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1 Charakteristika školy 

1.1 Stručná charakteristika školy 

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. zahájilo svoji činnost 2. září 

roku 2002 jako nástupce prvního soukromého gymnázia v Brně –  

Akademického gymnázia pod jménem Gymnázium Hády. Bylo 

obnoveno jako všeobecné gymnázium se sportovním zaměřením, s 

myšlenkou poskytnout talentovaným sportovcům možnost 

gymnaziálního studia tak, aby se skloubila jejich sportovní aktivita 

se studiem. Hned v dalším roce Gymnázium Hády získalo akreditaci 

k otevření nového oboru: gymnázium – tělesná výchova. Od tohoto 

roku jsou na gymnáziu v ročníku vždy dvě třídy – tělovýchovná pro 

talentované sportovce a všeobecná, ve které je posílena výuka 

společenských věd. V obou třídách byla oproti generalizovanému 

učebnímu plánu posílena výuka jazyků, zejména anglického. V roce 

2006 složili maturitní zkoušku první studenti. Od 1. září 2007 byl 

Gymnáziu Hády MŠMT zařazen do rejstříku škol další obor: 

gymnázium - tělesná výchova - šestileté studium. Po roce příprav tak 

mohla škola ve školním roce 2008/2009 vedle dvou prvních ročníků 

otevřít i první ročník šestiletého gymnázia – primu. 

V roce 2016 se po skončení školního roku přestěhovala škola do 

Králova Pole a změnila jméno na Gymnázium Mojmírovo náměstí. 

 

1.2 Velikost školy 

Maximální kapacita školy je 200 studentů. V době počátku platnost 

ŠVP na Gymnáziu Mojmírovo náměstí studovalo 140 studentů. 

Maximální kapacita je 10 tříd (4 třídy všeobecné, 6 tříd tělesná 

výchova), minimální varianta je 6 tříd (všechny třídy čtyřletého 

studijního programu se připojí od prvního ročníku ke třídě s 

šestiletým studijním programem, každý student bude studovat podle 

ŠVP oboru, na který byl přijat). 

Všechny třídy jsou umístěny v prostorách gymnázia na Mojmírově 

náměstí. 

 

1.3 Vybavení školy 

Budova školy je z roku 1879 a byla jako škola postavena. 

V devadesátých letech 20. století zde sídlilo Akademické 

gymnázium Po roce 2000 prošla budova několika rekonstrukcemi, 

poslední modernizace proběhla v roce 2016 před nastěhováním naší 

školy do objektu. Gymnázium je v dlouhodobém nájmu. 

Gymnázium má vlastní kromě kmenových tříd i řadu odborných 

učeben,  jmenovitě jazykové učebny, multimediální učebnu, 

výtvarnou dílnu, ateliér dramatické výchovy a fotoateliér. 

Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem pro 

vyučujícího. Studenti se v budově školy mohou připojovat na 

internet přes WiFi. 

Studenti se stravují ve školní jídelně ZŠ Košinova, která sousedí se 

školním dvorem. 

Škola spolupracuje s internáty, ve kterých se mimobrněnští studenti 

mohou ubytovat. 

 

1.4 Charakteristika pedagogického sboru 

V závislosti na naplněnosti jednotlivých tříd na škole působí kolem 

15 vyučujících, z toho část  jako externisté. Všichni učitelé jsou 

aprobovaní.  

Škola pravidelně spolupracuje s externím školním psychologem. 

Věkový průměr sboru je pod 40 let. 

 

1.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní 
spolupráce 

Škola každoročně pořádá následující aktivity: 

 Týdenní Biologicko - geografická praktika pro studenty 2. 

ročníku a kvarty a 3. ročníku a kvinty (každý druhý rok) 

 Sváteční atmosféru podtrhuje každý rok Vánoční kapřík - 

sportovní soutěž mezi třídami, od roku 2009 na návrh 

studentské rady i Velikonoční beránek. 

 Sportovní kurz pro celou školu. 



 

Od školního roku 2008/2009 je v květnu část týdne věnována akci 

Jiná škola, ve které se pokoušíme rozbít všechny zbývající 

vzdělávací stereotypy a zkusit to prostě jinak. 

Studenti tříd oboru tělesná výchova se každoročně  v září podílí na 

organizaci mezinárodní atletické soutěže Evropské hry mládeže. 

 

1.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada. Školská rada má 

šest členů, z toho dvě místa jsou volena z řad rodičů a zletilých 

studentů. 

Rodiče a zákonní zástupci studentů jsou v pravidelném kontaktu 

s vyučujícími i vedením školy prostřednictví informačního systému 

iŠkola. Pravidelně dvakrát ročně se konají třídní schůzky. Škola 

povzbuzuje rodiče k osobní návštěvě školy v jimi vybraný termín 

(po předchozí domluvě). 

V roce 2008 se škola stala fakultní školou FSpS MU. 

 

 



 

2 Charakteristika ŠVP 

2.1 Zaměření školy 

Škola nabízí studium ve třech vzdělávacích programech: 

 Gymnázium šestileté - tělesná výchova (šestiletý studijní 

program)  

 Gymnázium čtyřleté - tělesná výchova (čtyřletý studijní 

program) 

 Gymnázium čtyřleté - všeobecné (čtyřletý studijní program).  

Ve všech oborech je primárním cílem poskytnout dobrý základ pro 

další studium, otevřít obzory vědění a zprostředkovat 

nepostradatelné dovednosti. Proto je v každém oboru vyučováno v 

dostatečné míře plné spektrum všeobecně vzdělávacích předmětů. 

Ve všech oborech je rovněž oproti rámcovému vzdělávacímu 

programu výrazně rozšířena výuka angličtiny. 

Ve všech vzdělávacích programech je poslední ročník zaměřen na 

přípravu na maturitu, studenti se mohou zaměřit v podstatě jen na 

předměty, z nichž budou maturovat či v jejichž studiu chtějí 

pokračovat v rámci studia VŠ. 

 

Vzdělávací programy Gymnázium - tělesná výchova dále plní 

následující úkoly: 

 Podporují sportovní rozvoj studentů vyšší dotací tělesné 

výchovy (volitelná TV) a individuálním vstřícným přístupem 

k řešení problému sladění sportovních aktivit a vzdělávání. 

 Připravují studenty na maturitu z předmětu Tělesná výchova. 

 Připravují studenty po praktické i teoretické stránce na 

vysokoškolské studium sportovních fakult  

 

Vzdělávací program Gymnázium - všeobecné má následující 

specifika: 

 Velký důraz je kladen na společenskovědní předměty (aniž 

by ale byla studentům upřena možnost zaměřit se na přírodní 

vědy) 

 V rámci volitelných předmětů mohou studenti rozvíjet i 

druhý cizí jazyk nadstandartně  

 Už od třetího ročníku se míra zátěže v nematuritních 

předmětech se výrazně snižuje, student se může soustředit na 

přípravu k maturitě. 

 

Škola nabízí přátelskou rodinnou atmosféru a vstřícnost, naslouchá 

přáním či steskům svých studentů. Atmosféra, ve které vzdělávání 

probíhá, je pro nás stejně důležitá jako výuka samotná. Od prvního 

ročníku se snažíme vybudovat mezi partnerský vztah mezi studenty 

navzájem i mezi studenty a vyučujícími. Snažíme se ve studentech 

podporovat samostatnost a odpovědnost. 

 

2.2 Základní rysy ŠVP 

ŠVP je zpracován podle RVP G. 

 

Charakteristickým rysem ŠVP oboru tělesná výchova je: 

Rozšířená hodinová dotace výuky biologie (volitelný maturitní 

seminář ve čtvrtém ročníku zaměřený na rozšíření a prohloubení 

znalostí z předchozích ročníků). 

Výuka didaktiky sportu (zabývá se historií sportu, výživou a teorií 

sportovní přípravy), která slouží jako příprava na teoretickou část 

profilové maturitní zkoušky z Tělesné výchovy. 

Rozšířenou výukou tělesné výchovy (hodinová dotace 2 hodiny 

týdně je rozšířena o 2 hodiny volitelného předmětu Tělovýchovná 

příprava). 

 

Rozložení učiva do jednotlivých ročníků je provedeno následujícím 

způsobem: 

 

V prvních dvou ročnících probíhá v podstatě završení vzdělávání v 

přírodovědných předmětech a rovněž většina základního 

gymnaziálního vzdělávání v oblasti společenských věd. 

 



 

Ve třetím a čtvrtém ročníku pak probíhá specializace studenta a jeho 

finální příprava na maturitu a studium na VŠ. To se odráží ve 

výrazně zvýšené hodinové dotaci Českého jazyka a literatury a 

Anglického jazyka a v možnosti volby maturitních seminářů. V 

rámci volitelného maturitního semináře může student pokračovat i 

ve vzdělávání v oblasti přírodních věd. Ve třetím ročníku je 

dokončeno základní gymnaziální vzdělávání ve společenských 

vědách. Ve čtvrtém ročníku si student volí kurz připravující na 

volitelný předmět společné části maturitní zkoušky. Matematika je 

ve čtvrtém ročníku zaměřena na oblasti související s přijímacími 

zkouškami na VŠ (výroková logika, posloupnosti) a na praktické 

dovednosti (popisná statistika, práce s tabulkovým procesorem a 

grafy).  

 

Během studia je kladen důraz na výuku cizích jazyků. 

 

Prvním jazykem je jazyk anglický, studenti jsou v rámci předmětu 

připravování na absolvování vyšší obtížnosti společné části maturitní 

zkoušky z cizího jazyka.  

 

Druhým jazykem je zpravidla jazyk německý nebo španělský. 

Výuka jazyka je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců. 

Druhý jazyk je možné změnit pouze ve výjimečných případech a to 

jen se souhlasem ředitele školy. 

 

2.3 Profil absolventa 

Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí je připravován pro 

studium na vysokých školách.  

V rámci studia získá student oboru tělesná výchova hlubší znalosti 

ze sportovní didaktiky a celkové fyzické dovednosti mu zaručují 

zvládnutí přijímacího řízení na sportovní fakulty.  

Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí ovládá aktivně dva cizí 

jazyky, osvojí si dobrý standard přírodovědných disciplín, zejména s 

důrazem na pochopení interdisciplinárních vztahu a 

gnoseologických postupů jednotlivých věd. Dokáže samostatně 

vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury, je schopen 

funkčně využívat fondu knihoven. K těmto účelům také uživatelsky 

zvládne výpočetní techniku. Samozřejmou součástí úrovně 

absolventa je široký kulturní rozhled, zejména v literatuře, získaný 

jak v rámci výuky, tak především díky samostatným kulturním 

zájmům. 

 

Ve svých morálních postojích vychází absolvent ze zásad humanity, 

demokratizmu, úcty k osobnosti i k názorům partnera v dialogu. 

Akceptuje etické zásady založené na vlastenectví, hrdosti na národní 

historii i úctě ke světové kultuře. Za přirozenou součást mravnosti 

považuje rovněž osobně zodpovědné ekologické postoje. Za 

nezbytnou součást svého životního stylu považuje vyváženou péči o 

vlastní tělesnou zdatnost. 

 

2.4 Organizace přijímacího řízení 

Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. 

Uchazeč, jehož studijní výsledky vyjádřené průměrem ze všech 

předmětů za jednotlivá pololetí na základní škole v posledních dvou 

letech studia spadají do stanoveného pásma je přijat bez přijímacích 

zkoušek. 

Ostatní uchazeči absolvují přijímací pohovor, který má za cíl vyšetřit 

jejich motivaci ke studiu a připravenost adaptovat se na gymnaziální 

způsob práce. Pokud počet uchazečů přesáhne počet volných míst, 

doplní škola přijímací pohovor písemným testem studijních 

předpokladu. Přijati budou zájemci s největším počtem bodů. 

Bez přijímacích zkoušek jsou přijati i uchazeči, kteří byli v daném 

roce úspěšní při přijímacích zkouškách na jiném gymnáziu. 

Aktuální informace o přijímacím řízení pro daný rok zveřejňuje 

škola na svých internetových stránkách www.mojmirak.cz. 

 



 

2.5 Organizace maturitní zkoušky 

V rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky škola 

připravuje studenty na maturitu z Českého jazyka a literatury a  

z Anglického jazyka. 

 

V profilové části maturitní zkoušky musí studenti povinně maturovat 

ze dvou předmětů, jeden nich musí být Tělesná výchova. 

 

Konkrétní podoba maturitní zkoušky je závislá na platné legislativě. 

 

Pravidla pro nepovinné zkoušky jsou stejná jako pravidla pro 

volitelné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. 

 

2.6 Výchovné a vzdělávací strategie 

Následující tabulka shrnuje základní strategie, které škola považuje 

za minimální společný standard. Jednotlivé předměty mají tento 

základní repertoár dále rozšířen a obohacen o další metody vhodné 

pro zvýšení efektivity výuky. 

Škola považuje za nezbytnou součást výuky aktivní přístup studenta 

ke vzdělávání. Snažíme se otevírat co nejvíce prostoru pro 

studentovu vlastní profilaci, ale současně očekáváme zodpovědnou 

domácí přípravu na výuku. 

 

 

Strategie Zařazení Rozvíjené kompetence Pozn. 

Frontální výuka všechny ročníky Kompetence k učení   

Paměťové učení všechny ročníky Kompetence k učení 1) 

Diskuze, řízený 
dialog 

všechny ročníky Kompetence komunikativní   

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence občanské 

Laboratorní 
práce 

 Nepravidelně v 
rámci výuky v 
předmětech Chemie, 

Kompetence komunikativní 2) 

Kompetence k řešení problémů 

Strategie Zařazení Rozvíjené kompetence Pozn. 

Fyzika, všechny 
ročníky 

Kompetence pracovní 

Lyžařský 
výcvikový kurz 

1. ročník Kompetence občanské   

Kompetence komunikativní 

Biologicko - 
geografická 
praktika 

2. ročník Kompetence k řešení problémů   

Kompetence sociální a 
personální 

Kompetence občanské 

Kompetence komunikativní 

Sportovní kurz všechny ročníky Kompetence občanské   

Kompetence komunikativní 

Sportovní 
soutěže 

všechny ročníky Kompetence sociální a 
personální 

  

Jiná škola všechny ročníky Kompetence k podnikavosti 3) 

 

Poznámky: 

 
1)

 Studentům je vysvětlena důležitost osvojení faktů pro další studium, je kladen 

důraz na souvislosti mezi jednotlivými fakty 

 
2)

 Samostatná popřípadě skupinová práce 

 
3)

 Studenti si skládají v daném týdnu bloky netradiční výuky podle vlastního 

zaměření a zájmu. 

 

2.7 Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními 
potřebami 

Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, ...) mohou využívat pro podporu vzdělávání 

každotýdenní konzultační hodiny, které vypisuje každý vyučující. 

Jejich vzdělávání se řídí doporučeními nálezu Pedagogicko - 

psychologické poradny. 

 



 

Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným 

způsobem, mohou studovat jedním ze způsobů, jež jsou nabízeny 

žákům mimořádně nadaným - viz následující kapitola Zabezpečení  

výuky žáků mimořádně nadaných. 

 

Studenti se studijními či výchovnými problémy mohou využít (se 

souhlasem zákonného zástupce) podpory školního psychologa. 

 

Pro studenty se sociálním znevýhodněním škola nabízí konzultační 

hodiny, možnost individuální úpravy hodnocení výsledků vzdělávání 

a spolupráci se školním psychologem, popřípadě s dalšími 

odborníky. 

 

Škola je bezbariérová. 

 

2.8 Zabezpečení  výuky žáků mimořádně 
nadaných 

Za mimořádně nadané žáky škola považuje všechny žáky, kteří 

dosahují výborných výsledku ve sportu, v některém vyučovacím 

předmětu, umělecké činnosti apod. 

Zabezpečení  výuky žáku mimořádně nadaných probíhá jednou z 

následujících forem (formy je možno i vhodně kombinovat): 

 Úprava docházky: student je dlouhodobě omluven z části 

vyučovacích hodin, je povinen si látku průbežně doplňovat. 

Je zkoušen za stejných podmínek jako ostatní žáci. 

 Úprava zkoušení: student je přezkušován pouze v termínech, 

které si musí povinně domluvit s vyučujícím každého 

předmětu, ve kterém má tuto úpravu přidělenu. Tato úprava 

nezakládá omlouvání vyšší absence v předmětu.  

 Individuální studijní plán: student dochází do školy podle 

individuálního rozvrhu, má individuálně stanovené termíny 

přezkušování či uzavírání klasifikace. Student si sám hradí 

zvýšené náklady, které tímto škole vznikají. 

 

Aktivní sportovci jsou uvolňováni na soustředění a závody. 

 

O každou formu úpravy studia je třeba písemně požádat ředitele 

školy, který rozhodne, zda bude žákovi umožněna či nikoliv. 

Jakékoli z těchto rozhodnutí může ředitel školy v případě, že žák 

nedodržuje své povinnosti, s okamžitou platností zrušit. 

 

2.9 Začlenění průřezových témat 

Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny 

jako součást povinných vzdělávacích předmětů. Jedinou výjimkou 

jsou okruhy tématu Mediální výchova, které má vyhrazeno 

samostatný předmět. 

 

Následující tabulka podává celkové shrnutí. Ve sloupci "Zařazení do 

výuky, odkaz" je konkretizováno zařazení daného tématického 

okruhu. Je zde zpravidla uveden odkaz na příslušný předmět a 

ročník, ve kterém je téma vyučováno. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Průřezové téma Tématický okruh Zařazení do výuky, odkaz 

Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ZSV (1. ročník), Dě (1. ročník), Bi (1. ročník, 3. ročník) 

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

ZSV (1. ročník), Dě (1. ročník), Bi (1. ročník, 3. ročník) 

Sociální komunikace ČJ (1. ročník až 4. ročník), Bi (3. ročník) 

Morálka všedního dne ZSV (1. ročník, 3. ročník), Dě (1. ročník – 3. ročník) 

Spolupráce a soutěž ZSV (3. ročník) 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech 

Globalizační a rozvojové procesy Dě (1. ročník – 3. ročník), Ze (2. ročník, 3. ročník) 

Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Ze (2. ročník, 3. ročník), Dě (3. ročník) 

Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová pomoc Ze (2. ročník, 3. ročník) 

Žijeme v Evropě Ze (2. ročník), ČJ (2. ročník – 4. ročník ) 

Vzdělávání v Evropě a ve světě AJ, Cizí jazyky 

Multikulturní výchova Základní problémy sociokulturních rozdílů Ze (2. ročník, 3. ročník) 

Psychosociální aspekty interkulturality ZSV (1. ročník) 

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

ČJ (1. ročník, 2. ročník, 4. ročník), Ze (2. ročník, 3. ročník), 
Dě (3. ročník) 

Enviromentální výchova Problematika vztahů organismů a prostředí Ze (1. ročník), Bi (1. ročník, 2. ročník) 

Člověk a životní prostředí Ze (1. ročník, 3. ročník), Che (1. ročník, 2. ročník), Bi (1. 
ročník, 2. ročník) 

Životní prostředí regionu a České republiky Ze(3. ročník), Che (2. ročník) 

Mediální výchova Média a mediální produkce Mediální výchova (2. ročník) 

Mediální produkty a jejich významy Mediální výchova (2. ročník) 

Uživatelé Mediální výchova (2. ročník) 

Účinky mediální produkce a vliv médií Mediální výchova (2. ročník) 

Role médií v moderních dějinách Mediální výchova (2. ročník), Dě (2. ročník, 3. ročník) 



3 Učební plán 
 

 

  

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

  

Český jazyk a literatura 
1)

 4 4 4 5 17 

Anglický jazyk 
2)

 4 3 3 3 13 

2. cizí jazyk 
2) 3)

 3 3 3 3 12 

ZSV 
4) 5) 6)

 2 2 2 - 6 

Dějepis 1 2 3 - 6 

Zeměpis 2 2 2 - 6 

Matematika 
1)

 3 3 3 3 12 

Fyzika 
6)

 3 3 - - 6 

Chemie 
7) 8)

 3 3 - - 6 

Biologie 
8) 

 2 2 2 - 6 

IVT 
10)

 1 - - - 1 

Umění a kultura 
1) 9)

 2 2 - - 4 

Tělesná výchova 
5)

 2 2 2 2 8 

Anglická konverzace 1 2 2 2 7 

Seminář z anglického jazyka - - 2 2 4 

Didaktika sportu - - 2 2 4 

Mediální výchova 
1)

 - - - 1 1 

Rsp - - - 2 2 

Geopolitický seminář - - - 2 2 

Sociopolitický seminář - - - 2 2 

Rétorika - - 1 - 1 

Seminář z českého jazyka - - 2 2 4 

Maturitní seminář  - - - 2 2 

  33 33 33 33 132 

 

 

 

 

 
Poznámky: 
1) 

Předmět integruje obsah vzdělávacího oboru Informatika a informační a 

komunikační technologie, oblast Zpracování a prezentace informací. 

 
2) 

Do hodin cizích jazyků se studenti dělí na skupiny podle pokročilosti 

 
3) 

Studenti volí mezi Německým, Španělským a Francouzským jazykem 

 
4) 

ZSV je zkratka názvu předmětu Základy společenských věd 

 
5) 

Předmět integruje část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 

 
6) 

Předmět integruje vzdělávací obor Člověk a svět práce  

 
7) 

Do předmětu je průběžně zařazován obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce – tématický okruh Práce s laboratorní technikou 

 
8) 

Předmět integruje část vzdělávacího oboru Geologie 

 
9) 

Předmět Umění a kultura realizuje vzdělávací obsah oboru Výtvarný obor včetně 

okruhu Umělecká tvorba a komunikace 

 
10) 

IVT je zkratka názvu předmětu Informatika a výpočetní technika 

 

Předmět Anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. 

 

Předmět Matematika realizuje vzdělávací obsah oboru Matematika a 

její aplikace. 

 

Předmět Zeměpis realizuje vzdělávací obsah oboru Geografie. 

 

Předmět Základy společenských věd realizuje vzdělávací obsah 

oboru  Občanský a společenskovědní základ. 

 

Předmět Informatika a výpočetní technika realizuje vzdělávací obsah 

oboru Informatika a informační a komunikační technologie. 

 

Volitelné předměty 



 

Seznamy volitelných předmětů a jejich učební osnovy jsou 

zveřejňovány v aktuálním dodatku k ŠVP GH pro daný rok.  

 

Maturitní seminář je určen pro přípravu na zkoušky v profilové části 

maturitní zkoušky. 

 

 

Seznam dalších aktivit GH 

 

Název 
Ročník, ve kterém je 
aktivita realizována 

Lyžařský výcvikový kurz 1. ročník 

Poznávací výlet: Praha 4. ročník 

Sportovní kurz Každý rok 

 

Všechny tyto aktivity jsou součástí výuky a proto je účast na nich 

povinná. Pokud se student ze závažných důvodů nezúčastní, musí 

vytvořit náhradní výstup, jehož zadání se podle možností blíží 

výstupům účastníků aktivity. 



 

4 Učební osnovy 
Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou řazeny v souladu s jejich 

pořadím v učebním plánu. 

Každý předmět je uvozen svojí charakteristikou. Následuje 

vzdělávací obsah předmětu, který je zpracován formou tabulky. 

Poslední sloupec tabulky je určen pro poznámky. Většinou je v nich 

zmiňováno zařazení průřezového tématu nebo integrace, někdy jsou 

zmiňovány mezipředmětové vztahy. 

 



 

4.1 Český jazyk a literatura 

 

4.1.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

4 4 4 5 

 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a 

sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova a 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  

 

Předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části 

maturitní zkoušky. 

Výuka je rozdělena na jazykovou výchovu, komunikační a slohovou 

výchovu a literární výchovu . 

 

Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s 

náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství 

mateřského jazyka a předmět se stává i prostředkem 

estetickovýchovného působení. 

V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby 

rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává 

schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, 

slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných 

přiměřeně věku. 

Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou 

funkcí estetickovýchovnou. 

Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je 

veden k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a 

získal pozitivní postoj k uměleckým dílům. Interpretace vybraných 

literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a 

mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní 

život. 

 

4.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty, tím je 

motivuje k četbě a k následné analýze a společné diskusi – 

kompetence k učení, sociální a personální, komunikativní 

 Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád, 

tím je motivuje k hlubšímu studiu jazyka – kompetence k 

učení, kompetence komunikativní. 

 Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k 

aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění, tím žáky vede, 

aby vyslovili otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili 

logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními 

spolužáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své 

názory – kompetence komunikativní, sociální a personální, 

občanské. 

 Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních 

představení, výstav, exkurze do nejrůznějších kulturních 

institucí (knihovny, galerie, muzea), rozvíjí tím jejich 

estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu a 

formulování závěrů – kompetence sociální a personální, 

kompetence komunikativní, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje práci žáků ve skupinách – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické 

souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence 

občanské, kompetence k učení. 

