světelné děje
Vesmír
Energie

Chemie
8. ročník Pozorování, pokus a bezpečnost práce

Směsi
Částicové složení látek a chemické prvky
Chemické reakce
Anorganické sloučeniny

9. ročník Organické sloučeniny
Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Obecná biologie a genetika

Biologie hub
Praktické poznávání přírody

7. ročník Biologie rostlin

Biologie živočichů
Praktické poznávání přírody

8. ročník Biologie živočichů
Biologie člověka
Praktické poznávání přírody

9. ročník Neživá příroda
Základy ekologie
Praktické poznávání přírody

Zeměpis
6. ročník Přírodní obraz Země

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Životní prostředí
Regiony světa

7. ročník Regiony světa
8. ročník Česká republika

Regiony světa
9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Společenské a hospodářské prostředí
Životní prostředí
Regiony světa

Estetická výchova
8. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova
6. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník Uplatňování subjektivity

Rozvíjení smyslové citlivosti

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

7. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

8. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

9. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

Pracovní činnosti
1. ročník Práce s drobným materiálem

Pěstitelské práce
2. ročník Práce s drobným materiálem

Pěstitelské práce
3. ročník Práce s drobným materiálem

Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem
6. ročník Práce s technickými materiály

Pěstitelské práce, chovatelství
7. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Příprava pokrmů
9. ročník Svět práce

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Výrobky z papíru

Grafické techniky
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Charakteristika ŠVP

Fyzikální praktikum
8. ročník Látky a tělesa

Elektromagnetické děje
Práce s technickými materiály
Desingn a konstruování
Práce s laboratorní technikou

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Dopravní výchova
4. ročník Chodec

Cyklista

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Informatika

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Přírodopis

Estetická výchova

Pracovní činnosti

Specializovaná matematika

Přírodovědný seminář

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Pomlázkový den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
2. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
3. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním

5. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním

6. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Vlastivěda
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti:pravěk - doba

kamenná, bronzová, železná
Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury

Výchova k občanství
Člověk, stát a hospodářství

7. ročník Člověk, stát a hospodářství
8. ročník Člověk jako jedinec

Člověk, stát a hospodářství
9. ročník Člověk jako jedinec

Člověk, stát a hospodářství

Přírodopis
Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Přírodní obraz Země
9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Společenské a hospodářské prostředí

Hudební výchova
6. ročník Poslechové činnosti
7. ročník Poslechové činnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

Osobnostní a sociální rozvoj
8. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

Osobnostní a sociální rozvoj

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví

Činnosti podporující pohybové učení
7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví

Činnosti podporující pohybové učení
8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Činnosti podporující pohybové učení
9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví

Činnosti podporující pohybové učení

Pracovní činnosti
1. ročník Pěstitelské práce
2. ročník Pěstitelské práce
3. ročník Pěstitelské práce

Příprava pokrmů
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem
6. ročník Pěstitelské práce, chovatelství
9. ročník Svět práce

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Estetická výchova

Mediální výchova

Společenskovědní seminář

Zájmová tělesná výchova

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

5. ročník Poslech s porozuměním
6. ročník Čtení s porozuměním
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Matematika
6. ročník Číslo a proměnná

Vlastivěda
4. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Místo, kde žijeme

Výchova k občanství
6. ročník Člověk ve společnosti
7. ročník Člověk ve společnosti
8. ročník Člověk ve společnosti
9. ročník Člověk ve společnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Pokryto předmětem

Dějepis

Výchova k občanství

Pokrytí v projektu

Pomlázkový den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním
5. ročník Poslech s porozuměním
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním

Občan, občanská společnost a stát
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Psaní
Poslech s porozuměním

Vlastivěda
4. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
6. ročník Člověk v dějinách

Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury
8. ročník Osvícenství, osvícenecký absolutismus v Evropě

a v habsburské monarchii
Francouzská revoluce, napoleonské války a
rozpad "staré Evropy"
Cíle a průběh revolucí v evropských
zemích;vývoj habsburské monarchie ve 2.
polovině 19. století a postavení českých zemí;
požadavky jednotlivých sociálních skupin