 

 



 

4.1.3 Učební osnovy 
 
 

 

 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková část) 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Obecné 

poučení o 
jazyku a řeči, 
získávání a 
zpracování 
informací 

Žák: 
vysvětlí pojem jazyk a řeč, objasní vztah 

myšlení a jazyka, charakterizuje základní etapy 
vývoje literárního jazyka, objasní vztah češtiny a 
slovanských jazyků 
orientuje se v lingvistické terminologii 
dovede využít informací získaných v odborném textu k 
práci s jinými druhy textu; 
dovede využít při práci s uměleckým i neuměleckým 
textem poznatků z jiných disciplín, podstatných 
pro porozumění danému textu; 

 Jazyk a řeč, jazyková 
komunikace, myšlení a jazyk, 

národní jazyk a jeho útvary, čeština a 
slovanské jazyky,jazyková kultura, 
základní vývojové tendence 
úvod do studia lingvistiky 

Cizí jazyky;  
 
Multikulturní 

výchova okruh Vztah 
k multilingvinní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi z různého 
kulturního prostředí 
 
 Bloková výuka – kurz „Získávání a 
zpracování informací“ 
 

 Zvuková 
stránka 
jazyka 

Žák: 
objasní základní pojmy z fonetiky a fonologie 
a 

              vysvětlí jejich praktické využití 

 Systém českých hlásek, 
prostředky souvislé řeči 

 Cizí jazyky 

 Grafická 
stránka 
jazyka 

Žák: 
prokáže na samostatném písemném projevu 

            znalost zásad českého pravopisu 

 Písmo, jeho vznik, vývoj a 
druhy 

             český pravopis 

 

 Nauka o 
slohu 

Žák: 
vysvětlí vztah stylistiky k ostatním 
lingvistickým vědám 

objasní základní pojmy stylistiky 
vhodně využívá jazykové prostředky 
v závislosti na komunikační situaci 
(připravenost/nepřipravenost, psanost/mluvenost) 
 

 Styl – individuální, stylistika – 
nauka o slohu, slohotvorní 

činitelé – objektivní, subjektivní 
jazykové prostředky 
prostředí a účastníci komunikace, jejich 
role, funkce 
komunikátů, komunikační strategie, 
monolog a dialog, 
 

 ZSV -. mezilidská 
komunikace a 

problémy v mezilidských 
vztazích 
   Osobnostní a 
sociální výchova okruh Sociální 
komunikace 



Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární komunikace) 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Základy 

literární 
vědy 

Žák: 
rozliší umělecký text od neuměleckého, objasní rozdíly 
mezi fikčním a reálným světem a popíše, 
jakým způsobem se reálný svět promítá do 
literárního textu; na konkrétních případech popíše 
specifické prostředky básnického jazyka, rozliší a 
specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a 
účinek na čtenáře, rozezná typy promluv a 
posoudí jejich funkci v konkrétním textu;  
získané dovednosti a vědomosti, své schopnosti 
dokáže uplatnit při rozboru přečtených děl různých 
autorů ze světové i české literatury  
orientuje se v literárněvědné terminologii 
rozliší text literárněteoretický, literárněhistorický a 
literárněkritický 
analyzuje umělecký a neumělecký text, analyzuje 
výstavbu textu-prolíná všemi ročníky 

 A) Literární teorie, literární historie, 
literární kritika, poetika, 

interdisciplinárnost literární vědy, literatura a 
její funkce; 
· B) Jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby 
literárního díla – tropy, figury, rytmus, rým a 
zvukové 
prostředky poezie, monolog a dialog, typy 
kompozice, 
motiv, téma 
· C) Učivo z jazykové komunikace – přímá a 
nepřímá řeč, 
nevlastní přímá a polopřímá řeč 
· Učivo ad B), C) se cyklicky připomíná ve 
všech ročnících 
při rozboru literárního textu 

 

 Česká a 
světová 
literatura 1. 
poloviny 19. 
století 

• vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje 
světové a české literatury, významných 
uměleckých směrů, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj 
literatury a literárního myšlení ; 
· vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a 
vyloží její postavení v kontextu literatury světové, 
objasní vztahy současné literatury k literárním 
dílům minulosti na příkladech z vlastní četby 
· na základě vlastní četby doloží základní rysy 
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se 
projevily v různých uměních, rozezná základní 
žánry a uvede jejich příklady; 
· samostatně interpretuje dramatické, filmové a 
televizní zpracování literárních děl; 
· na konkrétních dílech popíše specifické 
prostředky básnického jazyka a objasní jejich 
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a 
zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře, 
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a 
posoudí jejich funkci na konkrétním textu 
charakterizuje literárněhistorický/obecně kulturní 
kontext jednotlivých děl a směrů 

 Pojmy: Romantismus  

 · Hugo, Byron,  

 · Mácha, Tyl, Erben, Němcová, 
Havlíček, májovci, ruchovci, 
lumírovci;  

 · Jazykové, kompoziční a tematické 
prostředky výstavby 

 literárního díla 

 · Literární kritika – počátky v české 
literatuře 19. století 

Est – umělecké 
směry ve 
výtvarném umění a 
hudbě 
 
• · 
Osobnostní a sociální 
výchova okruh 
Komunikace 

 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková část) 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Nauka 

o slovní zásobě 
a tvoření slov 

  v písemném i mluveném projevu volí vhodné 
výrazové prostředky podle jejich slohotvorného 
rozvrstvení, podle jejich funkce a ve vztahu k dané 
situaci, kontextu a adresátovi; vysvětlí a odůvodní 
význam slov v daném kontextu 
· ve svém projevu uplatňuje znalost zásad českého 
pravopisu, tvarosloví a slovotvorných principů 
českého jazyka 
· ovládá rozvrstvení slovní zásoby, používá vhodně 
jazykové prostředky spisovné a nespisovné; 
vysvětlí změny ve slovní zásobě, význam 
frazeologických spojení, vztahy mezi slovy, umí 
najít ponaučení ve vhodných příručkách 
určí základové slovo/slovotvorný základ 
rozliší funkčně/nefunkčně utvořené slovo; 
posoudí vhodnost užití pojmenování v daném kontextu; 
odhadne význam pojmenování v daném kontextu i 
mimo něj; 
přiřadí k pojmenování v daném kontextu vhodná 
synonyma a antonyma; 
rozezná obrazné a neobrazné pojmenování; 

 Jednotky slovní zásoby (včetně 
frazeologických); 

významové vztahy mezi slovy; rozšiřování 
slovní zásoby; 
způsoby tvoření slov; změny ve slovní zásobě; 
slovotvorný 
a morfematický rozbor slova; práce s různými 
typy slovníků 
lexikologie a lexikografie 

 Cizí jazyky-práce se 
slovníkem 

 · Osobnostní a 

sociální výchova okruh 

Komunikace 
· Multikulturní 
výchova okruh Multikulturalita 

 FS 
prostěsdělov
ací 

používá základní útvary stylu prostěsdělovacího 
určí funkce textu, případně rozezná funkci dominantní; 
přiřadí text k funkčnímu stylu, slohovému útvaru 
(žánru), určí slohový postup; 
analyzuje vztah mezi účastníky komunikační situace; 
nalezne a pojmenuje jazykové prostředky a slohové 
postupy, které činí text uměleckým, publicistickým, 
odborným aj.; 

styl prostěsdělovací a jeho útvary 
(konverzace, dopisy, telefonické 
rozhovory, SMS, e-mailová 
komunikace) 

 ZSV -. mezilidská 
komunikace a 

problémy v mezilidských 
vztazích 
   Osobnostní a 

sociální výchova 
okruh Sociální 
komunikace 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková část) 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Grafická 

stránka 
jazyka 

 prokáže na samostatném písemném projevu 
znalost zásad českého pravopisu 

 Pravopis vyplývající ze stavby slova, 
pravopis vyplývající z tvarosloví, 
velká písmena, interpunkce 

  

 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární komunikace) 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Česká a 

světová 
literatura 2. 
pol. 19. 
století 

 vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje 

světové a české literatury, významných 
uměleckých směrů, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj 
literatury a literárního myšlení ; 
· vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a 
vyloží její postavení v kontextu literatury světové, 
objasní vztahy současné literatury k literárním 
dílům minulosti na příkladech z vlastní četby 
· na základě vlastní četby doloží základní rysy 
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se 
projevily v různých uměních, rozezná základní 
žánry a uvede jejich příklady; 
· samostatně interpretuje dramatické, filmové a 
televizní zpracování literárních děl; 
· na konkrétních dílech popíše specifické 
prostředky básnického jazyka a objasní jejich 
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a 
zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře, 
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a 
posoudí jejich funkci na konkrétním textu 

charakterizuje literárněhistorický/obecně 
kulturní kontext jednotlivých děl a směrů 

 Pojmy: Realismus a naturalismus, 
typizace; 

· Balzac, Dickens,  
·; realismus v české literatuře 
· Jazykové, kompoziční a tematické prostředky 
výstavby 
literárního díla 
 

Est – umělecké směry ve 
výtvarném umění a hudbě 
 

 · Osobnostní a 
sociální výchova 
okruh Komunikace 

 Světová a 
česká 

literatura na 
přelomu století; 

Žák: 

 rozliší umělecký text od neuměleckého, 
objasní 

rozdíly mezi fikčním a reálným světem a popíše, 
jakým způsobem se reálný svět promítá do 
literárního textu 
· na konkrétních případech popíše specifické 
prostředky básnického jazyka, rozliší a specifikuje 
jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, 
postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na 
čtenáře 
· rozezná typy promluv a posoudí jejich funkci 
v konkrétním textu – nácvik začíná v 1. ročníku a 
prolíná všemi ročníky následujícím 

   Periodizace literatury, vývoj kontextu 
světové a české 

literatury počátku 20. století, tematický a 
výrazový přínos 
velkých autorských osobností - bude 
konkretizováno pro 
každý školní rok 
· Čtenářské kompetence 
· Symbolismus, impresionismus, dekadence 
· Anarchističtí buřiči 

   Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh  
Jsme Evropané 
(velcí Evropané, evropské 
kulturní kořeny a hodnoty) 

 · Osobnostní a 

sociální výchova okruh 

Komunikace 

 Poezie, próza 
a 

drama ve světové 
literatuře do II. 
světové války 

 vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje 

světové literatury, významných uměleckých 
směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje 
a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a 
literárního myšlení 
· na základě vlastní četby doloží základní rysy 
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se 

 Futurismius, dadaismus, kubismus 
surrealismus, expresionismus, počátky 
existencialismu; 
·   Autorské osobnosti – např. Apollinaire 
· Realismus v literatuře 20. století; antiutopie; 
metoda 
proudu vědomí; absurdní drama 
·   Tematický a výrazový přínos velkých 

 Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Jsme 
Evropané 
(velcí Evropané, evropské 
kulturní kořeny a hodnoty) 
D – světová válka v umění 
ZSV - filozofické směry první 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární komunikace) 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
projevily v různých uměních, rozezná základní 
žánry a uvede jejich příklady 
· samostatně interpretuje dramatické, filmové a 
televizní zpracování literárních děl 

autorských 
osobností - je konkretizováno pro každý školní 
rok  

poloviny 20. století 

 · Osobnostní a 

sociální výchova okruh 

Komunikace 

 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková část) 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Publicistický 

styl 
 vysvětlí vztahy mezi psanou a mluvenou 

publicistikou, zvláštnosti publicistických žánrů 
· vyhledá hlavní informace v textech psané 
publicistiky, rozezná společenskou a estetickou 
hodnotu publicistických textů 
· vyhodnotí kvalitu informací z různých zdrojů 
·   zhodnotí vliv médií na vlastní jednání 
·   napíše novinovou zpráv, fejeton, analytický 
článek, reportáž, kritiku – výběrově 
·   efektivně a samostatně používá různé informační 
zdroje 
vytvoří text podle zadaných kritérií 
uplatňuje zásady kompoziční výstavby textu 

 Zpravodajské žánry, žánry psané a 
mluvené publicistiky 

·   reklama – prostředky působení na adresáta, 
jazyková 
hra, humor, komika 
· Slohová charakteristika výrazových 
prostředků – 
zvukových, grafických, lexikálních, 
morfologických, 
slovotvorných 
·   Komunikační strategie, funkce komunikátů 
(apel, 
přesvědčování, argumentace, kontakt 

 Mediální 
výchova  

 · Osobnostní a 

sociální výchova okruh 

Komunikace 

 Tvarosloví  užívá českou normu skloňování jmen i 
časovánísloves, umí najít 

ponaučení ve vhodných příručkách 
· odliší spisovné a nespisovné tvary 
· ,objasní mluvnické kategorie a 
chápe možnosti využití této znalosti při výuce cizích 
jazyků 
určí kořen, předpony a přípony, gramatické zakončení 
slovního tvaru, rozpozná a určí význam 
předpon(y) a přípon(y); 
určí slovnědruhovou platnost slova; 

 Slovní druhy a jejich mluvnické 
kategorie a tvary 

 Cizí jazyky-srovnání 
tvaroslovných 

            odlišností 

 Skladba  · využívá znalostí o větných členech a jejich 
vztazích, o aktuálním členění výpovědi a o druzích 
vět podle záměru mluvčího k účinnému 
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí 
a k odlišení záměru mluvčího 
ovládá větněčlenský rozbor věty a rozbor souvětí; 
posoudí jazykovou a stylovou vhodnost syntaktické 
výstavby textu a jeho částí; 
nalezne nedostatky a chyby ve výstavbě věty/souvětí a 
vybere nejvhodnější opravu (vazby, předložky, 
spojovací výrazy, slovosled aj.); 

  Základní principy větné stavby ( 
větné členy a jejich 

vztahy); výpověď jako jednotka komunikace ( 
druhy 
výpovědí podle záměru mluvčího, aktuální 
členění 
výpovědi); souvětí; základy valenční syntaxe 
· Základní vlastnosti textu, principy jeho 
výstavby 
· Nepravidelnosti větné stavby; 
přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá, 
výstavba monologu, dialogu 

 Cizí jazyky- srovnání 
syntaktických 
systémů 

  

 Grafická 
stránka 

jazyka 

 · ve svém projevu uplatňuje znalost zásad 
českého 

pravopisu – syntaktických principů českého jazyka 

 Interpunkce v celém rozsahu    

 Umělecký styl    · V písemném i mluveném projevu volí 
vhodné 

výrazové prostředky podle jejich slohotvorného 
rozvrstvení, podle jejich funkce a ve vztahu k dané 
situaci, kontextu a adresátovi 
rozpozná specifické prostředky básnického jazyka 
 
 

 · Styl umělecké literatury 
· Jazykové, kompoziční a tematické prostředky 
literárního 
díla typy kompozice, motiv, téma, naratologické 
kategorie, versologie 
· 

 Osobnostní a sociální 

výchova okruh Sociální 

komunikace 

  Multikulturní 
výchova okruh Vztah 
k multilingvinní situaci a ke 

spolupráci mezi lidmi z různého 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková část) 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
kulturního prostředí 

 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární komunikace) 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Česká poezie, 

próza a drama do II. 
světové války 

 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a 
vyloží její postavení v kontextu literatury světové 
,objasní vztahy současné literatury k literárním 
dílům minulosti na příkladech z vlastní četby; 
· na konkrétních dílech popíše specifické 
prostředky básnického jazyka a objasní jejich 
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a 
zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře, 
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a 
posoudí jejich funkci na konkrétním textu 

 Periodizace české literatury; 
· Tematický a výrazový přínos velkých 
autorských osobností 
- je konkretizováno pro každý školní rok; 
(Čapek, Vančura, 
Olbracht …) 
· Pojmy – metoda proudu vědomí, realismus ve 
20. století, 
expresionismus, existencialismus, absurdní 
drama, epické 
drama,  psychologická próza, katolická 
próza, 

 
D-meziválečné 
Československo 

 · Osobnostní a 

sociální výchova okruh 

Komunikace 

 Česká poezie, 
próza a drama po II. 
světové válce 

 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a 
vyloží její postavení v kontextu literatury světové 
(vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich 
příčiny), objasní vztahy současné literatury 
k literárním dílům minulosti na příkladech z vlastní 
četby; 

 Pojmy – generace Května, 
schematismus 50.let, oficiální, 

ineditní a samizdatová literatura, 
experimentální poezie, 
underground, normalizace, malé divadelní 
scény, postmoderna 
· Tematický a výrazový přínos velkých 
autorských osobností 
- je konkretizováno pro každý školní rok 
· Vývoj literárních druhů a žánrů s důrazem na 
moderní literaturu 

 D– II. světová válka v 
umění 

ZSV - filozofické směry druhé 
poloviny 20. století 
 
návštěva divadelního 
představení a následný rozbor 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková část) 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Administrativní styl  · V písemném i mluveném projevu volí 

vhodné 
výrazové prostředky podle jejich slohotvorného 
rozvrstvení, podle jejich funkce a ve vztahu k dané 
situaci, adresátovi a  kontextu 

 · Styl administrativní – úřední 
písemnosti, doklady, 

formuláře; jednání s institucemi 

 
 

 Odborný styl · vhodně využívá a kombinuje jednotlivé 
funkční styly, slohové postupy a útvary; volí 
adekvátní 

komunikační strategie; posuzuje a interpretuje 
komunikační účinky textu, svá tvrzení 
argumentačně podpoří všestrannou analýzou 
textu; pořizuje z odborného textu výpisky, 
zpracovává osnovy, výtahy, anotace, shrnutí; 
efektivně a samostatně používá různé informační 
zdroje  
vytvoří text podle zadaných kritérií 
uplatňuje zásady kompoziční výstavaby textu 
 
 

 · Styl odborný v celém rozsahu s 
důrazem na slohové útvary 

úvaha, výklad; teoreticky odborné a prakticky 
odborné 
komunikáty mluvené i psané; stylizace 
příruček, návodů; 
styl popularizačních textů; esejistický styl; 
práce s 
odborným textem 
· Základní vlastnosti textu, principy jeho 
výstavby – 
koherence textu (navazování, odkazování, 
tematické 
posloupnosti); odstavec a 
další jednotky, vzájemné vztahy textů 
· Hraniční rysy textu – předmluva, doslov, 
ilustrace, obálka; autorský komentář, recenze 

  

 · Osobnostní a 

sociální výchova okruh Sociální 

komunikace 

 Textologie posoudí text vyprávění z hlediska naratologických 
katergorií 
rozpozná v textu využití jiného textu 
vytvoří text podle zadaných kritérií 
uplatňuje zásady kompoziční výstavaby textu 
prokáže porozumění textu i jeho částem 
rozezná základní funkčně stylový a žánrový charakter 
textu 

 Text a intertextovost – kontext, vliv a způsoby 
mezitextového navazování a mezitextové 
komunikace 
(motto, citát, aluze), žánry založené na 
mezitextovém 
navazování (parodie, travestie, plagiát) 

 · Osobnostní a 

sociální výchova okruh Sociální 

komunikace 
· Multikulturní 
výchova okruh Vztah 
k multilingvinní situaci a ke 

 spolupráci mezi lidmi 

z různého kulturního prostředí 

 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární komunikace) 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Světová 

literatura v 
2. polovině 20. 
století – poezie, 
próza, drama 

rozliší umělecký text od neuměleckého, objasní 
rozdíly mezi fikčním a reálným světem a popíše, 
jakým způsobem se reálný svět promítá do 
literárního textu 
· na konkrétních případech popíše specifické 
prostředky básnického jazyka, rozliší a specifikuje 
jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, 
postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na 
čtenáře 
· rozezná typy promluv a posoudí jejich funkci 
v konkrétním textu – nácvik začíná v 1. ročníku a 
prolíná všemi ročníky následujícími 
·   vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje světové literatury, významných uměleckých 
směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje 
a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a 
literárního myšlení 
· na základě vlastní četby doloží základní rysy 
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se 
projevily v různých uměních, rozezná základní 
žánry a uvede jejich příklady 
· při interpretaci literárního textu ve všech jeho 
kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o 
struktuře literárního textu, literárních žánrech a 
literárněvědných termínech; 
· rozliší texty spadající do oblasti tzv.literatury 
vážné, středního proudu a literárního braku a svůj 
názor argumentačně zdůvodní 
 

   Periodizace literatury, vývoj kontextu 
světové literatury 

20. století, tematický a výrazový přínos velkých 
autorských 
osobností - je konkretizováno pro každý školní 
rok 
· Vývoj literárních druhů a žánrů 
· Pojmy – nový román, magický realismus, 
existencialismus, absurdní drama, 
beatnická literatura, antiutopie, postmoderna, 
triviální a braková literatura 
· Metody interpretace textu – interpretační 
postupy a 
konvence 
 

  Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Žijeme v 
Evropě 
(velcí Evropané, evropské 
kulturní kořeny a hodnoty) 
D-poválečný vývoj v Evropě a 
ve světě 

 Starověká 
literatura 

Středověká literatura 
Baroko, klasicismus 
a osvícenství 
v české a světové 
literatuře 

   vysvětlí odlišnosti v chápání literární tvorby 
ve 

starověku, středověku i novověku a dnes 
· charakterizuje základní období literárního vývoje 
ve světě i u nás 
· rozezná základní žánry a uvede jejich příklady; 
·   na základě vlastní četby doloží základní rysy 
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se projevily 
v různých uměních 
·   objasní vztahy současné literatury k literárním 
památkám minulosti na příkladech z vlastní četby 
· analyzuje výstavbu textu - prolíná všemi ročníky 

  vývoj kontextu světové a české 
literatury do počátku 19. století, tematický a 
výrazový 
přínos velkých autorských osobností od antiky 
po počátek 
19. století – je konkretizováno pro každý školní 
rok 
· Text a intertextovost 

 D – kultura od antiky 
po raný novověk 

  Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Žijeme v 
Evropě 
 

 Preromantis
mus 

 rozliší umělecký text od neuměleckého, 
objasní 

rozdíly mezi fikčním a reálným světem a popíše, 
jakým způsobem se reálný svět promítá do 
literárního textu 
· na konkrétních případech popíše specifické 

 Preromantismus, 
klasicismus,osvícenství. 

·   Významní představitelé světové literatury – 
encyklopedisté, např. Goethe 
 

 Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Žijeme v 
Evropě 
 



 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární komunikace) 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
prostředky básnického jazyka, rozliší a specifikuje 
jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, 
postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na 
čtenáře 
· rozezná typy promluv a posoudí jejich funkci 
v konkrétním textu – nácvik začíná v 1. ročníku a 
prolíná se všemi ročníky následujícími 

 Národní 
obrození 

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

objasní vztahy současné literatury k literárním 
dílům minulosti na příkladech z vlastní četby 

 Periodizace české literatury; 
· Pojmy: RKZ, slovanská vzájemnost, balada, 
romance, 
ústní lidová slovesnost; 
významné osobnosti tzv. národního obrození 

 D – Národní obrození 

  



4.2 Anglický jazyk 

4.2.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

4 3 3 3 

 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk 1 RVP G. 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a 

sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech RVP G. 

 

Ve všech hodinách týdně se třída dělí na skupiny, toto rozdělení je 

provedeno na začátku prvního ročníku podle pokročilosti žáků. 

Přesun studentů ve skupinách v průběhu studia je možný.  

Pro výuku je k dispozici jazyková učebna a školní knihovna. 

Na předmět navazuje předmět Anglická konverzace, která je 

zaměřena na nácvik ústního projevu a semináře ve  3. a 4. ročníku, 

které jsou zaměřeny na rozvoj všech jazykových dovedností. 

Maturitní zkoušku lze skládat buď ve společné anebo v profilové 

části 

 

Předmět je koncipován tak, aby studenta připravil na zvládnutí 

didaktického testu, písemného testu z cizího jazyka a ústní zkoušky 

ve společné části maturitní zkoušky. Výuka v jednotlivých ročnících 

je zaměřena na nácvik dovedností čtení a poslech s porozuměním a 

volný písemný a ústní projev a na jejich postupné rozšiřování. Při 

stanovení jednotlivých výstupů jsme vycházeli ze Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky a jednotlivých 

deskriptorů pro příslušné úrovně, jak je stanoveno v RVP G a v 

Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – cizí 

jazyk vyšší úroveň obtížnosti. 

 

Náplň učiva zahrnuje tématické okruhy z historie, geografie, základů 

společenských věd a literatury. 

 

4.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Vyučující vede studenty k četbě v cizím jazyce, a to jak texty 

z novin, časopisů a internetu (autentické i upravené), tak díla 

beletristická (adaptovaná díla jednotlivých národních literatur 

v různých úrovních náročnosti, originální díla určená pro 

studenty cizích jazyků v různých úrovních náročnosti). 

Vyučující vede studenty k diskuzi o přečteném – kompetence 

k učení, kompetence komunikativní. Tímto se vytváří u 

studentů potřeba četby přímo v cizím jazyce.  

 

 Vyučující zadává studentům samostatné tvořivé úkoly – psaní 

jazykových prací, příprava ústních výstupů – kompetence 

komunikativní. Výstup navazuje na produktivní řečové 

dovednosti (písemný a ústní projev) a podrobně rozpracovává 

slohové útvary a postupy, kterým by se studenti měli v 

průběhu studia na gymnáziu naučit. 

 

 Vyučující vede studenty k práci se slovníky a internetem – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 

 Vyučující zadává studentům skupinovou práci – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence k řešení problémů. 

 

 Na jazykových kurzech mají studenti dostatek příležitostí 

vzájemně se poznat a spolupracovat na větších skupinových 

úkolech – kompetence sociální a personální, kompetence 

komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 

 Nejlepší studenti mají možnost dobrovolné individuální 

přípravy na konverzační soutěž v anglickém jazyce. 



 

4.2.3 Učební osnovy 
 

 
 
 

Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Ročník: 1. ročník 

 Výstup: Učivo:  
 Mluvení 

stručně vyjádří svůj názor (předem známé téma či 
jednodušší problematika) 

reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž se 
vyskytuje známá slovní zásoba 

adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích 

zapojí se do jednoduché konverzace a udržuje ji 
 
Čtení 

čte srozumitelně kratší či delší texty za účelem sdělení obsahu či nějaké 
informace 

vyhledá v textu hlavní myšlenky 

vyhledá v textu detailní informaci 

orientuje se v textu z učebnice 
 
Porozumění a poslech 

rozumí hlavním myšlenkám poslechu na známé téma 

pochopí hlavní smysl autentické konverzace, pomalu a zřetelně 
vyslovované 

pochopí hlavní smysl textu v učebnici 

rozumí pokynům a instrukcím týkající se organizace jazykového 
vyučování 

adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích 
 
Psaní 

sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se 
známého tématu 

spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu 

osvojí si rozdíly mezi formálními a neformálními 
jazykovými prostředky 

osvojí si základní rozdíly mezi jakovými prostředky 
popisu a vypravování 
 

Jazykové prostředky 

Gramatika 

podstatná jména 

základní zásady při užívání členu 

počitatelnost 

přídavná jména 

jednoduché slovesné časy 

otázka a zápor 

tázací dovětky 

věta jednoduchá a pořádek slov 

vyjadřování budoucnosti 
 

Slovní zásoba 

synonyma, antonyma 

opisné vyjadřování 
Tematické okruhy 

rodina a vztahy 

popis člověka 

osobnost 

škola 

místo, kde žije 

práce 

volný čas 

životní styl (jídlo, tradice, svátky) 

anglicky mluvící země I 
Komunikační situace 

pozdrav 

představení se 

rozloučení se 

poděkování 

adresa 

blahopřání 

omluva 

žádost, prosba 

odmítnutí 

orientace v místě 
 

Fonetika 

Pravopis 

 

  



 

 

Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Ročník: 2. ročník 

 Výstup: Učivo:  
 Mluvení 

vyjádří svůj názor (předem známé téma či téma, které ho zajímá) 

reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž se 
vyskytuje známá i méně známá slovní zásoba 

adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích 

zapojí se do konverzace a udržuje ji 

dbá o gramatickou správnost 
 
Čtení 

čte srozumitelně kratší či delší texty za účelem sdělení obsahu či nějaké 
informace 

vyhledá v textu hlavní myšlenky 

vyhledá v textu detailní informaci 

orientuje se v textu z učebnice 

přečte text v časopise, vyhledá anebo odvodí neznámé výrazy 

přečte adaptované dílo z anglo-americké literatury 
(přiměřená náročnost) 
 
Porozumění a poslech 

rozumí hlavním myšlenkám poslechu na známé téma 

pochopí hlavní smysl autentické konverzace, pomalu a zřetelně 
vyslovované 

pochopí hlavní smysl textu v učebnici 

pochopí hlavní smysl jednoduššího autentického 
materiálu 

rozumí pokynům a instrukcím týkající se organizace jazykového 
vyučování 

adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích 
 
Psaní 

sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se 
známého tématu 

spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu 

rozliší formální a neformální jazykové prostředky 

popíše zážitek, jednoduchou příhodu 
 

Jazykové prostředky 

Gramatika 

podstatná jména 

základní zásady při užívání členu 

počitatelnost 

přídavná jména 

jednoduché slovesné časy 

otázka a zápor 

tázací dovětky 

věta jednoduchá a pořádek slov 

vyjadřování budoucnosti 
 

Slovní zásoba 

synonyma, antonyma 

opisné vyjadřování 
Tematické okruhy 

rodina a vztahy 

popis člověka 

osobnost 

škola 

místo, kde žije 

práce 

volný čas 

životní styl (jídlo, tradice, svátky) 

zdraví a jeho ochrana 

anglicky mluvící země I 
Komunikační situace 

pozdrav 

představení se 

rozloučení se 

poděkování 

adresa 

blahopřání 

omluva 

žádost, prosba 

odmítnutí 

orientace v místě 
 

Fonetika 

Pravopis 

 

 

 

 

 



Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Ročník: 3. ročník 

 Výstup: Učivo:  
 Mluvení 

stručně vyjádří svůj názor (známé i méně známé téma) 

reprodukuje přečtený či vyslechnutý text 

sestaví souvislé sdělení související s probíranými 
tematickými okruhy 

adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích 

v případě potřeby si vyžádá potřebnou informaci 

zapojí se do jednoduché konverzace; udržuje ji 

v případě potřeby prosadí svá stanoviska 
 
Čtení 

čte srozumitelně a plynule i delší texty za účelem 
sdělení obsahu či nějaké informace 

vyhledá v textu hlavní myšlenky 

vyhledá v textu detailní informaci 

postihne strukturu jednoduchého textu 

orientuje se v textu z učebnice 

přečte adaptované dílo z anglo-americké literatury 
(přiměřená náročnost) 

k detailnější analýze textu využívá různé typy slovníků 
 
Porozumění a poslech 

rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

pochopí hlavní smysl autentické konverzace 

postihne různé názory a stanoviska 

pochopí smysl textu v učebnici 

pochopí hlavní smysl autentického materiálu 

rozumí pokynům a instrukcím týkající se organizace jazykového 
vyučování 

adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích 
 
Psaní 

sestaví souvislý členěný text týkající se známého 
tématu 

spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu 

užívá složitější spojovací výrazy 

logicky strukturuje text 

osvojí si rozdíl mezi formálním a neformálním stylem 

podrobně popíše událost či zážitek 

při své práci využívá různé typy slovníků 

popíše své pocity 

napíše jednoduchou úvahu

Jazykové prostředky 

Gramatika 

podstatná jména 

základní zásady při užívání členu 

počitatelnost 

přídavná jména 

jednoduché slovesné časy 

složené slovesné časy 

protiklad prostých a průběhových tvarů 

otázka a zápor 

tázací dovětky 

otázka zjišťovací a doplňovací 

otázka podmětná a předmětná 

věta jednoduchá a pořádek slov 

složité souvětí 

podmínkové a časové věty 

vyjadřování budoucnosti 

záměr, spekulace, předpověď 

slovesné konstrukce: gerundia 

trpný a činný rod 

infinitivy 
 

Slovní zásoba 

synonyma, antonyma 

opisné vyjadřování 

slovotvorba 
Tematické okruhy 

rodina a vztahy 

lidé v mém okolí 

osobnost 

životopis 

škola a vyučovací předměty 

vzdělání 

místo, kde žije; rodné město 

práce 

volný čas a jeho zájmy 

životní styl (oblékání, jídlo,restaurace, tradice, svátky) 

Zdraví a jeho ochrana 

Životní prostředí 

Aktuální společenské problémy 

Jazyky a národnosti 

Média I 

anglicky mluvící země II 

ČR a Evropa 

Cestování 

 



 

Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Ročník: 3. ročník 

 Výstup: Učivo:  
Komunikační situace 

pozdrav 

představení se 

rozloučení se 

poděkování 

adresa 

blahopřání v různých životních situacích 

omluva 

vyjádření lítosti a porozumění 

žádost, prosba 

odmítnutí 

orientace v místě 

sdělení stanoviska 

argumentace, přesvědčování 

zjišťování názoru 

jednoduchý telefonní rozhovor

Slohové postupy 

Vyprávění, popis, dopis 
 

Fonetika 

Pravopis 

  



Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Ročník: 4. ročník 

 Výstup: Učivo:  
 Mluvení 

vyjádří i zdůvodní svůj názor (známé i méně známé téma) 

reprodukuje přečtený či vyslechnutý text 

adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích 

v případě potřeby si vyžádá potřebnou informaci 

zapojí se do konverzace a udržuje ji 

komunikuje s rodilým mluvčím 

v případě potřeby prosadí svá stanoviska 
 
Čtení 

čte srozumitelně a plynule i delší texty za účelem 
sdělení obsahu či nějaké informace 

vyhledá v textu hlavní myšlenky 

vyhledá v textu detailní informaci 

orientuje se v textu z učebnice 

využívá různé techniky čtení 

přečte adaptované dílo z anglo-americké literatury 
(přiměřená náročnost) 

pro své studium využívá i cizojazyčnou informativní 
literaturu či média 
 
Porozumění a poslech 

rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

rozumí smyslu autentické konverzace 

postihne různé názory a stanoviska 

identifikuje citové zabarvení 

rozumí textu v učebnici 

rozumí smyslu autentického materiálu 

pochopí hlavní smysl textu, který obsahuje novou 
slovní zásobu 

odvodí význam méně známých slov z kontextu 

rozumí pokynům a instrukcím týkající se organizace jazykového 
vyučování 

adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích 
 
Psaní 

sestaví souvislý členěný text týkající se známého 
tématu 

spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu 

používá i složitější spojovací výrazy pro strukturování textu 

osvojí si rozdíl mezi formálním a neformálním stylem 

chápe základní rozdíly mezi jazykovými prostředky 
popisu a vypravování 

napíše formální i neformální dopis 

napíše strukturovaný životopis

při své práci využívá různé typy slovníků 

Jazykové prostředky 

Gramatika 

podstatná jména 

základní zásady při užívání členu 

počitatelnost 

přídavná jména 

jednoduché slovesné časy 

složené slovesné časy 

vyjadřování budoucnosti 

záměr, spekulace, předpověď 

protiklad prostých a průběhových tvarů 

otázka a zápor 

tázací dovětky 

typy otázek 

věta jednoduchá a pořádek slov 

složité souvětí 

kondicionály 

časové a přípustkové věty 

slovesné konstrukce: gerundia 

trpný a činný rod 

infinitivy 
 

Slovní zásoba 

synonyma, antonyma 

opisné vyjadřování 

slovotvorba 

idiomy, frázová slovesa 
Tematické okruhy 

rodina a vztahy 

lidé v mém okolí 

osobnosti 

životopisy 

škola a vyučovací předměty 

vzdělání a mé budoucí plány 

místo, kde žije; rodné město 

práce 

volný čas a jeho zájmy 

životní styl (oblékání, jídlo,restaurace, tradice, 
svátky) 

Zdraví a jeho ochrana 

životní prostředí 

Společenské problémy 

Cestování 

Média a internet 

anglicky mluvící země II. 

 



 

Vyučovací předmět: anglický jazyk 

Ročník: 4. ročník 

 Výstup: Učivo:  
ČR a Evropa 

Komunikační situace

pozdrav 

představení se 

rozloučení se 

poděkování 

adresa 

blahopřání v různých životních situacích 

pochvala 

omluva 

vyjádření lítosti a porozumění 

žádost, prosba 

stížnost 

odmítnutí 

rada a doporučení 

orientace v místě 

sdělení stanoviska 

souhlas, nesouhlas 

argumentace, přesvědčování 

zjišťování názoru 

zdůrazňování 

telefonní rozhovor 

pracovní interview 



Fonetika 

Intonace 
 

Pravopis 

 



 

4.3 Německý jazyk 

4.3.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

3 3 3 3 

 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP G. 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a 

sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech RVP G. 

Student si volí z nabídky dvou jazyků (německý a španělský) jeden. 

Změna v průběhu studia je možná. 

 

Pro výuku je k dispozici jazyková učebna a školní knihovna. 

Maturitní zkoušku lze skládat buď ve společné anebo v profilové 

části. 

 

Výuka je v jednotlivých ročnících zaměřena na rozvoj všech 

jednotlivých jazykových dovedností a jejich následné rozšiřování. 

Při stanovení jednotlivých výstupů a jejich dílčích úrovní jsme 

vycházeli ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, 

jednotlivých deskriptorů pro příslušné úrovně, jak je stanoveno v 

RVP G a v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní 

zkoušky – cizí jazyk základní úroveň obtížnosti.  

Náplň učiva zahrnuje tématické okruhy z historie, geografie, základů 

společenských věd a literatury. 

4.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Vyučující vede studenty k četbě v cizím jazyce, a to jak texty 

z novin, časopisů a internetu (autentické i upravené), tak díla 

beletristická (adaptovaná díla jednotlivých národních literatur 

v různých úrovních náročnosti, originální díla určená pro 

studenty cizích jazyků v různých úrovních náročnosti). 

Vyučující vede studenty k diskuzi o přečteném – kompetence 

k učení, kompetence komunikativní. Tímto se vytváří u 

studentů potřeba četby přímo v cizím jazyce.  

 Vyučující zadává studentům samostatné tvořivé úkoly – psaní 

jazykových prací, příprava ústních výstupů – kompetence 

komunikativní. Výstup navazuje na produktivní řečové 

dovednosti (písemný a ústní projev) a podrobně rozpracovává 

slohové útvary a postupy, kterým by se studenti měli v 

průběhu studia na gymnáziu naučit. 

 Vyučující vede studenty k práci se slovníky a internetem – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 Vyučující zadává studentům skupinovou práci (projekty, 

referáty aj.) – kompetence komunikativní, kompetence 

sociální a personální, kompetence k řešení problémů. 

 Studenti mají možnost zúčastnit se exkurzí do Vídně. 



4.3.3 Učební osnovy 

 

 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 vzhled a 

osobnost 

 škola, 
vzdělání 

 zábava 

 televize a 
rádio 

 průmysl 

 práce a 
povolání 

 automobilismu
s 

 peníze a 
domácnost 

 
Komunikační situace 

 představení 
se 

 poděkování 

 blahopřání 

 omluva 

 odmítnutí 

 orientace 
v místě 

 vyjádření 
názoru 

 jednoduchý 
argument 

Ústní projev 

 vyjádří svůj názor (předem známé téma, či téma, 
které ho zajímá) 

 reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž 
se vyskytuje známá i méně známá slovní zásoba 

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích 

 v případě potřeby si vyžádá potřebnou informaci 

 zapojí se do konverzace, udržuje ji a dokáže 
prosadit svá stanoviska 

 
Čtení s porozuměním 

 čte srozumitelně i delší texty za účelem sdělení 
obsahu či nějaké informace 

 vyhledá v textu hlavní myšlenky 

 vyhledá v textu detailní informaci 

 postihne strukturu textu 

 přečte přiměřeně náročný úryvek ze německé či 
rakouské literatury 

 přečte text v novinách či časopise, vyhledá či 
odvodí neznámé výrazy 

 
Poslech s porozuměním 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu na 
známé téma 

 pochopí hlavní smysl autentické konverzace 

 pochopí hlavní smysl autentického materiálu 

 rozumí pokynům a instrukcím týkajícím se 
organizace jazykového vyučování 

 adekvátně se orientuje v běžných komunikačních 
situacích 

 
Písemný projev 

 sestaví souvislý členěný text na známé téma, 
logicky strukturuje text 

 osvojí si rozdíl mezi formálními a neformálními 
jazykovými prostředky 

 podrobněji popíše zážitek či událost 
      zvládne neformální dopis, vyprávění, popis  
      a jednoduchou úvahu 

Gramatika 
•podstatná jména 
•člen určitý, člen neurčitý 
•množné číslo podstatných jmen 
•přídavná jména 
 číslovky základní 
•časování pravidelných, nepravidelných a 
modálních sloves a sloves s odlučitelnou 
předponou v přítomném čase 
•otázka a zápor 
• osobní zájmena 
- přivlastňovací zájmena 
•věta jednoduchá a pořádek slov 
•vyjadřování budoucnosti 
–rozkazovací způsob 
–vazba es gibt 

Osobnostní a sociální 
výchova soutěž 

poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

 komunikace 
spolupráce a soutěž 

 
Náměty: 

skupinová práce 
jazykové hry 

 
Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 
souvislostech  

žijeme v Evropě 
 Evropě a ve 

světě 
 
Náměty: 

četba textů o německém 
školství 

systémů NSR a ČR 
 



 

 

 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
příroda a životní 

prostředí 
Němci v cizině a 

cizinci v Německu 
zprávy a politika 
dějiny 
stáří  

 
Komunikační situace 

žádost, prosba 
odmítnutí 
orientace v místě 
vyjádření názoru, 

jednoduchý argument 

Ústní projev 

 vyjádří i zdůvodní svůj názor na známé i neznámé 
téma 

 reprodukuje přečtený či vyslechnutý text,  

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích 

 v případě potřeby si vyžádá potřebnou informaci 

 zapojí se do konverzace, udržuje ji a prosadí svá 
stanoviska 

 komunikuje s rodilým mluvčím 
 

Čtení s porozuměním 

 čte srozumitelně a plynule i delší texty za účelem 
sdělení obsahu či nějaké informace 

 vyhledá v textu hlavní myšlenky 

 vyhledá v textu detailní informaci 

 postihne strukturu textu 

 přečte přiměřeně náročný úryvek z německé či 
rakouské literatury 

 přečte a text v novinách či časopise, vyhledá či 
odvodí neznámé výrazy 

 
Poslech s porozuměním 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu  

 rozumí smyslu autentické konverzace 

 postihne různé názory a stanoviska 

 identifikuje citové zabarvení 

 pochopí hlavní smysl textu, který obsahuje novou 
slovní zásobu 

 odvodí význam méně známých slov z kontextu 

 adekvátně se orientuje v běžných komunikačních 
situacích 

 
Písemný projev 

 sestaví souvislý členěný text na známé téma, 
logicky strukturuje text 

 používá i složitější spojovací výrazy pro 
strukturování textu 

 napíše formální i neformální dopis 
       napíše strukturovaný životopis 

Gramatika 
- skloňování podstatných jmen 
- préteritum a perfektum pravidelných sloves 
–préteritum a perfektum nepravidelných sloves 
–předložky se 3. pádem 
–předložky se 4. pádem 
–předložky se 3. a 4. pádem 
–man x es 
–modální slovesa 
–souvětí souřadné 
–spojky souřadící 
–zájmena osobní a přivlastňovací ve 3. a 4. 
pádu 
–zvratná zájmena 
–stupňování přídavných jmen a příslovců 
 
 

Osobnostní a sociální 
výchova soutěž 

poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

 komunikace 
spolupráce a soutěž 

 
Náměty: 

skupinová práce 
jazykové hry 

 
Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 
souvislostech  

žijeme v Evropě 
 
Náměty: 

četba textů o historii 
německy mluvicích zemích a 
vlivu německy mluvicích zemí 
na Čechy a Moravu 

systémů NSR a ČR 
 
 

 

 



 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 

 seznámení 

 bydlení 

 město, venkov 

 volný čas 

 každodenní 
život 

 vzdělání a 
povolání 

 německy 
mluvící země 

 
Komunikační situace 

 představení 
se 

 pozdrav 

 přemlouvání 

 argumentace 

 organizace 
oslavy 

 vyjádření 
přání 

 pozvání 

 rada 

 prosba o 
pomoc 

 zdůvodnění 
názoru 

 
 
 
 
 

Ústní projev 

 vyjádří i zdůvodní svůj názor na známé i 
neznámé téma 

 reprodukuje přečtený či vyslechnutý text,  

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích 

 v případě potřeby si vyžádá potřebnou 
informaci 

 zapojí se do konverzace, udržuje ji a prosadí 
svá stanoviska 

 komunikuje s rodilým mluvčím 

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

 shrne a ústně sdělí běžné, obsahově 
jednoduché informace 

 umí popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, 
událost, zkušenost apod. 

 dovede popsat a představit sebe i druhé 

 umí poskytnout nekomplikované informace a 
s omezenou přesností složitější informace 

 dovede uvést podrobnosti 

 dovede porovnat různé alternativy 

 umí shrnout informace a rozvinout 
argumentaci 

 
Čtení s porozuměním 

 čte srozumitelně a plynule i delší texty za 
účelem sdělení obsahu či nějaké informace 

 vyhledá v textu hlavní myšlenky 

 vyhledá v textu detailní informaci 

 postihne strukturu textu 

 přečte přiměřeně náročný úryvek z německé 
či rakouské literatury 

 přečte a text v novinách či časopise 

 vyhledá či odvodí neznámé výrazy 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám 
psaného projevu na běžné a známé téma 

 při čtení využívá různé typy slovníků  
 

  Poslech s porozuměním 

 rozpozná téma promluvy 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

 rozumí smyslu autentické konverzace 

 postihne různé názory a stanoviska 

 identifikuje citové zabarvení 

 podstatná jména 

 genitiv 

 skloňování přídavných jmen 

 skloňování zájmen 

 číslovky řadové 

 minulé časy sloves 

 budoucnost werden + inf. 

 trpný rod 

 souvětí podřadná 

 spojky podřadící 

 předložky 

 předložkové vazby sloves, příd. jmen 
a podstat. jmen 

Osobnostní a sociální 
výchova soutěž 

poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

 komunikace 
spolupráce a soutěž 

 
Náměty: 

skupinová práce 
jazykové hry 
domácí úkoly 

 
Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 
souvislostech  

žijeme v Evropě 
 
Náměty: 

četba textů o německy 
mluvících zemích 



 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 pochopí hlavní smysl textu, který obsahuje  

novou slovní zásobu 

 odvodí význam méně známých slov 
z kontextu 

 adekvátně se orientuje v běžných 
komunikačních situacích 

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

 dovede pochopit záměr/názor mluvčího 

 porozumí orientačním pokynům 

  
  Písemný projev 

 logicky strukturuje text 

 sestaví souvislý členěný text na známé téma 

 osvojí si rozdíl mezi formálními a 
neformálními jazykovými prostředky 

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

 podrobněji popíše zážitek či událost 

 zvládne neformální dopis, vyprávění, popis 
a jednoduchou úvahu 

 dovede popsat místo, cestu, věc, osobu, 
zážitek, událost, zkušenost, děj apod. 

 dovede popsat pocity a reakce 

 dovede vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, 
nabídku, pozvání, doporučení apod. 

 umí pojmenovat a zdůvodnit problém a 
navrhnout jeho řešení 

 využívá překladové slovníky při zpracování 
písemného projevu na méně běžné téma 

 

 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO 
 

 učení 

 mezilidské 
vztahy 

 nakupování 

Ústní projev 

 vyjádří i zdůvodní svůj názor na známé i 
neznámé téma 

 reprodukuje přečtený či vyslechnutý text,  

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 

 podstatná jména 

 přídavná jména 

 zájmena 

 číslovky 

 slovesa 

Osobnostní a sociální 
výchova soutěž 

poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

 



 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO 
 média 

 cestování a 
mobilita 

 německy 
mluvící země 

 
Komunikační situace 

 popis osoby 

 vyprávění 
příběhu 

 rada 

 stížnost 

 nakupování 

 souhlas/nesou
hlas 

 argumentace 
 
 
 
 

situacích 

 v případě potřeby si vyžádá potřebnou 
informaci 

 zapojí se do konverzace, udržuje ji a prosadí 
svá stanoviska 

 komunikuje s rodilým mluvčím 

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

 shrne a ústně sdělí běžné, obsahově 
jednoduché informace 

 srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 
vyslechnutý, méně náročný autentický text se 
slovní zásobou na běžná témata 

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

 umí popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, 
událost, zkušenost apod. 

 dovede popsat a představit sebe i druhé 

 umí poskytnout nekomplikované informace a 
s omezenou přesností složitější informace 

 dovede uvést podrobnosti 

 dovede porovnat různé alternativy 

 umí shrnout informace a rozvinout 
argumentaci 

 umí vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pocity, 
sny, naděje apod. 

 umí vyjádřit názor na pořad, událost apod. 

 Dovede postihnout dostatečně přesně 
podstatu myšlenky nebo problému 

 umí vyjádřit souhlas či nesouhlas s názorem, 
jednáním apod. 

 umí vysvětlit své názory, reakce, plány a 
jednání 

 dovede vysvětlit nebo zdůraznit,co považuje 
za důležité 

 dovede vysvětlit, proč něco představuje 
problém 

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

Čtení s porozuměním 
 

 čte srozumitelně a plynule i delší texty za 
účelem sdělení obsahu či nějaké informace  

 vyhledá v textu hlavní myšlenky 

 trpný rod 

 podmiňovací způsob 

 vyjádření budoucnosti 

 příslovce 

 předložky se 3., 4. a 2. pádem 

 částice – vyjádření modality 

 věta jednoduchá 

 souvětí souřadná, souvětí podřadná 

 otázka, zápor, rozkaz 

 tvoření slov - skládání 

dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

 komunikace 
spolupráce a soutěž 

 
Náměty: 

skupinová práce 
jazykové hry 
domácí úkoly 

 
Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 
souvislostech  

žijeme v Evropě 
 
Náměty: 

četba textů o německy 
mluvících zemích 



 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO 
 vyhledá v textu detailní informaci 

 postihne strukturu textu 

 přečte přiměřeně náročný úryvek z německé 
či rakouské literatury 

 přečte a text v novinách či časopise 

 vyhledá či odvodí neznámé výrazy 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám 
psaného projevu na běžné a známé téma 

 pochopí záměr/názor autora textu 

 porozumí přáním a pocitům autora 

 porozumí popisu událostí    

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

 při čtení využívá různé typy slovníků 

 užívá různé techniky čtení dle typu textu a 
účelu čtení 

 rozpozná, zda text obsahuje relevantní 
informaci 
 

   Poslech s porozuměním 

 rozpozná téma promluvy 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

 rozumí smyslu autentické konverzace 

 postihne různé názory a stanoviska 

 identifikuje citové zabarvení 

 pochopí hlavní smysl textu, který obsahuje 
novou slovní zásobu 

 odvodí význam méně známých slov 
z kontextu 

 adekvátně se orientuje v běžných 
komunikačních situacích 

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

 dovede pochopit záměr/názor mluvčího 

 porozumí orientačním pokynům 

 porozumí jednoduchým technickým 
informacím k předmětům každodenní potřeby 

  
 Písemný projev 

 logicky strukturuje text 

 sestaví souvislý členěný text na známé téma 

 osvojí si rozdíl mezi formálními a 
neformálními jazykovými prostředky 

 jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 



 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO 
zájmy a činnosti s nimi související 

 podrobněji popíše zážitek či událost 

 zvládne neformální dopis, vyprávění, popis 
a jednoduchou úvahu 

 dovede popsat místo, cestu, věc, osobu, 
zážitek, událost, zkušenost, děj apod. 

 dovede popsat pocity a reakce 

 dovede vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, 
nabídku, pozvání, doporučení apod. 

 umí pojmenovat a zdůvodnit problém a 
navrhnout jeho řešení 

 využívá překladové slovníky při zpracování 
písemného projevu na méně běžné téma 

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

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

 dovede vysvětlit nebo zdůraznit, co považuje 
za důležité 

 umí sdělit nebo ověřit si specifické informace 
a zprávy 

 dovede shrnout a využít předložené faktické 
informace 

 dovede se zeptat na názor, postoj, pocity, 
problém apod. 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Základy společenských věd 

4.4.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

2 2 2 - 

 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Občanský a 

společenskovědní základ v RVP G. 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Mediální výchova, 

Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova. 