9. ročník Mezinárodně politická a hospodářská situace ve
20. a 30. letech; totalitní systémy - komunismus,
fašismus, nacismus - důsledky pro ČSR a svět
Postavení Československa v bipolárním světě;
od demokracie přes totalismus k demokracii

Výchova k občanství
6. ročník Člověk ve společnosti

Člověk, stát a hospodářství
Člověk, stát a právo

7. ročník Člověk ve společnosti
Člověk, stát a hospodářství
Člověk, stát a právo

8. ročník Člověk ve společnosti
Člověk, stát a hospodářství
Člověk, stát a právo

9. ročník Člověk ve společnosti
Člověk, stát a hospodářství
Člověk, stát a právo

Zeměpis
6. ročník Životní prostředí

Regiony světa
7. ročník Regiony světa
8. ročník Česká republika

Regiony světa
9. ročník Životní prostředí

Regiony světa

Hudební výchova
1. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
2. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
3. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
4. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
5. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním

Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Dějepis

Výchova k občanství

Pokrytí v projektu

Pomlázkový den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
6. ročník Čtení s porozuměním
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury
8. ročník Počátek nového věku

Vývoj světa, Evropy a habsburské monarchie ve
druhé polovině 19. století a na počátku 20.
století; kulturní směry

9. ročník První světová válka a její politické, sociální a
kulturní důsledky

Výchova k občanství
6. ročník Člověk, stát a právo
7. ročník Člověk, stát a právo
8. ročník Člověk, stát a právo
9. ročník Člověk, stát a právo

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Pokryto předmětem

Dějepis

Výchova k občanství

Formy participace občanů v politickém
životě

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
6. ročník Čtení s porozuměním
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník Čtení s porozuměním

Vlastivěda
4. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury
8. ročník Cíle a průběh revolucí v evropských

zemích;vývoj habsburské monarchie ve 2.
polovině 19. století a postavení českých zemí;
požadavky jednotlivých sociálních skupin
Vývoj světa, Evropy a habsburské monarchie ve
druhé polovině 19. století a na počátku 20.
století; kulturní směry

9. ročník První světová válka a její politické, sociální a
kulturní důsledky
Mezinárodně politická a hospodářská situace ve
20. a 30. letech; totalitní systémy - komunismus,
fašismus, nacismus - důsledky pro ČSR a svět
Rozdělený bipolární svět , příčiny a projevy
polarizace
Postavení Československa v bipolárním světě;
od demokracie přes totalismus k demokracii

Výchova k občanství
6. ročník Člověk, stát a právo
7. ročník Člověk, stát a právo
8. ročník Člověk, stát a právo
9. ročník Člověk, stát a právo

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Pokryto předmětem

Dějepis

Výchova k občanství

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním
Psaní

5. ročník Poslech s porozuměním
Čtení s porozuměním
Psaní

6. ročník Mluvení

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Psaní
7. ročník Mluvení

Psaní
8. ročník Mluvení

Psaní
9. ročník Mluvení

Psaní

Základy němčiny
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Základy ruštiny
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Vlastivěda
4. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
7. ročník Zámořské objevy a počátky dobývání světa
9. ročník První světová válka a její politické, sociální a

kulturní důsledky
Výchova k občanství

7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět
8. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět
9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět

Zeměpis
7. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Společenské a hospodářské prostředí

Hudební výchova
1. ročník Poslechové činnosti
2. ročník Poslechové činnosti
3. ročník Poslechové činnosti
4. ročník Poslechové činnosti
5. ročník Poslechové činnosti

Estetická výchova
8. ročník Ověřování komunikačních účinků
9. ročník Ověřování komunikačních účinků

Výtvarná výchova
6. ročník Ověřování komunikačních účinků
7. ročník Ověřování komunikačních účinků

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Výrobky z textilu

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení

8. ročník Mluvení
9. ročník Mluvení

Pokryto předmětem

Vlastivěda

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Zeměpis
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Pokrytí v projektu

O korunu krále Václava

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
6. ročník Literární výchova
7. ročník Literární výchova
8. ročník Literární výchova
9. ročník Literární výchova