Předmět integruje část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a 

vzdělávací obor Člověk a svět práce. 

 

Část výstupů oboru je realizována v prvním ročníku na adaptačním 

kurzu formou zážitkové pedagogiky. 

 

Z předmětu je možno maturovat v profilové části maturitní zkoušky. 

Vzdělávací obsah předmětu je též podstatnou částí maturitní 

zkoušky z předmětu Občanský a společenskovědní základ ve 

společné části maturitní zkoušky. 

 

Předmět přináší informace z řady humanitních oborů, které umožní 

žákům kriticky reflektovat společenskou skutečnost a posuzovat 

různé přístupy k řešení každodenních problémů. Přispívá k uchování 

kontinuity tradičních hodnot naší civilizace, posiluje respekt k 

základním principům demokracie a evropanství. Podporuje vědomí 

neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti. 

Připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické 

společnosti. 

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 sbíral informace k vybraným tématům z nejrůznějších zdrojů 

 systematicky pozoroval reakce, chování a jednání lidí v 

různých situacích, 

 sledoval aktuální politickou situaci, prezentoval svá 

hodnocení 

 získal přehled o svém možném budoucím pracovním 

zařazení 

 diskutoval nad aktuálními tématy 

 čerpal poučení z toho, co si druzí lidé mysli, říkají a dělají. 

4.4.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky, aby sbírali informace z nejrůznějších 

zdrojů (noviny, internet, odborná literatura …) a vede je tak 

k orientaci ve zdrojích informací a ke kritickému posuzování 

hodnověrnosti informací – kompetence k učení, kompetence 

komunikativní. 

 Učitel vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak 

jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské. 

 Učitel zadává úkoly formou skupinová práce – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje besedy na aktuální témata, vede tak žáky k 

porovnávání teoreticky získaných znalostí s realitou – 

kompetence komunikativní, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje dramatizace situací souvisejících s aktuálně 

probíranými tématy, formuje tak názory a postoje žáků – 

kompetence komunikativní, kompetence občanské, 

kompetence sociální a personální. 

 Žáci mohou zpracovat projekt se společenskovědní 

tématikou. Téma zpracují a vlastní výsledky prezentují a 

obhajují – kompetence komunikativní, kompetence k řešení 

problémů. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické 

souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence 

občanské, kompetence k učení. 



 

4.4.3 Učební osnovy 
 

 

  

Vyučovací předmět: Základy společenských věd 

Ročník: 1. ročník 

Téma:  
 Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 

 Člověk jako 
jedinec 
(psychologie
) 

Klasifikuje obsah společenských věd 

Ovládá „umění učit se“, porovná různé metody 
učení a jejich účinnost 

Uplatňuje zásady duševní hygieny, orientuje se 
ve své osobnosti, potřebách a emocích 

Popíše vhodné způsoby, jak se vyrovnávat 
s frustrací a stresem 

Objasní pojmy prožívání, chování, jednání. 
Charakterizuje psychické jevy. Vše ilustruje na 
příkladech 

Charakterizuje jednotlivé fáze lidské ontogeneze 

Aplikuje získané poznatky při sebepoznávání a 
poznávání druhých lidí 

Objasní proces permanentního 
osobnostního rozvoje, autoedukace, sebereflexe. 

Využívá poznatků psychologie 
v každodenním životě 

Usiluje o pozitivní změny ve svém životě. 
Objasní jednotu tělesného i psychického zdraví 

Vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává 
skutečnost, sebe i druhé lidi, co může jeho 
vnímání a poznávání ovlivňovat 
 

Definice vědy, klasifikace věd, humanitní 
vědy a jejich 
předmět 

Psychologie učení, diskuse k zásadám 
efektivního 
učení 

Psychohygiena, náročné životní situace. 
Způsoby 
sebereflexe a kontroly emocí. Stres, frustrace. 

Psychické procesy (poznávací, citové, volní), 
psychické 
stavy 

Kapitoly z vývojové psychologie zejména 
tělesné, duševní 
a společenské změny ve všech obdobích 
lidského života 

Psychologie osobnosti, vlohy, vědomosti, 
dovednosti, návyky, zájmy, hodnoty, 
temperament a 
charakter 

Význam a nutnost celoživotního 
sebevzdělávání a 
sebevýchovy 

Psychologické poradenství 

Životní styl, životní a pracovní podmínky 
podílející se na zdraví v rodině, škole, obci. 
Výživa, pitný režim. 
 

 Výchova ke zdraví 
okruh Zdravý způsob života a 
péče o zdraví – integrováno 
 

 Osobnostní a 
sociální výchova okruh 
Poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 
 

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

 Občan ve 
státě a 
mezinárodní 
vztahy 
(politologie) 

 

Rozlišuje a porovná historické a současné typy 
států a formy vlády 

Porovná postavení občana v demokratickém a 
totalitním státě 

Uvede příklady, jak může občan 
v demokratickém zřízení ovlivňovat politické dění 
v obci a ve státě 

Vysvětlí podstatu a význam parlamentních a 
komunálních voleb,rozliší jejich funkce 

Vyloží podstatu demokracie, porovná antickou 
a současnou podobu demokracie 

Vysvětlí, jak může občan obhajovat svá práva 

Teorie státu, definice, znaky, typy státu, formy 
vlády, státní 
občanství ČR, symboly, stát a národ, volby, 
volební 
systémy. Politická strana, koalice, opozice, 
politické 
spektrum. 

Principy demokracie, formy demokracie 

Ústava jako nejvyšší zákon státu, Listina 
základních 
práv a svobod ČR 

Ombudsman. lidská práva ve světě, Evropě a 
ČR 

 Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech okruh 
Žijeme v Evropě 

 Multikulturní výchova 
okruh Psychosociální 
aspekty 
interkulturality 

 Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech okruh 



 

Vyučovací předmět: Základy společenských věd 

Ročník: 1. ročník 

Téma:  
 Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 

na státní i evropské úrovni, respektuje práva 
druhých, vysvětlí, jak vystupovat proti jejich 
porušování 

Vysvětlí funkci ombudsmana a popíše okruhy 
problémů, s nimiž se na něj může občan obracet 

Zhodnotí funkci ústavy pro fungování státu 

Objasní tři nezávislé složky státní moci 

Popíše a analyzuje vývoj ústavnosti v českých 
zemích. 

Objasní podstatu a význam politického pluralismu. 
Vysvětlí nebezpečí politického extremismu a 
populismu. 

Rozlišuje složky politického spektra ČR, 
porovná přístupy vybraných politických stran 
k řešení každodenních problémů občanů 
 

Státní moc výkonná, zákonodárná, soudní, 
kontrola státní 
moci, proces tvorby a schvalování zákonů 

Právní základy našeho státu. 

Ideologie, znaky a funkce, přehled vybraných 
ideologií. 
 

Humanitární pomoc 
a mezinárodní 
rozvojová spolupráce 

 D - evropské kulturní 
kořeny a hodnoty, 
vývoj ústavnosti na 
našem území, 
historické proměny 
státní moci 



 

 

 

 

Vyučovací předmět: : Základy společenských věd 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Člověk ve 

společnosti 
(sociologie) 

 

Vysvětlí celospolečenskou podstatu člověka 

Zvládá společensky vhodné metody 
komunikace. Citlivě řeší problémy založené na 
mezilidských vztazích 

Popíše kulturní odlišnosti různých sociálních 
skupin 

Popíše možné důsledky sociálních 
předsudků 

Objasní význam sociální kontroly ve skupině 

Pojmenuje a definuje sociální problémy 
současnosti a sociálně-patologické chování. 
Uvede příklady 

Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 
sociálně patologického chování 

Posoudí sociální změny v individuálním a 
společenském vývoji 

Zdůvodní hodnoty důležité pro partnerské 
vztahy, manželství, rodičovství. Projevuje etické 
postoje v rámci rodiny. 



Předmět sociologie, proces socializace a 
metody 
socializace, teorie sociálních rolí 

Mezilidská komunikace, sociální skupiny a 
jejich 
formy. Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, 
pomoc 
nemocným a handicapovaným občanům 

Jedinec ve skupině (vztahy, soc. role, normy 
chování) 

Stereotypy. Předsudky 

Sociální struktura ve společnosti – sociální 
útvary, 
společenské instituce 

Sociální nerovnost, sociální deviace, sociální 
problémy (nezaměstnanost, kriminalita, 
extremismus) 

Sociální fenomény a procesy (rodina, práce, 
masmédia, 
životní prostředí) 

 Výchova ke zdraví 
okruh Zdravý způsob života a 
péče o zdraví – integrováno 

 Výchova ke zdraví 
okruh Rizika ohrožující zdraví – 
integrováno 

 Osobnostní a 
sociální výchova okruh Morálka 
všedního dne 

 Multikulturní 
výchova okruh Psychosociální 
aspekty interkulturality 

 Mediální výchova 
 



 

Vyučovací předmět: : Základy společenských věd 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Sociální dovednosti. Otevřenost, 

vyjednávání, obhajování a prosazování 
vlastních názorů. Odmítání nehumánních 
postojů. 

Média ve společnosti, reklama, financování 
 



 

 Občan a 
právo 

 

Rozliší morální a právní normy, vysvětlí odlišnost 
v postihu při porušení morálky a práva 

Odůvodní účel sankcí při porušení právní normy. 

Uvede, které státní orgány vydávají státní 
předpisy, jak a kde je uveřejňují, rozlišuje základní 
a prováděcí právní předpisy 

Vysvětlí proces tvorby zákonů 

Rozliší fyzickou a právnickou osobu 

Vymezí podmínky vzniku a zániku právních 
vztahů, práva a povinnosti účastníků. Uvede 
příklady. 

Rozeznává občanské a trestní soudní řízení. 

Rozlišuje právní odvětví. 

Uvede příklady právních problémů, se kterými se 
může občan obracet na jednotlivé právní instituce. 

Rozlišuje trestný čin a přestupek. Vymezí 
podmínky trestní odpovědnosti 

Rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní 
ochrany. 

Orientuje se v občanském a rodinném právu. 
Uvede příklady. 

Ve svém jednání respektuje platné právní 
normy. Popíše, jak se odpovědně chovat 
v případě mimořádné události. 

Uplatňuje odpovědné a etické přístupy 
k sexualitě, k budoucímu rodičovství. Projevuje 
odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu 
chování a rizikovému životnímu stylu. 

Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 
sociálně patologického chování 

Uvede důsledky porušování paragrafů 
trestního zákona souvisejících s výrobou a 
držením návykových látek a s činností pod jejich 
vlivem, vyvozuje z nich osobní odpovědnost 

Projevuje etické a morální postoje k ochraně 
matky a dítěte 



 

Morálka a právo, právo jako minimum 
morálky, 
charakteristika morální a právní normy 

Právní a morální vědomí. Svědomí, veřejné 
mínění, stát 
jako garant dodržování právních norem 

Právní síla, právní řád, descendenční teorie 

Vývojové formy práva, prameny práva, 
instituce zajišťující 
zákonnost ve státě 

Právní subjektivita, způsobilost k právním 
úkonům, 

Právní vztahy, práva a povinnosti účastníků 
právních 
vztahů 

Právnické profese, účel a průběh 
občanského soudního 
řízení, orgány činné v trestním řízení. 

Právo veřejné, soukromé a veřejně 
soukromé, ústavní a 
správní právo. 

Trestní právo, druhy kriminality, druhy trestů 
( alternativní 
tresty ) 

Státní zastupitelství, soudy, mluvčí pro lidská 
práva 

Občanský zákoník (vlastnictví, dědění), 
zákon o rodině 
(manželství, náhradní rodinná péče) 

Mimořádné události (živelná pohroma, 
ohrožení 
životního prostředí, první pomoc) 

Partnerské vztahy vycházející z 
odpovědnosti, 
sebeúcty, respektu, promiskuita, interrupce, 
šikana, 
brutalita, zanedbávané a týrané děti. 

Sexuálně motivovaná kriminalita 

 Výchova ke zdraví 
okruh Vztahy mezi 
lidmi a formy soužití 
– integrováno 

 Výchova ke zdraví 
okruh Změny v životě 
člověka a jejich 
reflexe – integrováno 

 Výchova ke zdraví 
okruh Ochrana 
člověka za 
mimořádných 
událostí – 
integrováno 

 Výchova ke zdraví 
okruh Rizika 
ohrožující zdraví – 
integrováno 

 



 

Vyučovací předmět: : Základy společenských věd 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
(pornografie, pedofilie, 
dětská prostituce, obchod se ženami ) 
 

 Pracovně 
právní vztahy 

 

Uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a 
podat výpověď 

Deklaruje svá pracovní práva, vyslovuje 
požadavky na respektování svých práv ostatními 
lidmi a respektuje své pracovní povinnosti 

Objasní funkci odborů 

Volí bezpečné pracovní postupy šetrné 
k životnímu prostředí, používá adekvátní pracovní 
pomůcky 

se chová poučeně a adekvátně v situaci v případě 
pracovního úrazu 
 

Pracovní právo 

právní podmínky vzniku, změny a zániku 
pracovního 
poměru 

práva a povinnosti účastníků 
pracovněprávních vztahů 
(pracovní doba, pracovní neschopnost, mzda) 

odbory 

Bezpečnost práce 

zásady bezpečnosti práce 

ekologická hlediska práce, pracovní úraz a 
odškodnění 

 Člověk a svět práce 
okruh Pracovně 
právní vztahy – 
integrováno 

 Sv - soukromé právo, 
obecně pojmy z 
práva – viz 2. ročník 

 Cvičení z Bi, F, CH – 
bezpečnost práce 

 Bi – ekologická 
problematika práce 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: : Základy společenských věd 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Etika 

 
Rozliší pojmy morálka a etika 

Zhodnotí význam vědeckého poznání, rizika 
zneužití 

Posuzuje lidské jednání z hlediska etických 
norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou 
proměnlivost základních etických pojmů a norem 

Provede zamyšlení nad otázkami praktické a 
sociální etiky 
 

Etika jako věda o morálce. Základní etické 
kategorie – 
dobro, zlo, pravda, spravedlnost, svoboda, 
teoretická 
individuální etika 

Etika vědy, etika ekologie, etika a ekonomika, 
etika a 
politika. 

Dějiny etiky-zejména etika křesťanská, 
hedonostická, 
pragmatická, utilitaristická, 

Smysl života, přátelství a láska, manželství a 
rodina, 
etika v kritických fázích života, mír a 
mezinárodní vztahy. 
 

 Osobnostní a 
sociální výchova 
okruh Morálka 
všedního dne 

 

 Religionistika 
 

Rozlišuje významné náboženské systémy 

Rozezná projevy náboženské a názorové 
nesnášenlivosti 
 

Národní a světová náboženství a jejich 
stručná 
charakteristika ( zejména křesťanství, islám, 
buddhismus, 
judaismus, šintoismus ) 

 Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech okruh 
Žijeme v Evropě 



 

Vyučovací předmět: : Základy společenských věd 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
Církev, sekta, tolerance, náboženský 
fundamentalismus, 
ekumenické hnutí 
 

 

 Úvod do 
filozofie 

 

Vysvětlí vztah filozofie k mýtu, náboženství, 
umění, ideologii a světovému názoru 

Provede zamyšlení nad základními filozofickými 
otázkami 
 

Předmět, vznik a vývoj filozofie 

Obrat od mýtu k logu, vztah filozofie a 
náboženství, 
filozofie a umění, ideologie, politika, světový 
názor 

Filozofické disciplíny teoretické i praktické 
(zejména 
ontologie, gnoseologie, filozofická 
antropologie, etika, 
estetika, dějiny filozofie, filozofie dějin) 
 

 D 

 Dějiny 
filosofie a 
etiky 

 

Charakterizuje a rozliší hlavní filozofické směry a 
jejich představitele po období renesance 

Charakterizuje a rozliší hlavní novověké filozofické 
směry a jejich představitele 

Eticky a věcně správně argumentuje v dialogu 
a diskusi 

Uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům; 
rozpozná nekorektní a manipulativní argumentaci 
 

Filozofie v dějinách – klíčové etapy a směry 
filozofického 
myšlení. Orientální filosofie – starověká 
indická a čínská 
filosofie 

antická filosofie- předsokratikové, klasická 
filosofie (Platón, 
Aristotesles) středověká patristika a 
scholastika, 
renesanční filosofie. 

novověký empirismus, sensualismus a 
racionalismus 
(Bacon, Locke, Descartes, 

filosofie osvícenství (Voltaire, Rousseau, 
encyklopedisté, 
hlavní směry 19. a 20. století ( pozitivismus, 
voluntarismus, 
novotomismus, pragmatismus, 
existencialismus, 
postmoderna ) 

podstata a účel argumentace, důvěryhodnost 
a 
nestrannost informačních zdrojů 

objektivita a etika argumentace, teorie eristiky 
(viz 
Aristoteles, Schopenhauer, Čapek) 
 

 Osobnostní a 
sociální výchova okruh Morálka 
všedního dne 

 D 

 literatura 
 

 Tržní 
ekonomika 

 

vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální 
situace ve společnosti mechanismy fungování 
trhu, objasní důvody kolísání cen zboží či 
pracovní síly na trhu 

Základní ekonomické pojmy 

typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní 
mechanismus, 
nabídka, poptávka, tvorba ceny, globální 

 Člověk a svět práce 
okruh Tržní 
ekonomika – 
integrováno 



 

Vyučovací předmět: : Základy společenských věd 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
rozlišuje a porovnává jednotlivé formy podnikání, 
posoudí, která forma podnikání je v konkrétní 
situaci výhodná 

posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání se 
zaměstnáním 

uvede, jak postupovat při zakládání vlastní 
podnikatelské činnosti a jak zažádat o 
živnostenské oprávnění 

analyzuje skrytý obsah reklamy 

vyjadřuje svůj názor na faktory ovlivňující úspěch 
výrobku na trhu, uvádí argumenty 


 

ekonomické 
otázky 

Ekonomické subjekty 

právní formy podnikání (živnost, typy 
společností, 
družstvo), základní právní normy týkající se 
podnikání 

Marketing 

marketing a public relations, reklama, 
reklamní 
agentury 

 Č – manipulativní 
komunikace 

 

 Národní 
hospodářství 
a úloha státu 
v ekonomice 

 

objasní základní principy fungování systému 
příjmů a výdajů 

rozlišuje základní typy daní, uvede, na které jeho 
činnosti se zdaňovací povinnost vztahuje 

uvede, jakým způsobem podá přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob 

zjistí výši daní, sociálního a zdravotního pojištění, 
životního minima 

objasní funkci sociálních dávek, především 
podpory v nezaměstnanosti, popíše, jak zažádá o 
sociální dávku,na niž má nárok 

vymezí práci úřadu práce a personálních agentur 

vyhledává informace o zaměstnání a rekvalifikaci 
v různých typech médií 

na základě aktuálních mediálních informací 
posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických 
ukazatelů ( inflace, úroveň HDP, míra 
nezaměstnanosti) na změny v životní úrovni 
občanů 

Fiskální politika 

státní rozpočet, daňová soustava 

Monetární politika ČNB 

inflace, kurs měny, zahraniční platební 
bilance, HDP 

Sociální politika 

důchodový systém, systém sociálních dávek, 
životní 
minimum, nezaměstnanost, státní politika 
zaměstnanosti 
 

 Člověk a svět práce 
okruh Národní hospodářství a 
úloha státu v ekonomice – 
integrováno 
 

 Trh práce a 
profesní volba 

 

Kriticky posoudí své předpoklady pro volbu 
dalšího studia a profesní orientace 

Odsuzuje profesní a vzdělávací nabídku vztahující 
se k jeho profesní volbě 

Uvede příklady profesní poptávky na českém i 
evropském trhu práce 

yhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací 
řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi 

Vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně 
vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu 

Uvede význam práce, především pro psychické 
zdraví člověka 

Popíše, jak si vytvořit vyvážený pracovní rozvrh 
s ohledem na své osobní vztahy 

Profesní volba 

práce jako seberealizace, hodnocení 
vlastních 
schopností, vzdělávání a příprava na volbu 
profese, 
přijímací pohovor a výběrové řízení – 
komunikace, 
asertivita, pracovní úspěšnost a kariérní růst 

Mezinárodní trh práce 

nabídka a poptávka po pracovních místech, 
studium v Evropě, informační, poradenské a 
zprostředkovatelské služby, pracovní trh v EU, 
globalizace pracovního trhu, profesní mobilita, 
rekvalifikace, celoživotní vzdělávání 

 Člověk a svět práce 
okruh Trh práce a 
profesní volba – 
integrováno 

 Osobnostní a 
sociální výchova 
okruh Spolupráce a 
soutěž 

 Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech okruh 
Žijeme v Evropě 

 



 

Vyučovací předmět: : Základy společenských věd 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Osobní management 

plánování osobní práce, time management, 
zaměstnání 
a mezilidské vztahy, zaměstnání a rodina, 
workholismus 
 

 Sv - sebehodnocení, 
komunikace, 
asertivita, 

 psychohygiena – viz 
1. ročník 

 Čj – komunikační 
dovednosti, 
životopis, žádost 

 Češi v evropských 
procesech 

 Evropský integrační 
proces 

 Česká republika a 
Evropská unie 

 Rodina jako sociální 
skupina, time 
management 

 

 



 

4.5 Dějepis 

4.5.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

1 2 3 - 

 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP G.  

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, 

Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova. 

 

Na předmět navazuje volitelný předmět Dějepisný seminář (4. 

ročník) a Sociopolitický seminář (4. ročník).  

Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části. 

 

Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o jednání a 

chování člověka jako bytosti společenské  v minulosti.  

Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží 

kořeny většiny současných společenských jevů.  

Významným způsobem zohledňuje základní hodnoty evropské 

civilizace, pomáhá žákům lépe proniknout k pochopení historických 

jevů a dějů. 

Předmět Dějepis úzce souvisí s předmětem Zeměpis, ale také s 

předměty ostatními (důležité objevy a jejich význam pro rozvoj 

lidstva, náboženství, kultura, literatura). 

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 chápal, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem 

faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek; 

 chápal historické kořeny společenských jevů, dějů; 

 rozlišoval mýty a přiměřeně posuzoval společenské jevy 

současnosti i minulosti a rozpoznal myšlenkovou manipulaci; 

 cítil úctu k vlastnímu národu tak jak byl v 19. století 

konstituován a respekt i k jiným národům a etnikům;  

 reflektoval kulturní či jiné odlišnosti lidí, skupin i různých 

společenství. 

 

4.5.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky k používání vhodné literatury a internetu – 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů. 

 Učitel vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti – 

kompetence komunikativní 

 Učitel organizuje exkurze na historicky významná místa, 

návštěvy muzeí apod. vede tak žáky k porovnávání teoreticky 

získaných znalostí s vnějším prostředím – kompetence k učení, 

kompetence občanské. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky 

lidských činností – kompetence k učení, kompetence k řešení 

problémů, kompetence občanské. 

 Učitel zadává žákům referáty a vede je k samostatnému 

zpracovávání historických jevů – kompetence k učení, 

kompetence komunikativní. 



 

4.5.3 Učební osnovy 

 
 

 
 

Vyučovací předmět: dějepis 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup:  Učivo: (MV, PT, PO) 
1.1 Úvod do studia 

    Dějepisu 
žák: 
      charakterizuje smysl historického poznání a jeho 
      povahu jako poznání neuzavřeného a 
      proměnlivého 

rozlišuje různé zdroje historických informací, 
způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace 

vymezí rozdíl mezi historiografií a historií 

vysvětlí metody práce historika 

uvede typy historických pramenů 

vyjmenuje pomocné vědy historické a vysvětlí 
jejich obsah 

objasní hlavní mezníky v periodizaci dějin 

Význam historického poznání pro současnost 

Práce historika, historické informace, jejich 
typy, účel, možnosti využití 

vznik historie jako vědy 

rozdělení historie 

historické metody 

historické prameny 

pomocné vědy historické 

vztah historie k ostatním vědám 

periodizace dějin 

ZSV 
 
Poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti, Seberegulace, 
organizační dovednosti a 
efektivní řešení problémů 

1.2 Pravěk žák: 
objasní ve shodě s aktuálními vědeckými 
poznatky materiální a duchovní život lidské 
společnosti v jednotlivých vývojových etapách 
pravěku 

charakterizuje pojem archeologická kultura 

vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku 
cílevědomé zemědělské a řemeslné činnosti 

zařadí časově a prostorově hlavní archeologické 
kultury pravěku 

Fylogeneze člověka  
Doba kamenná – paleolit, mezolit, neolit, 
eneolit 

Doba bronzová 

Doba železná 
Doba římská a stěhování národů 

Estetika, biologie 
 
Poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti, Seberegulace, 
organizační dovednosti a 
efektivní řešení problémů 

1. 3. Starověk žák: 
zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých 
společenství, antiky a křesťanství jako základních 
fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace 

objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a 
křesťanstvím) a další neevropské a kulturní 
systémy 

popíše určující procesy a události, uvede 
významné osobnosti starověkých dějin 

oblast Mezopotámie a Blízkého východu 

Antické Řecko 

Antický Řím 

Naše země a ostatní Evropa v době římské; 
civilizovanost a barbarství, limes romanus jako 
civilizační hranice 

Český jazyk, ZSV, estetika, 
matematika, fyzika 
 
Morálka všedního dne 

 



Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
2.1 Středověk (raný 
středověk) 

žák: 
-objasní proces christianizace a její vliv na 
konstituování raně středověkých států v Evropě; 
-vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní 
mocí v západním a východním kulturním okruhu i 
projevy vlivu náboženství a církve ve středověké 
společnosti 
-definuje proměny hospodářského a 
politického uspořádání středověké společnosti 
 

Počátky středověku-na troskách antického 

světa
Utváření středověké Evropy (byzantsko-
slovanská oblast, 
franská říše a oblast západní, východní a 
střední Evropy) 

Normané a jejich vliv na vývoj západní a jižní 
Evropy 

Počátky státních útvarů na našem území 

Český přemyslovský stát 

Islám a arabská říše. 

Český jazyk, estetika 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
 
Morálka všedního dne 

2.2 Středověk (vrcholný 
středověk) 

žák: 
definuje proměny hospodářského a 
politického uspořádání středověké společnosti 
11.–15. stol. a jeho specifické projevy 
v jednotlivých zemích. 

charakterizuje základní rysy vývoje na našem 
území 

použije znalosti z předchozího studia a 
objasní význam tatarských a tureckých nájezdů 
pro vývoj Evropy a zánik Byzantské říše. 

Křížové výpravy 

Vznik jednotných států v západní Evropě. 

Stoletá válka, její příčiny a důsledky. 

Vývoj Svaté říše římské do nástupu 
Habsburků 1440. 

Mongolská a expanze. Zánik Byzantské říše. 

Křížové výpravy, kacířství, husitství. 

Český stát(období přemyslovského státu, 
lucemburská epocha, husitství, doba 
jagellonská). 

Venkov a zemědělství, kolonizace; rozvoj 
řemesel a 
obchodu, urbanizace. 

Střední a východní Evropa ve 12.–15. stol. 

Společnost středověku: každodennost, 
vzdělanost a umění vrcholného a pozdního 
středověku 

Český jazyk; estetika 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
Procesy 

2.3 Raný novověk žák: 
Umí vysvětlit nové filozofické a vědecké 
myšlenky, které byly zformulovány ve 14.–17. 
stol.; zhodnotí jejich praktický dopad na formování 
moderní, disciplinované evropské společnosti 

Porozumí důsledkům zámořských plaveb a evropské 
expanze, jež vedly k podstatným hospodářským 
mocenskopolitickým změnám 

Popíše základní rysy reformace a katolické reformy 
(protireformace) vysvětlí důsledky pro další evropský i 
světový vývoj 

Vymezí základní znaky stavovství a absolutismu; 
uvede konkrétní projevy v jednotlivých zemích a 
příklady střetů mezi oběma koncepcemi 

Posoudí postavení českého státu uvnitř 
habsburského soustátí a analyzuje jeho vnitřní 
sociální, politické a kulturní poměry 

Renesance a humanismus 

Reformace a katolická reforma 

Zámořské plavby 

Evropské monarchie v 16.–17. století. Šíření 
reformace; první občanské revoluce 

Rivalita a spolupráce evropských velmocí v 
raném 
novověku; třicetiletá válka 

Absolutismus a stavovství 
 České země v 16. – 17. století 

Barokní svět: každodennost, společnost, 
kultura, politika a náboženství 

Český jazyk, estetika, ZSV, 
zeměpis 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
 
Morálka všedního dne 

  



 

 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
3.1 Osvícenství, 
absolutismus, 
prosazování 
občanských a 
etatistických principů 

žák: 
určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy 
osvícenství a rozpozná jejich uplatnění 
v revolucích 18. století. 

Na konkrétních příkladech jednotlivých států 
demonstruje postupný rozklad, zánik a proměny 
dosavadních systémů přes úsilí mocenských 
struktur o jejich udržení. 

Posoudí význam ústavy a novou organizaci 
a posilování role státu v euroatlantické civilizaci. 
 Objasní tendence vývoje české společnosti v 18. 
století a první polovině 19. století 

Osvícenství. 

Velké revoluce – vznik USA, francouzská 
revoluce, 
Evropa za napoleonských válek a po 
Vídeňském kongresu 
 Vývoj v habsburské monarchii a českých 
zemích v 18. století a první polovině 19. století 

Český jazyk, ZSV 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
 
Morálka všedního dne 

3.2 Zformování moderní 
evropské společnosti 
v 19. století 

žák: 
vysvětlí vytváření moderních národů a emancipování 
jednotlivých společenských vrstev; vymezí místo 
utváření českého novodobého národa 
v tomto procesu včetně jeho specifických rysů. 

charakterizuje proces modernizace, vysvětlí 
průběh industrializace, urbanizace, disciplinace a jejich 
ekonomické, sociální a politické důsledky; rozpozná její 
společenská a ekologická 
rizika; určí základní příčiny asymetrického vývoje 
Evropy a světa v důsledku rozdílného tempa 
modernizace. 
Vysvětlí expanzivní záměry velmocí 
v okrajových částech Evropy a mimoevropském 
světě, jež byly příčinou četných střetů a konfliktů 
daného období 

objasní tendence vývoje české společnosti ve 
2. pol. 19. století 

Rozvoj výroby a vědy, proměna agrární 
společnosti ve společnost průmyslovou a její 
důsledky. 
rok 1848/49 

Utváření novodobých evropských národních 
společností, respektive států a jejich vývoj; 
nacionalismus, liberalismus, marxismus 

Předpoklady a projevy imperiální (mocenské a 
koloniální) politiky velmocí; nástup Ruska a 
USA jako nových velmocí 
Společnost v 19. století: každodennost, 
proměny životního stylu, vzdělanost a umění, 
„belle 
epoque“ přelomu 19./20. století.
Česká politika a společnost v habsburské 
monarchii do r. 1914; česko-německé vztahy 

Český jazyk, zeměpis, ZSV, 
fyzika 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
 
 
Mediální výchova 
okruh Role médií v moderních 
Dějinách 

3.3 Moderní doba, 
Situace v letech 1914–
1945 

žák: 
Charakterizuje dvě světové války, 
dokumentuje jejich sociální, hospodářské a politické 
důsledky. 

Uvede příčiny a projevy politického a 
mocenského obrazu světa, který byl určen 
vyčerpáním tradičních evropských velmocí, 
vzestupem USA a nastolením bolševické moci 
v Rusku. 

Vymezí základní znaky totalitarismů a autoritativních 
režimů a dovede je srovnat se zásadami otevřené 
společnosti; objasní příčiny a podstatu agresivní 
politiky a 
neschopnosti potenciálních obětí jim čelit. 

Vysvětlí souvislost mezi světovou 

První světová válka, české země v době války. 
I. 
odboj. 

bolševický převrat v Rusku, upevňování 
bolševické moci a stalinismus. 

Versailleský systém a jeho vnitřní rozpory. 

Evropa a svět ve 20. a 30. letech, světová 
hospodářská krize ve světě i v ČSR. 

Nacismus, fašismus 

Růst mezinárodního napětí a vznik válečných 
ohnisek. 
 ČSR-I. republika, II. republika 
 Euroatlantická společnost v době meziválečné: 
každodennost, kultura-avantgarda, pop kultura; 
sport 

Český jazyk, ZSV, zeměpis, 
estetika 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
pocesy 
 
Mediální výchova 
okruh Role médií v moderních 
dějinách 
 
Morálka všedního dne 



 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
hospodářskou krizí a vyhrocením politických 
problémů, které byly provázeny radikalizací 
pravicových i levicových anti-systémových stran a 
hnutí. 

 Popíše a zhodnotí životní způsob 
v moderní euroatlantické společnosti, zhodnotí 
význam masové a pop kultury 

2. světová válka (globální a hospodářský 
charakter 
války, věda a technika jako prostředky vedení 
války, 
holocaust),  
Protektorát Čechy a Morava, 2. odboj. 
 

3.4 Nejnovější dějiny, 
Situace po roce 1945 

žák: 
charakterizuje vznik, vývoj a rozpad 
bipolárního světa, jeho vojenská, politická a 
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a 
nejvýznamnější konflikty 

Vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje 
zemí západního a východního bloku; zejména se 
zaměří na pochopení vnitřního vývoje a 
vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR a 
situaci ve střední Evropě. 

Porovná a vysvětlí způsob života a chování 
v nedemokratických společnostech a 
v demokraciích. 

Popíše mechanismy a prostředky 
postupného sjednocování Evropy na 
demokratických principech, vysvětlí lidská práva 
v souvislosti s evropskou kulturní tradicí; zná 
základní instituce sjednocující se Evropy, jejich 
úlohu a fungování. 

Objasní hlavní problémy specifické cesty 
vývoje významných postkoloniálních rozvojových 
zemí; objasní význam islámské a některé další 
neevropské kultury v moderním světě. 

Vymezí základní problémy soudobého 
světa a možnosti jeho dalšího vývoje 
. Vysvětlí a popíše vývoj a podobu soudobé 
euroatlantické společnosti-každodennost, pop kultura, 
postmoderní situace a globalizace 
. Objasní vývoj v Československu v letech 1945-1993 a 
následně v České republice do počátku 21. století 

Evropa a svět po 2. světové válce.  

Studená válka. Východní blok, jeho politický, 
hospodářský a sociální vývoj. 

SSSR jako světová velmoc a jeho satelity 

Vývoj v Československu poválečném období 
do roku 1969. 

Euroatlantická spolupráce a vývoj 
demokratických 
zemí. USA jako světová velmoc. 

Společnost a životní podmínky na obou 
stranách „železné opony“  

Československo v době normalizace 

Dekolonizace; „třetí svět“ a modernizační 
procesy 
v něm – ekonomické, demografické a politické 
postavení v globálním světě. 

Pád komunistických režimů a jeho důsledky; 
sjednocující se Evropa a její místo v globálním 
světě. 

Globální problémy moderní společnosti- 
každodennost, pop kultura, postmoderní 
situace a globalizace; věda a technika-nové 
výzvy; euroatlantická civilizace a její alternativy 

Český jazyk, estetika, 
zeměpis, ZSV 

 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
Procesy 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Globální 
problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
Mediální výchova 
okruh Role médií v moderních 

dějinách 
 
Multikulturní výchova 

 



 

4.6 Zeměpis 

4.6.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

2 2 2 - 

 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Geografie RVP G, dále část 

obsahu oboru Geologie RVP G. 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova 

a Multikulturní výchova RVP GV.  

 

Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části. 

 

Cílem předmětu Zeměpis je získání takových vědomostí a 

dovedností, které odpovídají vzdělávacímu obsahu a jsou v plném 

souladu s výstupy pro jednotlivá témata oboru Geografie. Od 

ostatních předmětů v rámci výše uvedené vzdělávací oblasti se 

zeměpis liší tím, že obsahuje informace jak přírodovědného, tak i 

společenského charakteru. 

Zeměpis v rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje s 

dějepisem, základy společenských věd, biologií, chemií, fyzikou a 

vychází z průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální 

výchova. 

 

 

 

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 chápal, že k pochopení látky je třeba dostatečné množství 

znalostí 

 dokázal plně využívat základních geografických vyjadřovacích 

prostředků - map, mapových náčrtů, fotografií atp. 

 orientoval se ve všech ostatních zdrojích informací, kriticky 

informace zpracovával 

 chránil přírodu a životní prostředí, kulturní a historické tradice 

 chápal historické, politické i geografické podmínky pro život v 

různých lokalitách. 

4.6.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky k používání vhodné literatury (atlasů a map) a 

internetu – kompetence k učení. 

 Učitel vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti – 

kompetence komunikativní 

 Žáci mohou zpracovat projekt se zeměpisnou tématikou. Téma 

zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují – kompetence 

komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky 

lidských činností – kompetence k učení, kompetence k řešení 

problémů, kompetence občanské. 

 Učitel vede žáky, aby využívali informace z internetu – 

kompetence k učení. 



4.6.3 Učební osnovy 

 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup – student Učivo: (MV, PT, PO) 
 Regionální 

geografie  
     Evropy 

 PT6. Rozlišuje na konkrétních územních 
příkladech  

      mikroregionální, regionální, státní, 
makroregionální a  
      globální geografickou dimenzi 

 Vymezí jednotlivé regiony Evropy 

 PT1.,PT2., PT3., PT4., PT5.,PT6. Zhodnotí 
polohu,  

      přírodní a sociální poměry evropských regionů 

 PT1.,PT2., PT3., PT4., PT5., PT6. lokalizuje 
hlavní  

      rozvojová jádra a periferie evropských regionů 

 Přírodní podmínky 

 Historický, politický a ekonomický 
vývoj 

 Evropská integrace 

 Regiony Evropy 
         Západní Evropa 
         Severní Evropa 
         Jižní Evropa 
         Střední Evropa 
         Jihovýchodní Evropa 
         Východní Evropa 

      Jihovýchodní Evropa 

PT1. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
PT2. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Globální 
problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
PT3. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Humanitární pomoc a 
mezinárodní rozvojová 
spolupráce 
PT4. → Multikulturní 
výchova okruh vztah 
k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi 
z různého kulturního 
prostředí 
PT5. → Multikulturní 
výchova okruh  
Základní problémy 
sociokulturních rozdílů 
PT6. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Žijeme v 
Evropě 

 Regionální 
geografie  

     světa 

 Rozlišuje na konkrétních územních 
příkladech  

      mikroregionální, regionální, státní, 
makroregionální a  
      globální geografickou dimenzi 

 PT1.,PT2., PT3., PT4., PT5. Lokalizuje na 
mapách  

      makroregiony světa, vymezí jejich hranice, 
zhodnotí  
      její přírodní, kulturní, politické a hospodářské  
      vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně  
      porovná 
 

 Geografie světadílů 

 Přírodní podmínky 

 Politická situace 

 Hospodářství 

 Regionální geografie Asie 
         Blízký a Střední východ 
         Monzunová Asie, východní Asie 
         Jižní a jihovýchodní Asie 

 Regionální geografie Afriky 
         Islámská Afrika, černá Afrika, Sahel 
         Západní Afrika, Střední Afrika, Východní 
Afrika 
         Jižní Afrika 

PT1. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
PT2. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Globální 
problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
PT3. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 



 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup – student Učivo: (MV, PT, PO) 
 Regionální geografie Ameriky 

         Severní Amerika, Kanada, USA 
         Latinská Amerika, Mexiko 
         Střední Amerika 
         Jižní Amerika 

 Geografie Austrálie a Oceánie 
         Austrálie, Nový Zéland 
         Oceánie 

 Polární oblasti 
        Arktida, Antarktida 

 Světový oceány 
        Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový 

Humanitární pomoc a 
mezinárodní rozvojová 
spolupráce 
PT4. → Multikulturní 
výchova okruh vztah 
k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi 
z různého kulturního 
prostředí 
PT5. → Multikulturní 
výchova okruh  
Základní problémy 
sociokulturních rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 

 Úvod do 
geografie 

 Orientuje se v současném pojetí geografie 

 Rozliší základní geografické disciplíny 

 Zhodnotí význam geografie pro společnost 

 Stručně pojedná o vývoji geografie  

 Posoudí význam a postavení geografie v 
minulosti a v  

      dnešní společnosti 

 Úvod do studia geografie 

 Geografie jako věda 

 Objekt a předmět geografie 

 Geografické disciplíny 

 PT1. Krajinná sféra a člověk 
 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a 
prostředí 

 Země jako 
vesmírné  

     těleso 

 Porovná postavení Země ve vesmíru a 
podstatné  

      vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 
soustavy 

 na konkrétních příkladech vysvětlí důsledky 
pohybů  

      Země 

 Pracuje s časovými pásmy 

 Země jako vesmírné těleso 

 Vesmír, naše sluneční soustava - její 
vznik, vývoj  

      složení 

 Postavení Země ve vesmíru 

 Tvar a velikost Země 

 Pohyby Země a jejich důsledky 

 PT1. Důsledky pohybu Země pro 
život lidí a  

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a 
prostředí 
 
Fyzika 

 



 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
      organismů 

 Střídání dne a noci, střídání ročních 
období 

 Časová pásma, slapové jevy, 
kalendář 

 Znázornění 
Země na  

    mapách 

 PČ1. Používá dostupné kartografické 
produkty a další  

      geografické zdroje dat a informací v tištěné i  
      elektronické podobě pro řešení geografických  
      problémů 

 PČ1. Orientuje se s pomocí map v krajině 

 Používá s porozuměním vybranou 
geografickou,  

      topografickou a kartografickou terminologii 

 PČ1. Vytváří a využívá vlastní mentální 
schémata a  

      mentální mapy pro orientaci v konkrétním území 

 PČ1. Čte, interpretuje a sestavuje 
jednoduché grafy a  

      tabulky, analyzuje a interpretuje číselné 
geografické   
      údaje  

 Geografická kartografie a topografie 

 Znázorňování Země na mapách, 
historie a  

      současnost 

 Kartografická zobrazení 

 Mapa – druhy, obsah, měřítko, 
generalizace 

 Obsah map 

 PČ1. Geografické informační a 
navigační systémy 

 PČ1. Terénní geografická výuka, 
praxe a aplikace 

PČ1. → Biologicko-
geografická praktika   

 Stavba a 
složení  

     zemského 
tělesa 

 PT1. Porovná složení a strukturu jednotlivých 
      zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy 

 Analyzuje příčiny vnitřních geologických  
      procesů 

 PT2. Analyzuje různé druhy poruch v litosféře 

 MV1. Analyzuje jednotlivé části pevného 
zemského  

      tělesa z chemického a fyzikálního hlediska 

 Posoudí důsledky deskové tektoniky na 
současný 

      svět 

 Země jako geologické těleso 

 Horniny magmatické, sedimentární, 
metamorfované 

 Zemské sféry 

 Pevniny a oceány 

 Členění zemské kůry – pevninská a 
oceánská 

 Litosféra 

 Desková tektonika 

 Geologická historie Země 

PT1. → Geologie okruh 
Složení, struktura a vývoj 
Země - integrováno  
PT2. → Geologie okruh 
Geologické procesy 
v litosféře – integrováno 
MV1. → Fyzika, Chemie 

 Georeliéf 
Země 

 PT1., PČ1. Porovná na příkladech 
mechanismy  

      působení endogenních a exogenních procesů a 
jejich  
      vliv na utváření zemského povrchu a na život lidí 

 PT2., PČ1. Analyzuje příčiny vnitřních a 
vnějších 

       geologických procesů 

 Georeliéf 

 Geomorfologický cyklus 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí 
PT2. → Geologie okruh 
Geologické procesy 
v litosféře – integrováno 
PČ1. → Exkurze Geologie a 
krasové jevy Moravského 
krasu 

 Geosféry 
Země 

 Rozliší složky a prvky fyzicko-geografické 
sféry a  

      rozpozná vztahy mezi nimi 

 Objasní mechanismy globální cirkulace 

 Atmosféra 

 PT1. Ozónová díra 

 PT1. Skleníkový efekt  

 PT1. Tropické cyklony 

PČ1. → Biologicko-
geografická praktika  
PT1. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 



 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
atmosféry a 

      její důsledky pro vytváření klimatických pásů 

 Objasní velký a malý oběh vody a rozliší 
jednotlivé 

      složky hydrosféry a jejich funkci v krajině  

 PČ1. Ze získaných vzorků vody zjistí její 
chemismus,  

      pH a stupeň znečištění   

 Hodnotí vodstvo a půdní obal Země jako 
základ života  

      a zdroje rozvoje společnosti  

 Rozliší hlavní biomy světa 

 Hydrosféra 

 PT1. Povodně, tsunami 

 PT1. Znečištění vod 

 Pedosféra 

 PT1. Eroze, desertifikace 

 Biosféra 

 PT1. Odlesňování 

 PT1. Ztráta biodiverzity  

životní prostředí  
Fyzika 
Chemie 

 

 

  



Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup – student: Učivo:  (MV, PT, PO) 
 Geografie 

České 
     republiky 

 PT1. Zhodnotí polohu, přírodní poměry a 
zdroje ČR 

 Využívá geologickou mapu ČR k objasnění  
      geologického vývoje regionů 

 PT1. Lokalizuje na mapách hlavní rozvojová 
jádra a  

      periferní oblasti ČR 

 PT1. PČ1. Vymezí místní region a zhodnotí 
přírodní,  

      hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a 
jeho  
      vazby k vyšším územním celkům a regionům 

 Poloha, rozloha 

 Územní vývoj státu 

 Postavení České republiky na 
mezinárodní scéně 

 Přírodní podmínky 

 Obyvatelstvo, sídla, politický systém 

 Hospodářství 

 Postavení ČR v rámci EU 
      výhody i nevýhody členství 

 Kraje ČR, místní region 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Životní 
prostředí ČR 
PČ1. → Exkurze Geologie a 
krasové jevy Moravského 
krasu 

 Obyvatelstvo 
světa 

 

 PT1.,PT2. Zhodnotí na příkladech dynamiku 
vývoje  

      Obyvatelstva na Zemi 

 PT1.,PT2., PT3. Zhodnotí geografické, 
demografické  

      a hospodářské aspekty působící na chování, 
pohyb,    
      rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva 

 PT4. Analyzuje hlavní rasová, etnická, 
jazyková,  

      náboženská, kulturní, politická specifika 
s ohledem na  
      způsob života a životní úroveň v kulturních 
regionech  
      světa 

 

 PT1., PT2. Obyvatelstvo 

 Struktura obyvatelstva 

 Státní zřízení 

 PT2., PT3. Geopolitické rozdělení 
světa 

 PT1., PT2. Sídla 

 PT1., PT2. Hospodářství světa 

PT1. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
PT2. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Globální 
problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
PT3. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Humanitární pomoc a 
mezinárodní rozvojová 
spolupráce 
PT4. → Multikulturní 
výchova okruh vztah 
k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi 
z různého kulturního 
prostředí 

 Světové 
osídlení  

 PT1.,PT2., PT3., PT4. Identifikuje obecné 
základní  

      geografické znaky a funkce sídel a aktuální 
tendence  
     ve vývoji osídleni  

 Venkovská sídla 

 PT4. Městská sídla 

 Sídelní systémy 

 PT4. Jádra a periferie 

 Urbanizace, suburbanizace 

PT1. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
PT2. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Globální 
problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
PT3. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Humanitární pomoc a 



 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup – student: Učivo:  (MV, PT, PO) 
mezinárodní rozvojová 
spolupráce 
PT4. → Multikulturní 
výchova okruh  
Základní problémy 
sociokulturních rozdílů  

 Hospodářství 
světa 

 PT1.,PT2. Zhodnotí na příkladech světové  
      hospodářství jako otevřený dynamický systém  
      s určitými složkami, strukturou a funkcemi  

 PT1.,PT2. Zohlední faktory územního 
rozmístění  

      hospodářských aktivit 

 PT1.,PT2. Vymezí jádrové a periferní oblasti 
světa 

 PT1.,PT2. Zhodnotí nerovnoměrné 
rozmístění, objem  

      a distribuci světových surovinových a 
energetických  
      zdrojů 

 PT1.,PT2. Vyhledá na mapách hlavní světové 
oblasti  

      cestovního ruchu   

 Vývoj hospodářství 

 Hlavní jádrové oblasti světa a 
kontinentů 

 Geografické aspekty bohatství a 
chudoby 

 Pozitivní a negativní znaky 
globalizace 

 Hlavní jádrové oblasti světa a 
kontinentů 

 Odvětví průmyslu 

 Zemědělství 

 Doprava 

 Služby 

  

PT1. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
PT2. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Globální 
problémy, jejich příčiny a 
důsledky 

 Politická 
geografie 

 

 PT1.,PT2., PT3. Rozliší a porovnává státy 
světa a  

      jejich mezinárodní integrační uskupení a 
organizace  
      dle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti 

 PT1.,PT2., PT3., PT4. Lokalizuje na politické 
mapě  

      světa hlavní aktuální geopolitické problémy a 
změny  
      s přihlédnutím k historickému vývoji 
 

 PT1.,PT2., PT3. Politické uspořádání 
států  

 PT1.,PT2., PT3. Mezinárodní 
integrace 

 PT1.,PT2., PT3., PT4., PT5. Hlavní 
světová ohniska  

      napětí 

 PT1.,PT2., PT3., PT4. Globalizace 

PT1. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Globalizační a rozvojové 
procesy 
PT2. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh Globální 
problémy, jejich příčiny a 
důsledky 
PT3. → Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh 
Humanitární pomoc a 
mezinárodní rozvojová 
spolupráce 
PT4. → Multikulturní 
výchova okruh vztah 
k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi 
z různého kulturního 
prostředí 
PT5. → Multikulturní 
výchova okruh  
Základní problémy 



 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup – student: Učivo:  (MV, PT, PO) 
sociokulturních rozdílů 

 Životní 
prostředí 

 PT1. Zhodnotí na příkladech různé krajiny 
jako  

      systém pevninské části krajinné sféry se 
specifickými  
      znaky, určitými složkami, strukturou, okolím a  
      funkcemi 

 PČ1. Analyzuje na konkrétních příkladech 
přírodní a 

      kulturní krajinné složky a prvky krajiny 

 Zhodnotí některá rizika působení přírodních a  
      společenských faktorů na životní prostředí 
v lokální  
      regionální a globální úrovni 

 PT2. PČ1 Posuzuje geologickou činnost 
člověka  

      z hlediska možných negativních dopadů na 
životní  
      prostředí 

 PT1. Geografie životního prostředí 

 PT1. Přírodní a civilizační rizika 

 PT1. Trvale udržitelný rozvoj 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí PT2. → 
Geologie okruh Člověk a 
anorganická příroda – 
integrováno 
PČ1. → Exkurze Geologie a 
krasové jevy Moravského 
krasu 
Chemie 
Biologie 
 

 



 

4.7 Matematika 

4.7.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

3 3 3 3 

 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP 

GV. 