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

5. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

6. ročník Mluvení
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Psaní
Poslech s porozuměním

Základy němčiny
7. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Základy ruštiny
7. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním

Objevujeme Evropu a svět

Psaní
9. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Vlastivěda
4. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
6. ročník Člověk v dějinách
7. ročník Zámořské objevy a počátky dobývání světa
8. ročník Počátek nového věku

Kultura období baroka a rokoka
9. ročník První světová válka a její politické, sociální a

kulturní důsledky
Výchova k občanství

7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět
8. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět
9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět

Zeměpis
6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Životní prostředí
Regiony světa

7. ročník Regiony světa
8. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Regiony světa

9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie
Životní prostředí
Regiony světa

Estetická výchova
8. ročník Ověřování komunikačních účinků
9. ročník Ověřování komunikačních účinků

Výtvarná výchova
6. ročník Ověřování komunikačních účinků
7. ročník Ověřování komunikačních účinků

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Poslech s porozuměním
8. ročník Mluvení

Poslech s porozuměním
9. ročník Mluvení

Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Vlastivěda

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Zeměpis

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

 25
Základní škola, Dobruška, Pulická 378

SMILE verze 2.6.1



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

5. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

6. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Základy němčiny
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Základy ruštiny
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Vlastivěda
4. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti:pravěk - doba

kamenná, bronzová, železná
Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury

7. ročník  Nový etnický obraz Evropy

Jsme Evropané Utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj

9. ročník První světová válka a její politické, sociální a
kulturní důsledky
Svět na přelomu tisíciletí

Výchova k občanství
7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět
8. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět
9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět

Zeměpis
8. ročník Česká republika
9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Hudební výchova

1. ročník Hudebně - pohybové činnosti
2. ročník Hudebně - pohybové činnosti
3. ročník Hudebně - pohybové činnosti
4. ročník Hudebně - pohybové činnosti
5. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
8. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
9. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním

Pokryto předmětem

Německý jazyk

Základy němčiny

Konverzace z anglického jazyka

Vlastivěda

Dějepis

Výchova k občanství

Zeměpis

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
6. ročník Literární výchova

Kulturní diference

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

7. ročník Literární výchova
8. ročník Literární výchova
9. ročník Literární výchova

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním
5. ročník Poslech s porozuměním

Čtení s porozuměním
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Vlastivěda
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury
7. ročník  Nový etnický obraz Evropy

Utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj
Islám a islámské říše ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)

9. ročník Rozdělený bipolární svět , příčiny a projevy
polarizace
Třetí svět a jeho specifika

Zeměpis
6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Životní prostředí
Regiony světa

7. ročník Regiony světa
8. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Regiony světa

9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie
Životní prostředí
Regiony světa

Hudební výchova
1. ročník Poslechové činnosti
2. ročník Poslechové činnosti
3. ročník Poslechové činnosti
4. ročník Poslechové činnosti
5. ročník Poslechové činnosti
6. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

7. ročník Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

Poslechové činnosti

Estetická výchova
8. ročník Poslechové činnosti
9. ročník Poslechové činnosti

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Výrobky z textilu

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace z anglického jazyka

Dějepis

Zeměpis

Společenskovědní seminář

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
2. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
3. ročník KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
3. ročník Řečové dovednosti
4. ročník Poslech s porozuměním
5. ročník Poslech s porozuměním
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Lidské vztahy
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Přírodověda
4. ročník Člověk a jeho zdraví
5. ročník Člověk a jeho zdraví

Vlastivěda
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury
9. ročník Třetí svět a jeho specifika

Zeměpis
8. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
9. ročník Společenské a hospodářské prostředí

Hudební výchova
1. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
2. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
3. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
4. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
5. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti

Estetická výchova
8. ročník Uplatňování subjektivity
9. ročník Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova
6. ročník Uplatňování subjektivity
7. ročník Uplatňování subjektivity

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití
8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Plastiky z různých materiálů

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace z anglického jazyka

Prvouka

Výchova k občanství

Přírodopis

Zeměpis

Estetická výchova

Společenskovědní seminář

Pokrytí v projektu

Pomlázkový den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
2. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
8. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
9. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním

Vlastivěda
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Člověk v dějinách

Počátky lidské společnosti:pravěk - doba
kamenná, bronzová, železná
Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury

7. ročník  Nový etnický obraz Evropy
Utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj
Islám a islámské říše ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)
Zámořské objevy a počátky dobývání světa

9. ročník První světová válka a její politické, sociální a
kulturní důsledky
Mezinárodně politická a hospodářská situace ve
20. a 30. letech; totalitní systémy - komunismus,
fašismus, nacismus - důsledky pro ČSR a svět
Druhá světová válka a její politické,
hospodářské, demografické, sociální důsledky
Rozdělený bipolární svět , příčiny a projevy
polarizace
Třetí svět a jeho specifika

Zeměpis
6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Životní prostředí
Regiony světa

Etnický původ
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

7. ročník Regiony světa
8. ročník Regiony světa
9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Životní prostředí
Regiony světa

Hudební výchova
1. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
2. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
3. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
4. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
5. ročník Hudebně - pohybové činnosti

Poslechové činnosti
6. ročník Instrumentální činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití
8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
8. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
9. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace z anglického jazyka

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Estetická výchova

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
4. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní

5. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Multikulturalita

6. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Základy němčiny
7. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Základy ruštiny
7. ročník Poslech s porozuměním

Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Poslech s porozuměním
Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Dějepis
7. ročník Islám a islámské říše ovlivňující Evropu

(Arabové, Turci)
Zámořské objevy a počátky dobývání světa

9. ročník Třetí svět a jeho specifika

Zeměpis
6. ročník Regiony světa
7. ročník Regiony světa
8. ročník Regiony světa
9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Regiony světa

Hudební výchova
6. ročník Vokální činnosti
7. ročník Vokální činnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití
8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Dekorování předmětů

Plastiky z různých materiálů

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace z anglického jazyka

Dějepis

Zeměpis

Estetická výchova

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

Vlastivěda
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
9. ročník První světová válka a její politické, sociální a

kulturní důsledky
Třetí svět a jeho specifika

Princip sociálního smíru a solidarity

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Konverzace z anglického jazyka
7. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Poslech s porozuměním

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Zeměpis

Integrace do výuky

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury

Zeměpis
Přírodní obraz Země
Regiony světa

7. ročník Regiony světa
8. ročník Regiony světa
9. ročník Regiony světa

Výchova ke zdraví
6. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví

Hodnota a podpora zdraví
8. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví

Hodnota a podpora zdraví

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Pokryto předmětem

Přírodopis

Přírodovědný seminář

Pokrytí v projektu

O korunu krále Václava

Ekosystémy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Přírodověda
4. ročník Rozmanitost přírody
5. ročník Rozmanitost přírody

Dějepis
6. ročník Člověk v dějinách

Počátky lidské společnosti:pravěk - doba
kamenná, bronzová, železná
Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury

7. ročník Utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj

Zeměpis
6. ročník Regiony světa
7. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Regiony světa

8. ročník Regiony světa
9. ročník Regiony světa

Výchova ke zdraví
6. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví

Hodnota a podpora zdraví
8. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví

Hodnota a podpora zdraví

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Pokryto předmětem

Vlastivěda

Chemie

Přírodopis

Přírodovědný seminář

Základní podmínky života

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přírodověda
4. ročník Rozmanitost přírody

Člověk a jeho zdraví
5. ročník Rozmanitost přírody

Člověk a jeho zdraví

Vlastivěda
4. ročník Lidé a čas
5. ročník Lidé a čas

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti:pravěk - doba

kamenná, bronzová, železná
Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury

7. ročník  Nový etnický obraz Evropy
8. ročník Průmyslová revoluce a modernizace společnosti

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Zeměpis
6. ročník Přírodní obraz Země

Regiony světa
7. ročník Regiony světa
8. ročník Regiony světa
9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a

topografie
Regiony světa

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití

Změny v životě člověka a jejich reflexe
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Hodnota a podpora zdraví