 

Integruje se vzdělávací obor Informatika a informační a 

komunikační technologie, okruh Zpracování a prezentace informací. 

 

Pro výuku integrované části oboru Informatika a informační a 

komunikační technologie je k dispozici odborná učebna vybavená 

didaktickou technikou. 

  

Maturitní zkoušku lze skládat ve společné části jako její volitelnou 

složku a v profilové části. 

 

Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. 

Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke 

srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze 

nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. 

Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, 

jak v rovině, tak v prostoru. 

Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a 

problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské 

studium i pro běžný život, v  pěstování schopnosti aplikace. Během 

studia si žáci uvědomují, že matematika nachází  uplatnění ve všech 

oborech lidské činnosti, nejvíce však v informatice, fyzice, technice 

a ekonomii. 

4.7.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel klade důraz na aplikace, deduktivní a induktivní 

postupy, vede tak žáky k propojení mechanicky zvládnutých 

poznatků a postupu s postupy pro objevování nových cest a k 

odvozování a zdůvodňování nových vlastností – kompetence 

k řešení problémů, kompetence k učení. 

 Učitel vede žáky k rozborům, hledání možností, prezentacím 

vlastního postupu a výsledků práce – kompetence 

komunikativní. 

 Učitel organizuje práci žáku ve skupinách – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy – kompetence 

k učení, kompetence k řešení problémů. 

 Učitel klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu 

a posloupnost argumentací, jak v písemném, tak v mluveném 

projevu, důraz na respekt k práci druhého – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální. 

 Podpora matematických souteží (Matematická olympiáda, 

Matematický klokan) – kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní. 



 

4.7.3 Učební osnovy 
 

 

 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Číselné obory  odhaduje výsledky numerických výpočtů a 

efektivně je provádí, účelně využívá 
kalkulátor 

 provádí operace s mocninami a 
odmocninami, upravuje číselné výrazy 

 aplikuje geometrický význam absolutní 
hodnoty 

 číselné obory: přirozená, celá 
racionální a reálná čísla 

 druhá a třetí mocnina a odmocnina 

 absolutní hodnota 

 

 Množiny  provádí správně operace s množinami,  

 množiny využívá při řešení úloh 

 operuje s intervaly 

 inkluze a rovnost množin 

 operace s množinami 

 Vennovy diagramy 

 intervaly 

 

 Výroky  užívá správně logické spojky a kvantifikátory 

 čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce 
matematiky 

 rozliší definici a větu, rozliší předpoklad a 
závěr věty 

 vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich pravdivost 
a nepravdivost, vyvrací nesprávná tvrzení 

 zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost 
řešení problému 

 výroky, negace, kvantifikátory, 
logické spojky (konjunkce, disjunkce, 
implikace, ekvivalence) 

 obměna 

 definice, věta, důkaz 

 

 Teorie čísel  užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel  dělitelnost 

 kritéria dělitelnosti 

 prvočísla a čísla složená 

 čísla soudělná a nesoudělná 

 největší společný dělitel, nejmenší 
společný násobek 

 

 Mocniny a 
odmocniny 

 provádí operace s mocninami a odmocninami 

 upravuje číselné výrazy 

 mocniny s přirozeným, celým a 
racionálním exponentem 

 výrazy s mocninami 

 

 Algebraické 
výrazy 

 upravuje efektivně výrazy s proměnnými 

 určuje definiční obor výrazu 

 rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a 
užitím vzorců, aplikuje tuto dovednost při 
řešení rovnic a nerovnic 

 výrazy 

 mnohočleny 

 lomené výrazy 

 

 

 

 



Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Rovnice a 

nerovnice 
 řeší lineární a kvadratické rovnice a 

nerovnice 

 řeší soustavy rovnic 

 v jednodušších případech diskutuje 
řešitelnost nebo počet řešení 

 rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy 

 geometricky interpretuje číselné, algebraické 
a funkční vztahy 

 graficky znázorňuje řešení rovnic,  nerovnic a 
jejich soustav 

 analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje 
řešení lineárních a kvadratických rovnic a 
jejich soustav 

 lineární rovnice, nerovnice a jejich 
soustavy 

 kvadratická rovnice(diskriminant, 
vztahy mezi kořeny a koeficienty) 

 rovnice a nerovnice v součinovém a 
podílovém tvaru, 

 rovnice a nerovnice s absolutní 
hodnotou 

 rovnice s neznámou ve jmenovateli 
a pod odmocninou, 
 

  

 Funkce  načrtne grafy požadovaných funkcí 
(zadaných jednoduchým funkčním 
předpisem) a určí jejich vlastnosti 

 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí 

 využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic 
a nerovnic 

 využívá poznatky o funkcích při určování 
kvantitativních vztahů 

 aplikuje vztahy mezi hodnotami 
exponenciálních a  logaritmických funkcí a 
vztahy mezi těmito funkcemi 

 modeluje závislosti reálných dějů pomocí 
známých funkcí 

 řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o 
funkcích 

 pojem funkce, definiční obor a obor 
hodnot, graf funkce, vlastnosti funkcí 

 lineární funkce 

 kvadratická funkce, řešení 
kvadratických nerovnic 

 funkce absolutní hodnota 

 lineární lomená funkce, 

 mocninné funkce 

 funkce druhá odmocnina 

 exponenciální a logaritmické funkce 

 exponenciální a logaritmické rovnice 
a nerovnice 
 

 Integrován vzdělávací 
obor Informatika a 
informační a 
komunikační 
technologie, okruh 
Zpracování a 
prezentace informací 

 

 

 



Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Goniometrie  načrtne grafy požadovaných goniometrických 

funkcí (zadaných jednoduchým funkčním 
předpisem) a určí jejich vlastnosti 

 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných funkcí 

 využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic 
a nerovnic 

 využívá poznatky o funkcích při určování 
kvantitativních vztahů 

 aplikuje vztahy mezi hodnotami 
goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito 
funkcemi 

 modeluje závislosti reálných dějů pomocí 
známých funkcí 

 řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o 
funkcích 

 goniometrické funkce, 

 vztahy mezi goniometrickými 
funkcemi 

 goniometrické rovnice 

 sinová a kosinová věta  

 trigonometrie pravoúhlého a 
obecného trojúhelníku 

 Integrován vzdělávací 
obor Informatika a 
informační a 
komunikační 
technologie, okruh 
Zpracování a 
prezentace informací 

 Planimetrie  používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a 
využívá vlastnosti geometrických útvarů v 
rovině 

 na základě vlastností třídí útvary 

 určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů, 
vzdálenosti a odchylky 

 v úlohách početní geometrie aplikuje funkční 
vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje 
s proměnnými a iracionálními čísly 

 řeší planimetrické problémy motivované praxí 

 využívá náčrt při řešení rovinného problému 

 řeší polohové a nepolohové konstrukční 
úlohy užitím všech bodů dané vlastnosti a 
pomocí konstrukce na základě výpočtu 

 rovinné útvary (klasifikace) 

 shodnost a podobnost trojúhelníků 

 Pythagorova věta a věty Euklidovy 

 úhly v kružnici 

 obvody a obsahy 

 množiny bodů dané vlastnosti 

 konstrukční úlohy 

 

 Shodná 
zobrazení a 
stejnolehlost 

 řeší polohové a nepolohové konstrukční 
úlohy pomocí shodných zobrazení  

 shodná zobrazení (osová a středová 
souměrnost, posunutí, otočení) 

 konstrukční úlohy 

 stejnolehlost 

 

 Analytická 
geometrie 

 užívá různé způsoby analytického vyjádření 
přímky v rovině (geometrický význam 
koeficientů) 

 řeší analyticky polohové a metrické úlohy o 
lineárních útvarech v rovině 

 využívá charakteristické vlastnosti 
kuželoseček k určení analytického vyjádření 

 z analytického vyjádření (z osové nebo 
vrcholové rovnice) určí základní údaje o 
kuželosečce 

 řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu 
přímky a kuželosečky 

 vektory a operace s nimi; analytická 
vyjádření přímky v rovině; 

 kuželosečky (kružnice, elipsa, 
parabola a hyperbola) 

 



 

 

 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Stereometrie  používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a 

využívá vlastnosti geometrických útvarů v 
prostoru 

 na základě vlastností třídí útvary 

 určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů, 
vzdálenosti a odchylky 

 využívá náčrt při řešení prostorového 
problému 

 zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol 
a jehlan 

 sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto těles 

 v úlohách početní geometrie aplikuje funkční 
vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje 
s proměnnými a iracionálními čísly 

 řeší stereometrické problémy motivované 
praxí 

 polohové a metrické vlastnosti v 
prostoru 

 základní tělesa 

 povrchy a objemy 

 volné rovnoběžné promítání 

  

 Kombinatorika  řeší reálné problémy s kombinatorickým 
podtextem (charakterizuje možné případy, 
vytváří model pomocí kombinatorických 
skupin a určuje jejich počet) 

 upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními 
čísly 

 elementární kombinatorické úlohy 

 variace, permutace a kombinace 
(bez opakování), 

 binomická věta 

 Pascalův trojúhelník 

 Informatika a 
informační a 
komunikační 
technologie, okruh 
Zpracování a 
prezentace informací 

 Pravděpodobn
ost 

 využívá kombinatorické postupy při výpočtu 
pravděpodobnosti 

 náhodný jev a jeho 
pravděpodobnost 

 pravděpodobnost sjednocení a 
průniku jevů, 

 nezávislost jevů 

 

 Statistika  diskutuje a kriticky zhodnotí statistické 
informace a daná statistická sdělení 

 volí a užívá vhodné statistické metody k 
analýze a zpracování dat (využívá výpočetní 
techniku) 

 reprezentuje graficky soubory dat 

 čte a interpretuje tabulky, diagramy a grafy 

 rozlišuje rozdíly v zobrazení obdobných 
souborů vzhledem k jejich odlišným 
charakteristikám 

 analýza a zpracování dat v různých 
reprezentacích 

 statistický soubor a jeho 
charakteristiky (vážený aritmetický 
průměr, medián, modus, percentil, 
kvartil, směrodatná odchylka, 
mezikvartilová odchylka) 

 Informatika a 
informační a 
komunikační 
technologie, okruh 
Zpracování a 
prezentace informací 

 Posloupnosti  formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 
studovaných posloupností 

 řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o 
posloupnostech 

 určení a vlastnosti posloupností 

 aritmetická a geometrická 
posloupnost 

 Informatika a 
informační a 
komunikační 
technologie, okruh 
Zpracování a 
prezentace informací 



 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Finanční 

matematika 
 interpretuje z funkčního hlediska složené 

úrokování  

 aplikuje exponenciální funkci a geometrickou 
posloupnost ve finanční matematice 

 Úrokování 

 Finanční matematika 

 Informatika a 
informační a 
komunikační 
technologie, okruh 
Zpracování a 
prezentace informací 



4.8 Fyzika 

4.8.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

3 3 - - 

 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a 

sociální výchova RVP GV, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech RVP GV a Environmentální výchova RVP 

GV.  

 

Fyzika na Gymnáziu Hády nevybočuje z rámce standardní 

středoškolské fyziky. V rozsahu možností středoškolské matematiky 

se přidržuje osvědčených a ve světě uznávaných kurzů fyziky 

(Feynmanovy přednášky, Landauův kurz, atd...). Ve 4. ročníku  

mohou studenti navštěvovat volitelný předmět Seminář z fyziky, v 

jehož rámci se mohou připravovat na maturitu, popřípadě na další 

pomaturitní studium tohoto předmětu. 

 

Obecný cíl 

Studenti jsou ve fyzice seznámeni se současným a aktuálním 

paradigmatem chápání světa. Důraz je kladen na pochopení procesu 

poznávání zákonitostí vesmíru a na všechny důsledky z toho 

plynoucí (jak filozofické aspekty, tak i aspekty technické). Je 

ukázáno úskalí nekritického příjímání zjevovaných pravd a na řadě 

konkrétních příkladů z historie poznávání světa jsou studentům 

připomenuty v podstatě všechny metody moderní vědy (od Galileia 

až po Hawkinga). 

 

Obsahová charakteristika 

Snaha popsat svět který nás obklopuje pomocí matematiky je vlastní 

v podstatě všem přírodovědným oborům. Ve fyzice jsou rovněž 

důsledně připomínány dějepisné souvislosti. Studenti se seznamují s 

tím, jak fyzikální obraz světa ovlivňoval a měnil celé historické 

epochy. Filozofické aspekty fyziky samozřejmě rovněž nelze 

opomenout (Platón, Descartes, Kant, Marx, Schrödinger, atd.).  

 

Postupy výuky 

V hodinách fyziky je používáno jak formy přednášky, tak formy 

semináře. Studenti některá témata (např. se vztahem k  ekologii, či 

životnímu stylu a názoru - new age, postmodernizmus, atd.) 

zpracovávají samostatně a své názory veřejně obhajují před 

kolegiem spolužáků. Kritéria klasifikace jsou známá a studenti jsou 

se svým hodnocením pravidelně obeznamováni. Hodnocen je jak 

ústní, tak písemný projev studentů. 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

Student alespoň v hrubých rysech zná současný vědecký obraz světa 

a zná i meze exaktního a objektivního přístupu ke světu (Popper). 

Podrobuje informace o světě, kterých se mu dostává kritice rozumu. 

Ptá se na všechno, co mu není jasné a pídí se po příčinách všech 

věcí. Je obtížné jej zmanipulovat nepravdivým obrazem světa 

(naivní mechanistický či šarlatánský obraz světa). 

4.8.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti – 

kompetence komunikativní. 

 Učitel dbá na bezpečnost práce v laboratoři, vede žáky k 

zodpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních, zdůrazňuje 

zásady předlékařské pomoci v případě úrazu – kompetence 

občanské. 

 Učitel vede žáky k tomu, aby řešili fyzikální úlohy jak 

samostatně, tak ve spolupráci ve skupině – kompetence k 

řešení problémů. 

 Učitel podněcuje a řídí diskuse nad řešeními, hledání řešení, 

vede žáky k prezentacím vlastních postupů řešení – 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a 

personální, kompetence občanské. 



 

 Učitel zadává úkoly formou skupinová práce – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Žáci mohou zpracovat projekt s fyzikální tématikou. Téma 

zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy – kompetence 

k učení, kompetence k řešení problémů. 



 

4.8.3 Učební osnovy 
 
 

 
 

Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Fyzikální 

veličiny a 
jejich měření 

 využívá s porozuměním základní veličiny a 
jednotky 

 rozliší základní a odvozené veličiny a 
jednotky, převádí jednotky 

 změří vhodnou metodou určené veličiny 

 rozlišuje skalární a vektorové veličiny 
 

 Fyzikální veličiny a jejich měření 

 Soustava fyzikálních veličin a 
jednotek – mezinárodní soustava 
jednotek SI, její struktura a účel 

 Absolutní a relativní odchylka měření 

 Skalární a vektorové veličiny a 
operace s nimi 

 M – převody 
jednotek, 
vektorová algebra 
 

 Upravy 
základních 
vzorců 

 umí provést obecné vyjádření veličiny ze 
vzorce 

 využívá matematického aparátu k odvozování 
fyzikálních vztahů 

 umí vytvářet odvozené jednotky od zákadních 

 sčítání, odčítání, násobení a dělení 
ve vzorci 

 vytýkání veličiny ze vzorce 

 mocnění a odmocňování ve vzorci 

 M – rovnice, výrazy a 
mnohočleny 

 Mechanika 
hmotného 
bodu 

 využívá abstraktní představy hmotného bodu 
při řešení fyzikálních problémů 

 rozlišuje inerciální a neinerciální vztažné 
soustavy a využívá je při popisu fyzikálních 
dějů 

 klasifikuje pohyby a využívá základní 
kinematické vztahy pro jednotlivé druhy 
pohybů 

 určuje v konkrétní situaci působící síly a jejich 
výslednic 

 využívá Newtonovy zákony při popisu 
fyzikálních dějů, aplikuje zákony zachování 

 Kinematika pohybu – vztažná 
soustava, poloha změna polohy 
hmotného bodu, rychlost, zrychlení 

 Dynamika pohybu – síla, setrvačná 
hmotnost, hybnost, změna hybnosti, 
Newtonovy pohybové zákony, 
inerciální a neinerciální soustava, 
druhy sil, tření 

 M – výpočet 
neznámé zevzorce, 
lineární a kvadratická 
funkce, řešení 
lineárních rovnic, 
goniometrické funkce 
ostrého úhlu, 
oblouková míra 

 Tv – podmínky pro 
pohyb a jeho 
vlastnosti. 
 

 Práce, 
energie, 
výkon a 
účinnost 

 určuje dráhový účinek síly 

 uvádí souvislost mechanické energie s prací 

 aplikuje zákony zachování energie 

 umí určit výkon stroje 

 ví jak vznikají ztráty energie a jak souvisí s 
účinností 

 Mechanická práce, výkon, účinnost 

 Mechanické energie a jejich 
vzájemné přeměny 

 Mechanické energie 
a jejich vzájemné 
přeměny 
 

 Základní 
poznatkyv 
molekulové 
fyziky a 
termiky 
 

 * využívá základní principy kinetické teorie 
látek při objasňování vlastností látek různých 
skupenství a procesů v nich probíhajících 

 uplatňuje termodynamické zákony při řešení 
fyzikálních úloh 

 vysvětlí stavové změny ideálního plynu užitím 
stavové rovnice 

 * formuluje zákon zach. energie pro tepelné 
děje 

 * Kinetická teorie látek 

 * První věta termodynamiky 

 Ideální plyn 

 Vnitřní energie plynné soustavy 

 * Teplota z hlediska molekulové 
fyziky 

 * Tlak z hlediska molekulové fyziky 

 Stavová rovnice a tepelné děje 

 Tepelné stroje 

 * Sv - filozofie – vývoj 
názorů na podstatu 
hmoty – diskrétní vs. 
spojitá 

 Ze - Ekologie – 
tepelné stroje a jejich 
vliv na životní 
prostředí 

 * Ch – složení hmoty, 
atomy, molekuly, 



 

Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
ionty 

 Mechanika, 
struktura a 
vlastnosti 
pevných látek 
 

 rozlišuje krystalické a amorfní látky na 
základě znalosti jejich stavby 

 popisuje translační a rotační pohyb tuhého 
tělesa kinematicky i dynamicky 

 určí v konkrétních situacích síly jejich 
výslednici, momenty sil a výsledný moment 

 řeší praktické problémy, objasní průběh 
pružné deformace pomocí Hookeova zákona 

 Struktura a vlastnosti pevných látek 

 Tuhé těleso a jeho pohyby 

 Moment síly, momentová věta 

 Těžiště tělesa a rovnovážné polohy 

 Deformace pevného tělesa 

 Normálové napětí, Hookeův zákon 

 Teplotní délková a objemová 
roztažnost 
 

 

 Struktura a 
vlastnostiv 
kapalných 
látek 

 aplikuje zákony zachování na proudění 
ideální kapaliny 

 užívá zákonitosti teplotní roztažnosti látek 

 vysvětlí jevy související s povrchovou silou a 
energií kapalin 

 Rovnice kontinuity 

 Bernoulliho rovnice 

 Teplotní délková a objemová 
roztažnost 

 Povrchová vrstva kapaliny a její 
vlastnosti 

 Jevy na rozhraní pevná-kapalná látka 

 

 Změny 
skupenství 

 objasní kvalitativně i kvantitativně změny 
skupenství látek 

 předvídá děje související se změnami stavu 
látek za pomoci fázového diagramu 

 Tání, tuhnutí, vypařování, var, 
kapalnění 

 Sytá pára, fázový diagram 
 

 Tv - fyzikální principy 
sáňkování, bruslení, 
lyžování 

 Z - atmosféra 

 



Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Mechanické 

kmitání a 
vlnění 

 užívá základní kinematické vztahy při řešení 
problémů a úloh o pohybech kmitavých 
harmonických 

 objasní princip vzniku a šíření vln, odrazu a 
interference vlnění 

 Kinematika harmonického kmitání 

 Dynamika harmonického kmitání 

 Energie harmonického kmitání 

 Druhy vlnění a jejich charakteristika 

 Hv – akustika, 
mechanické zdroje 
zvuku, vlnění 

 Bi – lidské ucho, 
principy vnímání 
zvuku, ultrezvuk a 
jeho využití 

 Z – seismické vlny, 
tsunami 

 Gravitační 
pole 

 objasní silové působení gravitačního pole 

 objasní s pomocí Newtonova zákona pohyby 
v gravitačním poli 

 Newtonův gravitační zákon 

 Keplerovy zákony 

 Tíhové pole Země a pohyby v něm 

 Z – Sluneční 
soustava 

 Elektrostatické 
pole 

 objasní silové působení elektrostatického 
pole a dovede ho popsat příslušnými 
veličinami 

 objasní s pomocí Coulombova zákona děje v 
elektrickém poli 

 Elektrický náboj a jeho zachování 

 Coulombův zákon 

 Intenzita a potenciál elektrického 
pole 

 Elektrické napětí 

 Kapacita vodiče, kondenzátor 

 M - vektorová algebra 
 

 Stacionární 
elektrické pole 

  

 rozlišuje vodič, izolant, polovodič, předvídá 
jeho chování v elektrickém poli 

 objasní podmínky vzniku stejnosměrného 
elektrického proudu a jeho vedení v kovovém 
vodiči 

 užívá Ohmův zákon při řešení praktických 
problémů 

 vysvětlí podstatu vedení elektrického proudu 
v kapalinách, plynech, vakuu a jejich aplikace 

 objasní model vedení el. proudu v 
polovodičích 

 Proud jako veličina 

 Ohmův zákon pro část obvodu i 
uzavřený obvod 

 Elektrická energie 

 Výkon stejnosměrného proudu 

 Polovodiče 

 Elektrolyty 

 Plyny a vakuum 

 

 Stacionární 
magnetické 
pole 

 uvádí základní vlastnosti magnetického pole 
a pomocí nich řeší úlohy 

 vysvětlí funkci magnetických zařízení a 
magnetické vlastnosti materiálu 

 Magnetická síla 

 Magnetická indukce 

 Magnetické pole proudovodiče a 
cívky 

 Částice s nábojem v magnetickém 
poli 

 Magnetické vlastnosti látek 

 Magnetické materiály v praxi 

 Z – magnetické pole 
Země, důsledky jeho 
existence 

 

 Nestacionární 
magnetické 
pole 
 

 objasní základní vlastnosti nestacionárního 
magnetického pole pomocí Faradayova a 
Lenzova zákona 

  

 Elektromagnetická indukce 

 Faradayův zákon 

 Lenzův zákon 

 Vlastní indukce, indukčnost 

 Přechodové jevy 

 

 Střídavý proud  objasní vznik střídavého proudu, popíše jeho 
charakteristiky 

 vysvětlí chování prvků v elektrickém obvodu 

 popíše základní principy výroby a vedení 

 Vznik střídavého proudu 

 Výkon střídavého proudu, efektivní 
hodnoty 

 Obvody střídavého proudu 

 



 

Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
elektrického proudu v praxi  Elektromagnetické kmity 

 Generátory 

 Třífázová soustava, využití 

 Transformátor, přenos energie 

 Točivé elektromagnetické pole, 
elektromotory 

 Optika  analyzuje různé teorie podstaty světla 

 předvídá na základě vlastností světla jeho 
chování v daném prostředí 

 využívá základy paprskové optiky k řešení 
praktických problémů 

 vysvětlí princip jednoduchých optických 
přístrojů 

 klasifikuje elektromagnetické záření 

 Světlo jako elektromagnetické vlnění 
– základní pojmy 

 Rychlost šíření světla v různých 
prostředích, index lomu 

 Základní zákony 

 Rozklad světla na spektrum 

 Interference 

 Difrakce a polarizace světla 

 Zrcadla, čočky a jejich vady 

 Oko a optické přístroje 

 Elektromagnetické vlnění 

 Rentgenové záření 

 Bi – fyziologie vidění 
a jeho poruch, 
škodlivost všech 
druhů záření, využití 
rtg v praxi 

 EV – optický záznam 
 

 Úvod do fyziky 
mikrosvěta 
 

 popíše a vysvětlí podstatu fotoefektu 

 vymezí základní charakteristické vlastnosti 
fotonu 

 vysvětlí duální podstatu částic 

 popíše podstatu spektrální analýzy 

 využívá zákony zachování (energie, hybnosti 
…) u mikročásti 

 vysvětlí zákonitosti jaderných přeměn 

 vysvětlí principy využití jaderné energie 

 Ftoelektrický jev 

 Světelná kvanta vs. vlny 

 Základní poznatky o atomu 

 Objev atomového jádra 

 Čárové spektrum, kvantování 
energie 

 Kvantová čísla, periodická soustava 

 Složení atomového jádra 

 Hmotnostní úbytek, vazebná energie 

 Radioaktivita přirozená a umělá 

 Ch – spektrální 
analýza, periodická 
soustava, kvantová 
čísla 
 

 



 

4.9 Chemie 

4.9.1 Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

3 3 - - 

 

Výuka probíhá ve klasické třídě a praktická cvičení ve 

specializované učebně chemie.  

  

Vzdělávání v předmětu chemie: 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

 vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na 

příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním 

jednoduchých chemických pokusů  

 učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, 

vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy 

 učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských 

postojů  

 učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel 

bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první 

pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a 

přípravky. 

  

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů 

vzdělávání:  

 frontální výuka je spojována s  praktickými cvičeními 

 nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů  

 práce ve skupinách 

 demonstrační pokusy 

  

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je 

omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na 

dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou 

legislativou. 

  

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením 

učebny, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i 

vyučujícího závazné. 

  

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda a z části s matematikou (např. zeměpis – 

surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam 

zelených rostlin, životní prostředí, zdraví,výskyt látek v přírodě,  

fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty). 

4.9.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 
 učitel vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě 

zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a 

podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, 

hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení  

 učitel vede žáky ke správnému  používání chemických termínů, 

symbolů a značek 

 učitel dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat 

závěry na základě pozorování a pokusů 

  

Kompetence k řešení problémů 
 učitel předkládá problémové situace související s učivem chemie 

 učitel dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 

 učitel dává možnost obhajovat svá rozhodnutí 

 učitel vede žáky k  nacházení příkladů chemických dějů a jevů 

z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty 

 učitel klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

 

Kompetence komunikativní 
 učitel vede žáky ke správnému užívání chemických  symbolů a 

značek 

 učitel podněcuje žáky k argumentaci 



 

 učitel umožňuje žákům samostatně i ve skupinách pracovat na 

zadaném tématu 

 

Kompetence sociální a personální 
 učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 učitel podněcuje žáky  ke smysluplné diskusi  

 učitel vytváří situace, při kterých se žáci  učí respektovat názory 

jiných 

 

Kompetence občanské 
 učitel společně s žáky respektuje pravidla pro práci 

s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 učitel předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní 

ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektovat 

požadavky na kvalitní životní prostředí 

 učitel vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích 

(přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) 

  

Kompetence pracovní 
 učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání  materiálů, 

nástrojů a vybavení 

 učitel vyžaduje dodržování  vymezených pravidel a povinností z 

hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany 

životního prostředí  

 učitel zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků 

v běžné praxi 

 



 

4.9.3 Učební osnovy 
 

 

  

Vyučovací předmět: chemie 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Úvod do 

studia 
chemie 

 Využívá odbornou terminologii při popisu 
látek a vysvětlování chemických dějů 

 Používá značky chemických prvků při tvorbě 
chemických vzorců 

 Orientuje se v periodické tabulce prvků, umí 
z periodické tabulky vyčíst důležité informace 
o prvcích 

 Zná značky a názvy významných chemických 
prvků 

 Základní pojmy – hmota, její formy, 
vlastnosti 

 Klasifikace látek  

 Historický vývoj chemie 

 Značky prvků (s a p prvky)  

 Značky prvků (d prvky) 

 F – základní 
pojmy 

 D – historický 
vývoj chemie, 
objev a využití 
prvků v 
minulosti 

 Atom  Popíše stavbu atomu 

 Využívá periodické tabulky prvků tvorbě 
elektronové konfigurace prvků 

 Rozliší jednotlivé typy radioaktivity, jejich 
působení na organismus 

 Stavba atomu 

 Hmotnost atomů a molekul 

 Stavba elektronového obalu 

 Radioaktivita 

 F – stavba 
atomu, 
kvantová 
čísla, 
radioaktivita 

 Chemická 
vazba 

 Objasní vznik chemické vazby  

 Vysvětlí pojem elektronegativita  

 Určí typ chemické vazby ve sloučenině 

 Využívá znalosti o chemických vazbách 
 k předvídání některých vlastností látek a 
jejich chování v chemických reakcích 

 Vznik kovalentní vazby, iontová, 
kovová vazba, koordinačně-kovalentní 
vazba 

 Mezivazebné síly 

  

 Chemická 
reakce 

 Rozliší různé typy chemických reakcí 

 Předvídá průběh chemických dějů s využitím 
znalostí o částicové struktuře látek 

  Využívá odbornou terminologii při popisu a 
vysvětlování chemických dějů  

 Vyrovná chemickou rovnici 

 Chemická reakce – klasifikace, 
chemický děj 

 Chemická rovnice (se a beze změny 
oxid.č) - vyčíslení 

  

 Názvosloví 
anorganickýc
h sloučenin 

 Vysvětlí pojem oxidační číslo, určí oxidační 
čísla jednotlivých prvků ve sloučeninách 

 Vytvoří vzorec chemické sloučeniny z jeho 
názvu 

 Vytvoří název chemické sloučeniny z jeho 
vzorce 

 Názvosloví oxidů, dvojprvkových 
sloučenin vodíku, kyselin, hydroxidů, 
solí a krystalohydrátů 

  

 Směsi  Rozliší pojmy různorodé a stejnorodé směsi, 
koloidní roztoky  

 Rozliší pojmy suspenze, emulze, pěna, dým a 
mlha 

 Uvede příklad pevné, kapalné a plynné 
stejnorodé směsi  

 Použije správně pojmy: rozpustnost, 
rozpouštědlo, koncentrovanější, zředěnější, 
nasycený a nenasycený roztok 

 Homogenní a heterogenní směsi  

 Roztoky 

  



 

Vyučovací předmět: chemie 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Chemické 

výpočty 
 Provádí chemické výpočty  

 Uplatňuje je při řešení praktických problémů 
(popíše přípravu roztoku o dané molární 
koncentraci, hmotnostním zlomku, 
objemovém zlomku, výpočty z rovnic, pH atd.) 

 Uplatňuje výpočty ředění rovnic v praxi 

 Výpočty z chemického vzorce 

 Výpočty z chemické rovnice,  

 Látkové množství 

 Hmotnostní zlomek, procento 

 Objemový zlomek 

 Ředění roztoků 

  

 Kinetika 
chemických 
reakcí 

 Uvede průběh chemické reakce bez a 
s katalyzátorem 

 Uvede faktory, které ovlivňují rychlost 
chemické reakce 

 Kinetika chemických reakcí 

 Faktory ovlivňující rychlost 
chemických reakcí 

  

 Termochemi
e 

 Vysvětlí první a druhý termochemický zákon 
na příkladu 

 Využívá odbornou terminologii při výpočtech 
slučovacích a spalných tepel 

 Termochemie, výpočty   

 Chemická 
rovnováha 

 Vysvětlí princip acidobazických a redoxních, 
komplexotvorných a srážecích reakcí 

 Acidobazické reakce 

 Redoxní reakce 

 Komplexotvorné a srážecí reakce 

  

 Periodická 
soustava 
prvků 

 Orientuje se v periodické tabulce prvků 

 Čte z periodické tabulky důležité informace o 
prvcích – český a latinský název, značka, 
protonové číslo, atomová relativní hmotnost, 
elektronegativita 

 Předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v 
chemických procesech na základě poznatků o 
periodické soustavě prvků 

 Periodická soustava prvků – shrnutí 
obecných zákonitostí 

  

 s-prvky 

 p-prvky 

 Využívá názvosloví anorganické chemie při 
popisu sloučenin 

 Charakterizuje významné zástupce prvků a 
jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové 
zdroje, využití v praxi a vliv na životní 
prostředí 

 Zapíše elektronovou konfiguraci prvků 

 Uvede složení vzduchu, jeho vlastnosti, 
znečištění 

 Popíše vlastnosti vody a její význam, 
zhodnotí využitelnost různých druhů vod a 
navrhne možné způsoby efektivního 
hospodaření vodou v příslušném regionu 

 Předvídá průběh typických reakcí 
anorganických sloučenin 

 Vodík a jeho sloučeniny (voda) 

 Alkalické kovy a kovy alkalických 
zemin 

 13., 14., 15., 16., 17., 18. skupina 

 Geologie 
okruh - 
Složení a 
struktura 
Země –
integrováno 

 Geologie 
okruh Voda –
integrováno 

 Environmentál
ní výchova 
okruh Člověk 
a životní 
prostředíí 

 Geologie 
okruh - 
Složení a 
struktura 
Země - 
integrováno 

 



 

Vyučovací předmět: chemie 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 d-prvky, f-

prvky 
 Využívá názvosloví anorganické chemie při 

popisu sloučenin 

 Charakterizuje významné zástupce prvků a 
jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové 
zdroje, využití v praxi a vliv na životní 
prostředí,  

 Uvede vlastnosti železa a popíše jeho výrobu, 
využití 

 D-prvky, f-prvky – charakteristika 

 Průmyslově významné kovy, výroba a 
zpracování kovů (hl. výroba železa) 

 Environmentál
ní výchova 
okruh Člověk 
a životní 
prostředíí 

 Geologie 
okruh - 
Složení a 
struktura 
Země 

 

 

 



Vyučovací předmět: chemie 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Úvod do 

organické 
chemie 

 Rozliší organické a anorganické sloučeniny,  

 Vyhledá a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy a zemního 
plynu, umí uvést příklady havárií 
způsobených ropou, ropnými produkty a 
zemním plynem,  

 Zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné 
pro strukturu organických sloučenin 

 Porovná vlastnosti jednoduché, dvojné a 
trojné vazby 

 Vysvětlí pojem izomerie a uvede jednotlivé 
typy 

 plikuje pravidla systematického názvosloví 
organické chemie při popisu sloučenin s 
možností využití triviálního nebo 
dvousložkového názvosloví 

 Zapíše organické sloučeniny různými typy 
vzorců 

 Úvod do organické chemie 

 Průmyslové zpracování ropy, havárie 
při zpracování ropy, 

 Vlastnosti organických sloučenin, typy 
vzorců, izomerie, indukční a 
mezomerní efekt, klasifikace 
organických reakcí, štěpení vazby 

 Environmentál
ní výchova 
okruh Člověk 
a životní 
prostředí 

 Environmentál
ní výchova 
okruh Životní 
prostředí ČR Z 
– ropa 

 Uhlovodíky  Charakterizuje základní skupiny organických 
sloučenin a jejich významné zástupce,  

 Zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v 
praxi a vliv na životní prostředí 

 Popíše princip substituce, adice, eliminace a 
přesmyku, aplikuje jejich mechanismus na 
konkrétní příklady reakcí 

 Alkany, cykloalkany, alkeny, 
alkadieny, alkyny, areny, 

  

 Deriváty 
uhlovodíků 

 Rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty 
uhlovodíků, rozliší uhlovodíkový zbytek a 
funkční skupinu na příkladech vzorců 
derivátů,  

 Aplikuje pravidla systematického názvosloví 
organické chemie při popisu derivátů, uvede 
používané triviální názvy 

 Využívá znalosti struktury derivátů k určení 
průběhu chemických reakcí 

  Uvede jejich vlastnosti a využití, 

 Halogenové deriváty, alkoholy, fenoly, 
aldehydy, ketony, karboxylové 
kyseliny, funkční a substituční deriváty 
karboxylových kyselin, 

  

 Úvod do 
biochemie 

 Uvede, čím se obor biochemie zabývá, 

 Rozliší živé a neživé soustavy,  

 Uvede chemické složení živých soustav 

 Význam slova biochemie, vlastnosti 
živých soustav, chemické složení 
živých soustav, látkový metabolismus 

  

 Biochemie  Objasní strukturu jednotlivých sloučenin, 
jmenuje 

 Významné zástupce 

 Zhodnotí funkci látek, jejich význam pro 
organismy 

 Rozliší vitaminy rozpustné v tucích a ve vodě 

 Popíše základní metabolické procesy 

 Sacharidy, lipidy, bílkoviny, nukleové 
kyseliny, enzymy 

 Bi - trávení, 
metabolismus, 
genetika, 
nukleové 
kyseliny 



 

Vyučovací předmět: chemie 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Chemie 

kolem nás 
 Rozliší plasty a uvede příklady jejich názvů, 

vlastností a použití 

 Posoudí vliv plastů na životní prostředí 

 Rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede 
výhody a nevýhody jejich použití 

 Rozdělí léčiva dle jejich účinku 

 Uvede využití pesticidů, jejich účinek 

 Syntetické makromolekulární látky, 
jejich vznik, vlastnosti, rozdělení, 
využití 

 Pesticidy, léčiva, detergenty 

 Chemie a životní prostředí 

 Environmentál
ní výchova 
okruh Člověk 
a životní 
prostředí 

 



 

4.10 Biologie 

4.10.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

2 2 2 - 

 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Biologie RVP GV, dále část 

obsahu oboru Geologie RVP GV a část oboru Výchova ke zdraví 

RVP GV. 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a 

sociální výchova RVP GV a Environmentální výchova RVP GV.  

 

Ve 2. nebo ve 3. ročníku studenti absolvují týdenní Biologicko – 

ekologická praktika. 

Na předmět navazuje volitelný předmět Biologický seminář (4. 

ročník). 

 

Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části maturit. 

 

Ve vyučování biologii mají žáci získat představu o podstatě života, o 

jeho rozmanitosti, seznámí se se základy evoluce a základy 

biologického systému. Důraz je kladen na molekulovou a 

biochemickou podstatu a na problémy související s ochranou 

životního prostředí. 

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 se orientoval v základních formách živé a neživé přírody 

 chránil přírodu a životní prostředí 

 chápal důsledky lidské činnosti na všechny formy živé i 

neživé přírody díky molekulové podstatě dějů 

 při provádění laboratorních cvičení účinně spolupracoval ve 

skupině. 

4.10.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky k užívání vhodné literatury (atlasů, klíčů 

…) – kompetence k učení. 

 Učitel vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti – 

kompetence komunikativní 

 Učitel dbá na bezpečnost práce v laboratoři, vede žáky k 

zodpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních, zdůrazňuje 

zásady předlékařské pomoci v případě úrazu – kompetence 

občanské. 

 Učitel zadává úkoly formou skupinová práce – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Žáci mohou zpracovat projekt s biologickou tématikou. 

Téma zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 Důraz na mezipředmětové vztahy – kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů. 



 

4.10.3 Učební osnovy 

 

  

Vyučovací předmět: Biologie  

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup - student Učivo: (MV, PT, PO) 
 Úvod do 

biologie 
 

 Zhodnotí současní pojetí biologie 

 Rozliší základní biologické disciplíny 

 Odliší živé soustavy od neživých na základě 
jejich  

      charakteristických vlastností 

 PT1. Definuje pojem jedinec, druh 

 Biologie jako věda 

 Biologické disciplíny 

 Základní biologická terminologie 

 Obecná charakteristika organismů 

PT1. → Osobnostní a sociální 
výchova okruh Poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti 

 Evoluční 
biologie 

 Porovná významné hypotézy o vzniku  a 
evoluci 

      živých soustav na Zemi 

 Názory na vznik života na Zemi 

 Vznik a vývoj živých soustav 

 

 Biologie virů   Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy 

 PT1. Zhodnotí způsoby ochrany proti virovým 
      onemocněním a metody jejich léčby 

 PT2. Zhodnotí pozitivní a negativní význam 
virů 

 Stavba a funkce virů 

 Virová onemocnění 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí 
PT2. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a prostředí 

 Obecná 
biologie 

 Objasní stavbu a funkci strukturních složek a 
životní 

      projevy prokaryotních 

 PT1. Zhodnotí způsoby ochrany proti 
bakteriálním  

      onemocněním  a metody jejich léčby 

 PT2., PT3. Charakterizuje bakterie 
z ekologického,  

      zdravotnického a hospodářského hlediska 

 Objasní stavbu a funkci strukturních složek a 
životní 

      projevy eukaryotních buněk 
 

 Buňka prokaryotická – stavba 

 Funkce organel 

 Bakterie – přehled základních 
onemocnění 

 Sinice  

 Buňka eukaryotická – stavba, funkce 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí 
PT2. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a prostředí 
PT3. → Osobnostní a sociální 
výchova okruh Seberegulace, 
organizační schopnosti a 
efektivní řešení problémů 

 Klasifikace 
organismů 

 Odvodí hierarchii recentních organismů ze 
znalostí o  

      jejich evoluci 

 Orientuje se v aktuální klasifikaci organismů 
dle 

      přiloženého schématu 

 Klasifikace organismů 

 Evoluce organismů 

 

 Biologie řas  PT2., PT3. Charakterizuje řasy 
z ekologického,  

      zdravotnického a hospodářského hlediska 

 Řasy PT2. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a prostředí 
PT3. → Osobnostní a sociální 
výchova okruh Seberegulace, 
organizační schopnosti a 
efektivní řešení problémů 



 

Vyučovací předmět: Biologie  

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup - student Učivo: (MV, PT, PO) 
 Biologie rostlin   Popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkce 

rostlinných  
      orgánů  

 Objasní princip životních cyklů a způsoby  
      rozmnožování rostlin 

 PT 1. Posoudí vliv životních podmínek na 
stavbu a  

      funkci rostlinného těla 

 Porovná společné a rozdílné vlastnosti řas a  
      cévnatých rostlin 

 PČ1., PČ2.  Pozná a pojmenuje významné 
druhy  

      rostlin a uvede jejich ekologické nároky  

 Zhodnotí rostliny jako primární producenty 
biomasy a  

      možnosti využití rostlin v různých odvětvích lidské  
      činnosti 

 Posoudí vliv životních podmínek na stavbu a 
funkci  

      rostlinného těla 

 PT1., PČ1  Zhodnotí problematiku 
ohrožených  

      rostlinných druhů a možnosti jejich ochrany 

 PT2. Vysvětlí problematiku ohrožených 
rostlinných  

      druhů a možnosti jejich ochrany 

 Morfologie rostlin 

 Anatomie rostlin 

 Fyziologie rostlin 

 Rostliny a prostředí 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a prostředí   
PT2. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí 
PČ1. → Biologicko-
geografická praktika   
PČ2. → Exkurze Rostliny 
Moravského krasu 

 Biologie hub  Vymezí společné a rozdílné znaky hub a 
ostatních  

      organismů  

 Pozná a pojmenuje významné zástupce hub 
a  

      lišejníků 

 PT1. Posoudí ekologický, zdravotnický a  
      hospodářský význam hub a lišejníků 

 Stavba a funkce hub 

 Stavba a funkce lišejníků 

 Přehled významných zástupců 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí 
 

 Ekologie 
rostlin a hub 

 PT1. Používá správně základní ekologické 
pojmy 

 PT1. PČ1. Objasňuje základní ekologické 
vztahy 

 PT1. Základní ekologické pojmy 

 PT1. Podmínky života 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a prostředí 
PČ1. → Exkurze Rostliny 
Moravského krasu 

  



Vyučovací předmět: Biologie  

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup – student Učivo: (MV, PT, PO) 
 Biologie 

protist 
 Charakterizuje protista z ekologického,  
      zdravotnického a hospodářského hlediska 

 Stavba a funkce protist  

 Klasifikace protist 

 

 Biologie 
bezobratlých 

 Charakterizuje hlavní taxonomické jednotky  
      bezobratlých živočichů a jejich významné funkce 

 Popíše vývoj jednotlivých orgánových 
soustav 

 Objasní principy základních způsobů 
rozmnožování a  

      vývoje bezobratlých živočichů 

 PT1., PČ1., PČ2. Pozná a pojmenuje 
významné 

      živočišné druhy a uvede jejich ekologické nároky 

 PT1. Posoudí význam živočichů v přírodě a 
v různých  

      odvětví lidské činnosti 

 PT1., PT2. Charakterizuje pozitivní a 
negativní 

      působení živočišných druhů na lidskou populaci 

 PT2., PČ1. Zhodnotí problematiku 
ohrožených  

      živočišných druhů a možnosti jejich ochrany 

 Mnohobuněční živočichové - 
bezobratlí 

 Morfologie, anatomie a fyziologie  
bezobratlých 

 Rozmnožování bezobratlých 

 Systém a evoluce bezobratlých 

 PT1. Bezobratlí a prostředí 
 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a prostředí   
PT2. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí 
PČ1.  → Biologicko-
geografická praktika   
PČ2. → Exkurze Živočichové 
Moravského krasu 

 Biologie 
strunatců 

 Charakterizuje hlavní taxonomické jednotky 
živočichů  

      a jejich významné funkce 

 Popíše vývoj jednotlivých orgánových 
soustav 

 Objasní principy základních způsobů 
rozmnožování a  

      vývoje živočichů 

 PT1. Pozná a pojmenuje významné živočišné 
druhy a  

      uvede jejich ekologické nároky 

 PT1. Posoudí význam živočichů v přírodě a 
v různých  

      odvětví lidské činnosti 

 PT1. PT2. Charakterizuje pozitivní a 
negativní 

      působení živočišných druhů na lidskou populaci 

 PT2. Zhodnotí problematiku ohrožených 
živočišných  

      druhů a možnosti jejich ochrany 

 Strunatci 

 Morfologie, anatomie a fyziologie  
strunatců 

 Rozmnožování strunatců 

 Systém a evoluce strunatců 

 PT1. Obratlovci a prostředí 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a prostředí   
PT2. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí 

 Etologie  Posoudí význam živočichů v přírodě a 
v různých  

      odvětvích lidské činnosti 

 PČ2. Charakterizuje pozitivní a negativní 
působení  

      živočišných druhů na lidskou populaci 

 Živočichové a prostředí 

 Etologie 

PČ1.  → Biologicko-
geografická praktika   
PČ2. → Exkurze Živočichové 
Moravského krasu 



 

Vyučovací předmět: Biologie  

Ročník: 2. ročník 

Téma: Výstup – student Učivo: (MV, PT, PO) 
 Charakterizuje základní typy chování 

živočichů 

 PČ1. Zhodnotí problematiku ohrožených 
živočišných  

      druhů a možnosti jejich ochrany 

 Ekologie 
živočichů 

 PT1. Používá správně základní ekologické 
pojmy 

 PT1. Objasňuje základní ekologické vztahy 

 PT2. PČ1. Objasní základní způsoby ochrany 
přírody  

      v ČR 

 PT1. Základní ekologické pojmy 

 PT1. Podmínky života 

 MV1. Biosféra a její členění 

 PT2. Ochrana životního prostředí 
ČR 

PT1. → Environmentální 
výchova okruh Problematika 
vztahů organismů a prostředí   
PT2. → Environmentální 
výchova okruh Člověk a 
životní prostředí 
MV1. → Geografie – biosféra 
PČ2. → Exkurze Živočichové 
Moravského krasu 

 

 

 

Vyučovací předmět: Biologie  

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup – student: Učivo:  (MV, PT, PO) 
 Biologie 

člověka 
 Podle přiloženého schématu popíše a 

vysvětlí evoluci  
      člověka 

 Využívá znalostí o orgánových soustavách 
pro  

      pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími  
      v lidském těle 

 Charakterizuje individuální vývoj člověka a 
posoudí  

      faktory ovlivňující jej v pozitivním a negativním 
směru 

 PT2. Projevuje odolnost vůči výzvám  
      k sebepoškozujícímu chování a rizikovému 
životnímu  
      stylu 

 PT1. Usiluje o pozitivní změny ve svém 
životě,  

      související s vlastním zdravím i zdravím ostatních 

 PT3. Podle konkrétní situace zasáhne při 
závažných  

      poraněních a životu ohrožujících stavech 

 PT1. Uplatňuje odpovědné a etické přístupy 

 Opěrná a pohybová soustava 

 Soustavy látkové přeměny 

 Soustavy regulační 

 Soustavy rozmnožovací 

 PT1, PT2, PT3 Životní styl a zdraví 

PT1. → Osobnostní a sociální 
výchova okruh Seberegulace, 
organizační schopnosti a 
efektivní řešení problémů 
PT2. → Osobnostní a sociální 
výchova okruh Poznávání a 
rozvoj vlastní osobnosti 
PT3. → Osobnostní a sociální 
výchova okruh Sociální 
komunikace 



 

Vyučovací předmět: Biologie  

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup – student: Učivo:  (MV, PT, PO) 
k lidské  

      sexualitě, rozhoduje se s vědomým možných 
důsledků 

 PT1. Se orientuje v problematice 
reprodukčního  

      zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu    
      rodičovství 

 Genetika  Využívá znalostí o genetických zákonitostech 
pro  

      pochopení rozmanitosti organismů 

 Analyzuje množnosti využití znalostí z oblasti 
genetiky  

      v běžném životě  

 Molekulární a buněčné základy 
dědičnosti 

 Dědičnost a proměnlivost 

 Genetika člověka  

 Genetika populací 

Chemie 

 

 

 

 



 

4.11  Informační a výpočetní technologie 

4.11.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

1 - - - 

 

 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Informatika a informační a 

komunikační technologie RVP GV. 

Třída se ve všech hodinách dělí na skupiny. 

 

Z předmětu nelze skládat maturitní zkoušku ve společné ani v  

profilové části. 

 

Žáci se zdokonalí v ovládání operačního systému počítače. Při 

vyhledávání informací v prostředí internetu budou žáci schopni 

ověřovat a vyhodnocovat informace z různých informačních zdrojů. 

Naučí se základům publikování na www.  

4.11.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel podněcuje žáky ke sběru informací a orientace ve 

zdrojích informací – kompetence k učení, kompetence 

komunikativní. 

 Užívání výpočetní techniky – kompetence komunikativní, 

kompetence pracovní. 

 Učitel klade důraz na význam výpočetní techniky a 

digitálních technologií ve všech oblastech života – 

kompetence k učení, kompetence sociální a personální. 



 

4.11.3 Učební osnovy 

 

 

 

Vyučovací předmět: Informatika a výpočetní technika 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Digitální 

technologie 
 Ovládá, propojuje a aplikuje dostupné 

prostředky ICT 

 Využívá teoretické i praktické poznatky o 
funkcích jednotlivých složek hardwaru a 
softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 

 Organizuje účelně data a chrání je proti 
poškození či zneužití 

 Orientuje se v možnostech uplatnění ICT v 
různých oblastech společenského poznání a 
praxe 

 Informatika 

 Hardware 

 Software 

 Informační sítě 

 Digitální technologie a jejich využití v 
praxi 

 Údržba a ochrana dat 

 Ergonomie, hygiena a bezpečnost 
práce s ICT 

 

 Zdroje a 
vyhledávání 
informací, 
komunikace 

 Využívá dostupné služby informačních sítí k 
vyhledávání informací, ke komunikaci, k 
vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci 

 Využívá nabídku informačních a vzdělávacích 
portálů, encyklopedií, knihoven, databází a 
výukových programů 

 Posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, 
relevanci a věrohodnost informačních zdrojů 
a informací 

 Využívá informační a komunikační služby v 
souladu s etickými, bezpečnostními a 
legislativními požadavky 

 Internet 

 Informace 

 Sdílení odborných informací 

 Informační etika, legislativa 

 

 Zpracování 
informací 

 Aplikuje algoritmický přístup k řešení 
problémů 

 Algoritmizace úloh  

 

 



 

4.12  Umění a kultura 

4.12.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

2 2 - - 

 

Předmět realizuje vzdělávací obsah Výtvarného obor včetně okruhu 

Umělecká tvorba a komunikace  

 

Z předmětu je možné maturovat v rámci profilové části maturitní 

zkoušky. 