8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Hodnota a podpora zdraví

Pracovní činnosti
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Pokryto předmětem

Informatika

Prvouka

Vlastivěda

Dějepis

Chemie

Přírodopis

Společenskovědní seminář

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk
6. ročník Mluvení

Čtení s porozuměním
Psaní

7. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním
Psaní

Vztah člověka k prostředí
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Prvouka
1. ročník Rozmanitost přírody
2. ročník Rozmanitost přírody
3. ročník Rozmanitost přírody

Přírodověda
4. ročník Rozmanitost přírody

Člověk a jeho zdraví
5. ročník Rozmanitost přírody

Člověk a jeho zdraví

Dějepis
6. ročník Člověk v dějinách

Počátky lidské společnosti:pravěk - doba
kamenná, bronzová, železná
Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury

7. ročník Utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj
Kultura středověké společnosti - románské a
gotické umění a vzdělanost
Renesance, humanismus, reformace a jejich
šíření Evropou

8. ročník Kultura období baroka a rokoka

Zeměpis
6. ročník Životní prostředí

Regiony světa
7. ročník Regiony světa
8. ročník Česká republika

Regiony světa
9. ročník Společenské a hospodářské prostředí

Životní prostředí
Regiony světa

Estetická výchova
8. ročník Ověřování komunikačních účinků

Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti

9. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
6. ročník Ověřování komunikačních účinků

Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti

7. ročník Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti

Výchova ke zdraví
6. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe
8. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe

Tělesná výchova
6. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
7. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
8. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
9. ročník Činnosti ovlivňující úrověň pohybových

dovedností
Pracovní činnosti

4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Práce s technickými materiály

Užité výtvarné činnosti
Modelování,keramika
Výrobky z papíru
Grafické techniky

Konverzace z anglického jazyka
Mluvení
Čtení s porozuměním

8. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním

9. ročník Mluvení
Čtení s porozuměním

Dopravní výchova
4. ročník Cyklista

Pokryto předmětem

Informatika

Vlastivěda

Dějepis

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Estetická výchova

Pracovní činnosti

Pokrytí v projektu

Pomlázkový den

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
6. ročník Komunikační a slohová výchova
7. ročník Komunikační a slohová výchova
8. ročník Komunikační a slohová výchova
9. ročník Komunikační a slohová výchova

Anglický jazyk
4. ročník Čtení s porozuměním
5. ročník Čtení s porozuměním

Základy němčiny
7. ročník Čtení s porozuměním

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Základy ruštiny
7. ročník Čtení s porozuměním
8. ročník Čtení s porozuměním
9. ročník Čtení s porozuměním

Informatika
5. ročník Základy práce s počítačem

Zpracování a využití informací a informačních
technologií
Vyhledávání informací a komunikace

Pracovní činnosti
9. ročník Svět práce

Mediální výchova
8. ročník Žurnalistika, školní časopis

Reklama

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Informatika

Dějepis

Přírodopis

Mediální výchova

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Informatika
Základy práce s počítačem
Vyhledávání informací a komunikace

Užité výtvarné činnosti
7. ročník Počítačová grafika

Mediální výchova
8. ročník Reklama

Pokryto předmětem

Informatika

Dějepis

Přírodopis

Mediální výchova

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

6. ročník Komunikační a slohová výchova
7. ročník Komunikační a slohová výchova
8. ročník Komunikační a slohová výchova
9. ročník Komunikační a slohová výchova

Mediální výchova
8. ročník Žurnalistika, školní časopis

Reklama

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Informatika

Mediální výchova

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Informatika
Základy práce s počítačem
Vyhledávání informací a komunikace

Dějepis
9. ročník Mezinárodně politická a hospodářská situace ve

20. a 30. letech; totalitní systémy - komunismus,
fašismus, nacismus - důsledky pro ČSR a svět

Pokryto předmětem

Informatika

Mediální výchova

Vnímání autora mediálních sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Informatika
Základy práce s počítačem

Dějepis
9. ročník První světová válka a její politické, sociální a

kulturní důsledky
Mezinárodně politická a hospodářská situace ve
20. a 30. letech; totalitní systémy - komunismus,
fašismus, nacismus - důsledky pro ČSR a svět

Výtvarná výchova
1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Pracovní činnosti
9. ročník Svět práce

Mediální výchova
8. ročník Rozhlas a televize

Reklama

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Fungování a vliv médií ve společnosti
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Informatika

Dějepis

Přírodopis

Mediální výchova

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
6. ročník Komunikační a slohová výchova
7. ročník Komunikační a slohová výchova
8. ročník Komunikační a slohová výchova
9. ročník Komunikační a slohová výchova

Anglický jazyk
4. ročník Psaní
5. ročník Psaní

Základy němčiny
7. ročník Psaní
8. ročník Psaní
9. ročník Psaní

Základy ruštiny
7. ročník Psaní
8. ročník Psaní
9. ročník Psaní

Mediální výchova
8. ročník Žurnalistika, školní časopis

Rozhlas a televize

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Informatika

Mediální výchova

Pokrytí v projektu

Jazzový věk

Pomlázkový den

Čertovský den

Tvorba mediálního sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Pracovní činnosti
6. ročník Práce s technickými materiály

Práce v realizačním týmu

7. ročník Práce s technickými materiály

Užité výtvarné činnosti
Výroba divadelních kulis
Grafické techniky

Mediální výchova
8. ročník Žurnalistika, školní časopis

Pokryto předmětem

Informatika

Mediální výchova

Pokrytí v projektu

Jazzový věk
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán

3 Učební plán
Název školy Základní škola, Dobruška, Pulická 378

Adresa Pulická 378, 518 01 Dobruška

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše školaNázev ŠVP

od 01.09.2017Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Český jazyk a literatura 8 10 9 8 7 42

Anglický jazyk - - 3 3 3 9

Matematika 5 5 5 5 5 25

Informatika - - - - 1 1

Prvouka 2 2 2 - - 6

Přírodověda - - - 2 2 4

Vlastivěda - - - 2 2 4

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

18

2

20

19

3

22

21

3

24

23

3

26

21

5

26

102

16

118

Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Dopravní výchova - - - 0 1/2 - 0,5

Náboženství 1 1 1 1 1 5

Zájmová tělesná výchova - - - 1 1 2
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán

2. stupeň
Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Český jazyk a literatura 4 4 4 5 17

Anglický jazyk 3 3 3 3 12

Druhý cizí jazyk - 2 2 2 6

Matematika 4 4 4 5 17

Informatika 1 1 1 1 4

Dějepis 2 2 2 2 8

Výchova k občanství 1 1 1 1 4

Fyzika 2 2 2 2 8

Chemie - - 2 2 4

Přírodopis 2 2 2 1 7

Zeměpis 2 2 2 2 8

Hudební výchova 1 1 - - 2

Estetická výchova - - 2 2 4

Výtvarná výchova 2 2 - - 4

Výchova ke zdraví 1 - 1 - 2

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Pracovní činnosti 1 1 1 1 4

Volitelné 9 - - - 1 1

Volitelné 8 - - 1 - 1

Volitelné předměty 7 - 1 - - 1

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

28

0

28

26

4

30

23

9

32

21

11

32

98

24

122

Nepovinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Náboženství 1 1 - - 2

Zájmová tělesná výchova 1 1 1 1 4
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán

Disponibilní dotace

Celková dotace

RVP ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazykCizí jazyk

Druhý cizí jazykDalší cizí jazyk

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura

51 35 86

9 12 21

0 6 6

42 17 59

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

25 17 42

25 17 42

Informační a komunikační technologie

InformatikaInformační a komunikační
technologie

1 4 5

1 4 5

Člověk a jeho svět

PrvoukaČlověk a jeho svět

PřírodovědaČlověk a jeho svět

VlastivědaČlověk a jeho svět

14 0 14

6 0 6

4 0 4

4 0 4

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Výchova k občanstvíVýchova k občanství

0 12 12

0 8 8

0 4 4

Člověk a příroda

ChemieChemie

FyzikaFyzika

PřírodopisPřírodopis

ZeměpisZeměpis

0 27 27

0 4 4

0 8 8

0 7 7

0 8 8

Umění a kultura

Estetická výchovaVýtvarná výchova

Hudební výchovaHudební výchova

Výtvarná výchovaVýtvarná výchova

12 10 22

0 4 4

5 2 7

7 4 11

Člověk a zdraví

Tělesná výchovaVýchova ke zdraví

Výchova ke zdravíVýchova ke zdraví

10 10 20

10 8 18

0 2 2

Člověk a svět práce

Pracovní činnostiČlověk a svět práce

5 4 9

5 4 9

Volitelné předměty

Volitelné 8

Volitelné 9

Volitelné předměty 7

0 3 3

0 1 1

0 1 1

0 1 1

16 24 40

Celkový učební plán

102 98 200

Volitelné předměty
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán

7. ročník

Užité výtvarné činnosti 1

Literárně dramatická výchova 1

Konverzace z anglického jazyka 1

Specializovaný český jazyk 1

Specializovaná matematika 1

Volitelné předměty 7

Skupina volitelných předmětů v sedmém ročníku

Základy němčiny 2

Základy ruštiny 2

Druhý cizí jazyk

8. ročník

Základy němčiny 2

Základy ruštiny 2

Druhý cizí jazyk

Fyzikální praktikum 1

Mediální výchova 1

Specializovaný český jazyk 1

Specializovaná matematika 1

Volitelné 8

Skupina volitelných předmětů v osmém ročníku

9. ročník

Základy němčiny 2

Základy ruštiny 2

Druhý cizí jazyk

Přírodovědný seminář 1

Společenskovědní seminář 1

Konverzace z anglického jazyka 1

Specializovaný český jazyk 1

Specializovaná matematika 1

Volitelné 9

Skupina volitelných předmětů v devátém ročníku.

 39
Základní škola, Dobruška, Pulická 378

SMILE verze 2.6.1



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola
Verze: ZŠ 144/2013 - 2, Datum: 1. 9. 2017, Platnost: od 01.09.2017
RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán

Přehled využití týdnů
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Výuka dle rozpisu učiva 40 40 40 40 40

null Celkem: 4040 4040 4040 4040 4040

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Výuka dle rozpisu učiva 40 40 40 40

null Celkem: 4040 4040 4040 4040

Poznámky ke vzdělávací oblasti Svět práce na II. stupni:

*V této oblasti je výuka a výchova realizována v oboru Pracovní činnosti v těchto tematických okruzích:

- 6. ročník - Pěstitelské práce a chovatelství, Práce s technickými materiály

- 7. ročník - Práce se technickými materiály, Svět práce - profesní orientace

- 8. ročník - Příprava pokrmů, Svět práce - abeceda podnikání

- 9. ročník - Svět práce - profesní orientace,dále se prolíná Práce s laboratorní technikou a Design a konstruování

- elektrotechnika, elektronika

Poznámky ke vzdělávací oblasti Umění a kultura na II. stupni:

* V 6. a 7. ročníku se výuka realizuje v rozsahu Hudební výchova 1 hodina týdně a Výtvarná výchova 1 hodina

týdně

* V 8. a 9. ročníku se výuka realizuje v integrovaném oboru Estetická výchova (v 8.ročníku od školního roku

2010 - 11)

Poznámky k doplňujícím vzdělávacím oborům na II. stupni:

* Mezi doplňujícími vzdělávacími obory nabízí ŠVP v 7., 8. a 9. ročníku další jednoroční kurzy, které jsou

zaměřeny zvláště na estetickou, technickou a společenskovědní oblast:

- v 7. ročníku to jsou: Užité výtvarné činnosti a Literárně dramatická výchova (rozsah jedna hodina týdně

s možností vytvořit dvouhodinové bloky v případě náročných činností)

- v 8. ročníku to jsou: Fyzikální praktikum a Mediální výchova (rozsah jedna hodina týdně s možností vytvořit

dvouhodinové bloky v případě náročných činností)

- v 9. ročníku to jsou: Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář a Konverzace v anglickém jazyce

(rozsah jedna hodina týdně s možností vytvořit dvouhodinové bloky v případě náročných činností)
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