 

Předmět Umění a kultura má velký význam pro formování 

estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, 

převážně naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se 

žáci seznámí se základními výtvarnými technikami. Důležitou 

složkou je přehled nejvýznamnějších uměleckých směrů, autorů a 

děl. 

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život 

 se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole 

 se v rámci svých možností snažil vyjádřit uměleckými 

prostředky 

 chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny 

 si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot 

současných i minulých utvářel nepředpojaté postoje k různým 

kulturám a společenstvím 

 chápal význam výtvarného díla a výtvarného umění v 

historickém kontextu. 

4.12.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a 

na rozvoj jejich vlastních schopností – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální. 

 Učitel organizuje návštěvy výstav podle aktuálních možností, 

formuje tak postoje žáků k emotivním a pocitovým 

prožitkům, rozvíjí tak jejich kulturní rozhled – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální. 

 Učitel organizuje žákům práci formou větších společných 

projektů, rozvíjí tak jejich schopnosti týmové spolupráce a 

zodpovědnost jedince za společné dílo – kompetence sociální 

a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. 

 Učitel zadává žákům referáty k samostatnému či 

skupinovému zpracování a prezentaci – kompetence k učení, 

kompetence komunikativní. 

 Žáci mohou zpracovat projekt s výtvarnou tématikou. Téma 

zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů. 



 

4.12.3 Učební osnovy 

 

 
 

Vyučovací předmět: Umění a kultura 

Ročník: 1. a 2. ročník 

Téma:  Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
obecná témata 
prostupující celým 
učivem 

vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách, 
objasní její význam v 
procesu umělecké tvorby i v životě i jako základního 
faktoru rozvoje své 
osobnosti 

vysvětlí umělecký znakový systém jako systém 
vnitřně diferencovaný a 
rozpozná v něm umělecké znaky od objevných až po 
konvenční 

na příkladech vysvětlí roli uměleckého znaku jako 
neukončenou, 
nedefinitivní ve svém významu; vysvětlí vztah mezi 
subjektivním 
obsahem znaku a významem získaným v komunikaci 

objasní význam osobně založených podnětů na vznik 
estetického 
prožitku; popíše vlastní zkušenosti i zkušenosti s 
uměním, které s jeho 
vznikem souvisejí 

vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci 
uměleckého díla a 
zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti 

objasní podstatné rysy magického, mýtického, 
univerzalistického, 
modernistického přístupu k uměleckému procesu, 
rozpozná je 
v současném umění a na příkladech vysvětlí posun v 
jejich obsahu 

objasní podstatné rysy aktuálního (pluralitního, 
postmodernistického) 
přístupu k uměleckému procesu a na základě toho 
vysvětlí proces vzniku 
„obecného vkusu“ a „estetických norem“ 

vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na 
příkladech uvede jejich vliv na proměnu komunikace v 
uměleckém procesu 
 

Umělecký proces a jeho vývoj 

umělecký proces a realita 

chápání uměleckého procesu 

znakové systémy jednotlivých druhů umění 

historické proměny pojetí uměleckého 
procesu 

prezentace uměleckého díla 
 
Role subjektu v uměleckém procesu 

smyslové vnímání a jeho rozvoj 

interpretace a recepce uměleckého díla 

tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta, 
recipienta 
Úloha komunikace v uměleckém procesu 

umění ve společnosti 

role umělce 

proces tvorby nových, sociálně dosud   
nezakotvených znaků 

publikum a jeho role 

nové technologie a jejich vliv na umělecký 
proces 

subjektivní chápání uměleckých hodnot a 
hodnoty 
společensky uznávané 
 

 Osobnostní a 
sociální výchova okruhy 
Sociální 
komunikace a Spolupráce a 
soutěž 
– prolíná celým studiem 
s přiměřenou gradací v 
jednotlivých 
ročnících 
 

  já- moje identita 

při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, 
zkušenosti a znalosti, 
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, 
interpretaci a přijetí 

subjektivní vyjádření, introspekce 
 

Zsv 
 
O zařazení učiva do ročníku 
rozhoduje učitel po dohdě s 
žáky 



 

Vyučovací předmět: Umění a kultura 

Ročník: 1. a 2. ročník 

Téma:  Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
vizuálně obrazných vyjádření 
 

s přihlédnutím k jejich 
individuálním 
schopnostem a dovednostem 
 

  na příkladech objasní vliv procesu komunikace na 
přijetí a interpretaci 
vizuálně obrazných vyjádření, aktivně vstupuje do 
procesu komunikace a 
respektuje jeho pluralitu 
 

komunikace, hra s formou 

gestická malba 

haptická projekce 
 

Zsv, TV 

  samostatně experimentuje s různými vizuálně 
obraznými prostředky a při 
vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací 
prostředky 
současného výtvarného umění 

nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro 
uskutečňování 
svých projektů 
 

možnost seberalizace a sebevyjádření 
 

Zsv 

  využívá znalostí, aktuálních způsobů vyjadřování a 
technických možností 
zvoleného média pro vyjádření své představy 
 

seznámení s novými médii a technikami 

současné umělecké směry a jejich vliv na 
společnost na 
konci 20. století 



Zsv, Inf 

 

 

 

Vyučovací předmět: Umění a kultura 

Ročník: 1. ročník 

Téma: Ev Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
  vizuálně obrazné znakové systémy z hlediska 

poznání a komunikace 
 

člověk a prostředí 

architektura a její vliv na člověka v proměnách 
času 
 

 D 

 Ze 

  interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli 
autora, příjemce, 
interpreta 
 

seznámení s aktuální situací na české výtvarné 
scéně 

nová média 
 

 Čj 

 Inf 

 

 

 



 

 

Vyučovací předmět: Umění a kultura 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Ev Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
   charakterizuje obsahové souvislosti vlastních 

vizuálně obrazných 
vyjádření a konkrétních uměleckých děl a 
porovnává výběr a způsob užití 
prostředků 
 
 

 výtvarné techniky- grafika, malba 

základy fotografie 

prostorová tvorba - architektura 
 

 Čj 

   své aktivní kontakty a získané poznatky z 
výtvarného umění uvádí do 
vztahů jak s aktuálními i historickými uměleckými 
výtvarnými projevy, tak 
s ostatními vizuálně obraznými vyjádřeními, 
uplatňovanými v běžné 
komunikaci 
 

 vliv reklamy, 

film,fotografie 

street art 

design 

masovost a autenticita projevu 
 

 Zsv 

   na konkrétních příkladech vysvětlí, jak 
umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i 
sociální a jaký vliv má 
toto působení na utváření postojů a hodnot 



moderní umění a archetypální principy jako 
zdroj inspirace 

archetypální souznění různých kultur 

klasická a nová média v proměnách času 



 Zsv 

 Čj 

  vytváří si přehled uměleckých vizuálně 
obrazných vyjádření podle 
samostatně zvolených kritérií 



návštěvy galerií 

interpretace obsahu vizuálně obrazných 
vyjádření 

reflexe vývoje umění v současné společnosti 



 Čj 

 Zsv 

  na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn 
uměleckých směrů a objasní 
širší společenské a filosofické okolnosti vzniku 
uměleckých děl 



vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků 



 Zsv 

  na konkrétních příkladech vizuálně obrazných 
vyjádření objasní, zda a 
jak se umělecké vyjadřovací prostředky 
výtvarného umění od konce 19. 
století do současnosti promítají do aktuální 
obrazové komunikace 



citace, parafráze, narážka, 

autenticita projevu a vyprázdněnost forem 



 Čj 

 

 

 



4.13 Tělesná výchova 

4.13.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

2 2 2 2 

 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova a část 

vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví. 

Žáci 1. ročníku absolvují 6ti denní lyžařský výcvikový kurz, dále 

žáci každoročně  absolvují sportovní kurz zaměřený na letní sporty. 

Výuka probíhá v tělocvičnách vybavených běžným sportovním 

nářadím a náčiním a ve venkovních sportovních areálech určených 

zejména pro atletiku a hry,  případně v pronajatých specializovaných 

prostorách. 

 

Žáci skládají z Tělesné výchovy maturitní zkoušku v profilové části. 

 

Předmět Tělesná výchova si klade za cíl vybudovat v žácích pocit 

zodpovědnosti za své zdraví. Teoretické poznatky z oblasti tréninku, 

relaxace a účinků fyzické zátěže na organizmus žákům umožní i v 

budoucnu plánovat svou fyzickou aktivitu přiměřeně svým 

možnostem. 

Škola se pravidelně účastní sportovních soutěží v nejrůznějších 

odvětvích. 

Ve výuce je rovněž kladen důraz na prevenci úrazů a význam 

správné životosprávy a správného životního stylu pro duševní 

zdraví. 

Součástí výuky jsou ušlechtilé myšlenky spojené se sportem a 

olympismem. 

4.13.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí 

jejich osobní schopnosti a posouvá jejich limity – kompetence 

komunikativní,  kompetence sociální a personální. 

 Učitel organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí 

zodpovědnost jednotlivce za výsledek práce kolektivu – 

kompetence  komunikativní, kompetence sociální a 

personální, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje ve výuce soutěže jednotlivců, tím rozvíjí 

morálně volní vlastnosti žáků a učí snášet neúspěchy – 

kompetence sociální a  personální, kompetence občanské. 

 Učitel klade důraz na hodnocení individuálního zlepšení výkonů 

každého žáka a tím jej motivuje k práci na vlastním zdokonalení 

– kompetence  sociální a personální, kompetence občanské. 

 Učitel striktním požadavkem na dodržování sjednaných pravidel 

rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků a respekt před danými 

pravidly a  předpisy – kompetence komunikativní, kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 



 

4.13.3 Učební osnovy 
 

 

  

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 1. – 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 

 Činnost 
ovlivňující     
zdraví 

 

 Usiluje o pozitivní změny ve svém životě 
související se zdravím 

 Ověřuje různými testy úroveň zdatnosti a 
svalové ne/rovnováhy 

 Připraví organismus na pohybovou činnost 

 Organizuje svůj pohybový režim 

 Uplatňuje účelné a bezpečné chování 
v daných skutečnostech 

 Poskytne první pomoc při úrazech 

 

 Tělesná výchova dle věku a pohlaví 

 Sport rekreační a výkonnostní 

 Význam kondičních a protahovacích 
cvičení 

 Prevence úrazů 

 Správné držení těla, pravidelné 
dýchání 

 Základní typy rozcvičování 

 Zásady první pomoci 

 Pohybový režim – motivace, 
relaxace, posilování 

 Zvládání zátěžových a stresových 
situací a jejich předcházení 

 
Učivo prolíná všemi ročníky. 
Učivo je zařazováno průběžně 
a s přiměřenou gradací v 
návaznosti na zařazované 
pohybové aktivity a ostatní 
učivo. 
 
Integrován vzdělávací obsah 
Výchova ke zdraví okruh 
Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

 

 Pohybové   
dovednosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Provádí osvojené pohybové dovednosti a 
zvládá jejich postupný rozvoj 

 Umí posoudit kvalitu pohybové činnosti a 
vytvořit postup jejího zdokonalení 

 Respektuje věkové, pohlavní a výkonnostní 
pohybové cíle a dokáže svou pohybovou 
činnost těmto přizpůsobit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pohybové hry 

 Přípravná, kondiční a koordinační 
cvičení 

 

 Pohybové dovednosti a pohybový 
výkon 

 Pohybové dovednosti zaměřené na 
rychlostní, silové, vytrvalostní a 
pohybové předpoklady 

 Překážkové dráhy 

 Štafetové soutěže 
 

 Atletika 

 Pravidla 

 Běžecká abeceda 

 Rychlost, rychlostní vytrvalost, 
vytrvalost 

 Běh v terénu 

 Skok daleký 

 Skok vysoký  

 Odrazy násobené, kotníkové a 
amortizační 

 Základy vrhů 

 Technika překážkového běhu 

 Atletický víceboj 
 

 
Učivo je zařazováno ve    
všech ročnících s přiměřenou 
gradací v závislosti na 
schopnostech, dovednostech a 
kondici skupiny. 
Hloubka zařazeného učiva 
v jednotlivých ročnících je 
dána dohodou mezi učitelem a 
žáky. 
 
Zimní výcvikový kurz 

- volitelný, přednostně pro 
studenty 1. ročníku 

   - žák si volí výuku 
snowboardingu nebo  
sjezdového lyžování 

 
 
 
Letní sportovní kurz 

- pro studenty 3. ročníku 
- zaměření na pěší a cyklo 
turistiku, plavání, sportovní 
hry 

 
Plavání 

- volitelné hodiny pro 



 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 1. – 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gymnastika 

 Organizace, bezpečnost, dopomoc 

 Názvosloví 

 Prostná – kotouly, modifikace, vazby 

              - stoje, vazby 

              - přemet stranou, vazby 

              - rovnovážné polohy a 
postoje 

 Hrazda – výmyk 

               - toč vzad 

               - podmet 

 Přeskok – kůň nadél i našíř – 
roznožka,    skrčka             

 Skoky z trampolíny – přemet, salto 
 

 Posilování 

 Cvičení na správné držení těla 

 Kruhový trénink 

 Posilování s vlastní vahou těla 

 Posilování s činkami 

 Odhody medicinbalem 

 Šplh na laně a na tyči 
 

 Sportovní hry 

  Basketbal, Volejbal, Fotbal, 
Florbal, Baseball 

 pravidla 

 herní činnost jednotlivce 

 herní činnosti družstva 

 průpravné hry 

 hra dle pravidel 
 
 

 Ostatní hry 

 Stolní tenis, badminton, tenis 

 Základní popis hry a činnosti hráče/ů 
 

studenty všech ročníků 
 
Vánoční kapřík 

- předvánoční turnaj tříd ve 
volejbalu a sálové kopané 

 
Velikonoční beránek 
- velikonoční turnaj tříd 
basketbalu a florbalu 
 
 
 
 
 

 Specializace 
4.ročníku 

 Zpracovává komplexní pohybovou jednotku a 
neustále ji vylepšuje 

 4.ročník 

 maturitní sestava 

 trénink maturitních disciplín 

 příprava na přijímací zkoušky na 
sportovní větve VŠ 

 

 

 

 Činnosti 

 

 Zná základní princip dané soutěže nebo 

 

 Pravidla osvojovaných činností 

 
Učivo prolíná všemi ročníky. 



 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 1. – 4. ročník 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
podporující 
pohybové 
učení 

sportovní činnosti včetně pravidel 

 Vhodně volí výstroj a výzbroj a zachází s ní 
správně 

 Dokáže vytvořit a realizovat systém turnaje či 
soutěže 

 Spolurozhoduje utkání a respektuje pravidla 

 Spolupracuje s družstvem 

 Sleduje sportovní dění 

 Naplňuje olympijskou myšlenku a hraje fair 
play 

 Základní pravidla her a systémy her 

 Měření výkonů a pohybových 
dovedností 

 Základní techniky hodnocení výkonů 
nebo výsledků 

 

 Komunikace 

 Názvosloví, sportovní značení 

 Spolupráce, gesta, posunky, 
vzájemná komunikace 

 Soudržnost kolektivu, povzbuzování 
 

 Výzbroj a výstroj 

 Bezpečnostní prvky 

 Správný výběr jednotlivých prvků 

 Kvalita a dostupnost 
 

 Organizace sportovních akcí 

 Brněnská laťka, Brněnské Běhy, 
European kids athletics games… 

 

Učivo je zařazováno průběžně 
a v návaznosti na zařazované 
pohybové aktivity a ostatní 
učivo. 

 Ochrana 
člověka za 
mimořádnýc
h okolností 

 Žák rozhodne, jak se odpovědně chovat při 
konkrétní mimořádné události 

 prokáže osvojené praktické znalosti a 
dovednosti související s přípravou na 
mimořádné událostia aktivně se zapojuje do 
likvidace následků hromadného zasažení 
obyvatel 

 Vyhlášení hrozby a vzniku 
mimořádné události 

 Živelní pohromy 

 Únik nebezpečných látek do 
životního prostředí 

 Jiné mimořádné události 

 Sociální dovednosti potřebné při 
řešení mimořádných událostí 

 Integrován 
vzdělávací obsah 
Výchova ke zdraví 
okruh Ochrana 
člověka za 
mimořádných 
událostí 



4.14  Anglická konverzace 

4.14.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

1 2 2 2 

 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a 

sociální výchova RVP G a Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech RVP G. 

 

Pro výuku je k dispozici jazyková učebna a školní knihovna. 

Předmět navazuje  na předmět Anglický jazyk. 

 

Předmět je koncipován tak, aby studenta připravil na zvládnutí ústní 

zkoušky z anglického jazyka ve společné části maturitní zkoušky. 

Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena na nácvik dovedností 

volného ústní projev a na jejich postupné rozšiřování. Také 

jednotlivá konverzační témata se budou v každém školním roce 

opakovat a prohlubovat v návaznosti na momentální jazykovou 

úroveň dané skupiny. Při stanovení jednotlivých výstupů jsme 

vycházeli ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

a jednotlivých deskriptorů pro příslušné úrovně, jak je stanoveno 

v RVP G a v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní 

zkoušky – cizí jazyk vyšší úroveň obtížnosti. 

Náplň učiva zahrnuje tématické okruhy z historie a geografie. 

4.14.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Vyučující zadává studentům samostatné tvořivé úkoly 

(příprava ústních výstupů) – kompetence komunikativní.  

 Vyučující vede studenty k práci se slovníky a internetem – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 Vyučující zadává studentům skupinovou práci – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence k řešení problémů. 

 Nejlepší studenti mají možnost dobrovolné individuální 

přípravy na konverzační soutěž v anglickém jazyce. 

 



 

4.14.3 Učební osnovy 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: Anglická konverzace 

Ročník: 1. – 4. ročník 

Téma: Výstup: (MV, PT, PO) 
osobní charakteristika 

rodina 

domov a bydlení 

každodenní život 

vzdělávání 

volný čas a zábava 

mezilidské vztahy 

cestování a doprava 

zdraví a hygiena 

stravování 

nakupování 

práce a povolání 

služby 

společnost 

zeměpis a příroda 
 

Ústní projev 

zjistí, předá, ověří si a předá informace 

vymění si informace a rady 

zahájí, udrží a ukončí rozhovor 

efektivně se střídá s partnerem v komunikaci 

diskutuje o problému a napomáhá rozvoji diskuze 

shrne diskuzi 

účinně a pohotově klade otázky a reaguje na ně 

klade doplňující otázky 
komentuje a dále rozvíjí sdělení a závěry partnera v 
komunikaci 

komentuje a posoudí návrhy 

zhodnotí alternativní návrhy 

reaguje na argumentaci, názor, hypotézu 

reaguje na vyjádřené pocity, projeví účast 

reaguje na vzniklý problém či situaci a podá k nim 
vysvětlení 

uvede důvody ke stížnosti 

stanoví, jaké ústupky musí on a/nebo partner 
v komunikaci učinit 

získá objasnění formulací, kterými si není jist 
 

 
 

Osobnostní a sociální 
výchova okruh Sociální komunikace 

Osobnostní a sociální 
výchova okruh Spolupráce a soutěž 

poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

vztah k lidem a okolí 

lidská komunikace 

spolupráce 
 
Náměty: 

skupinová práce 

jazykové hry 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech okruh  
Žijeme v Evropě 

jazyková rozmanitost Evropy 

životní styl v anglicky mluvících zemí 

základní geografické a historické údaje anglicky 
mluvících zemí 
 

 



 

4.15  Seminář z anglického jazyka 

4.15.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - 2 2 

 

Předmět navazuje na předmět Anglický jazyk. 

 

Předmět je koncipován tak, aby rozvíjel u studentů jazykové 

dovednosti čtení s porozuměním, volný písemný projev, 

komunikační dovednosti a porozumění přirozenému projevu v 

anglickém jazyce.. Jednotlivé výstupy jsou stanoveny tak, aby 

odpovídaly úrovním B1 –  Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky. Tento seminář je chápán jako rozšíření přípravy 

na maturitní zkoušku. 

 

4.15.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Vyučující vede studenty k četbě v cizím jazyce a k diskuzi o 

přečteném – kompetence k učení, kompetence 

komunikativní.  

 Vyučující zadává studentům samostatné tvořivé úkoly – 

psaní jazykových prací – kompetence komunikativní, 

kompetence k řešení problémů.  

 Vyučující vede studenty k práci se slovníky a internetem – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.15.3 Učební osnovy

 

Vyučovací předmět: Seminář z anglického jazyka 

Ročník: třetí 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 

Reálie anglicky mluvících 
zemí 
 

Aktuální témata (měsíční 
vydání časopisu Bridge) 
 

 

Čtení s porozuměním 

 pochopí hlavní myšlenku textu 

 pochopí záměr a názor autory, vypravěči či 
postav 

 porozumí přáním a pocitům autory, vypravěče či 
postav 

 rozpozná hlavní body textu 

 porozumí popisu událostí 

 vyhledá specifické informace 

 shromáždí specifické informace z různých částí 
textu 

 shromáždí specifické informace z více krátkých 
textů 

 porozumí jednoduchým návodům, předpisům, 
značením či nápisům 

 rozpozná, zda text obsahuje relevantní informaci 
 

Poslech s porozuměním 

 rozpozná téma 

 pochopí hlavní myšlenku 

 pochopí záměr či názor mluvčího 

 postihne hlavní body 

 postihne specifické informace 

 porozumí orientačním pokynům 

 porozumí jednoduchým technickým informacím 
k předmětům každodenní spotřeby 

 
Písemný projev 

 popíše místo, cestu, věc, osobu, událost 

 popíše a představí sebe i druhé 

 popíše pocity a reakce 

 vyjádří názor či postoj  

 vyjádří omluvu, lítost 

 vyjádří vlastní myšlenky 

 vyjádří úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, 
pozvání či doporučení 

Slohové útvary 

neformální dopis 

charakteristika 

vyprávění 

shrnutí 
 

Osobnostní a sociální 
výchova soutěž 

poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

seberegulace, organizační  
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

sociální komunikace 

spolupráce a soutěž 
 
Náměty: 

skupinová práce 
 



 
 
 



 

Vyučovací předmět: Seminář z anglického jazyka 

Ročník: třetí 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 zdůvodní určité činnosti či skutečnosti 

 vysvětlí problém a navrhne řešení 

 vysvětlí, popř. zdůrazní, co považuje za důležité 

 požádá o specifické informace 

 shrne předložená fakta 

 odpoví na jednoduché dotazy 
 
Mluvený projev 

  

 

 

 

 

Vyučovací předmět: Seminář z anglického jazyka 

Ročník: čtvrtý 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Reálie anglicky 

mluvících zemí 
– USA, Velká 
Británie, 
Austrálie, 
Kanada, Nový 
Zéland 

 Česká republika  

 osobní 
charakteristika 

 rodina 

 mezilidské vztahy 

 domov a bydlení 

 každodenní život 

 vzdělávání 

 volný čas a 
zábava 

 cestování a 

Čtení s porozuměním 

 pochopí hlavní myšlenku textu 

 pochopí záměr a názor autory, vypravěči či 
postav 

 porozumí přáním a pocitům autory, vypravěče či 
postav 

 rozpozná hlavní body textu 

 porozumí popisu událostí 

 vyhledá specifické informace 

 shromáždí specifické informace z různých částí 
textu 

 shromáždí specifické informace z více krátkých 
textů 

 porozumí jednoduchým návodům, předpisům, 
značením či nápisům 

 odhadne význam neznámých výrazů 

 rozpozná, zda text obsahuje relevantní informaci 
 

Poslech s porozuměním 

 rozpozná téma 

Slohové útvary 

formální dopis

neformální dopis 

charakteristika 

vyprávění 

zpráva 

popis 

 srovnávání 

charakteristika 

vzkaz 

shrnutí 

 esej 

 úvaha 

 řízený dialog 

 samostatný ústní projev 
 

 
 

Osobnostní a sociální 
výchova soutěž 

poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

seberegulace, organizační  
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

sociální komunikace 

spolupráce a soutěž 
 
Náměty: 

skupinová práce 
 



 
 
 



 

Vyučovací předmět: Seminář z anglického jazyka 

Ročník: čtvrtý 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
doprava 

 zdraví a hygiena 

 stravování 

 nakupování 

 práce a povolání 

 služby 

 společnost 

 příroda, životní 
prostředí 

 kultura 

 sport 

 společnost a 
média 

 počasí a klima 

 svátky, oslavy 
 
 

 

 

 pochopí hlavní myšlenku 

 pochopí záměr či názor mluvčího 

 postihne hlavní body 

 postihne specifické informace 

 porozumí orientačním pokynům 

 porozumí jednoduchým technickým informacím 
k předmětům každodenní spotřeby 

 
Písemný projev 

 popíše místo, cestu, věc, osobu, událost 

 popíše a představí sebe i druhé 

 popíše pocity a reakce 

 vyjádří názor či postoj  

 vyjádří omluvu, lítost 

 vyjádří vlastní myšlenky 

 vyjádří úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, 
pozvání či doporučení 

 zdůvodní určité činnosti či skutečnosti 

 vysvětlí problém a navrhne řešení 

 vysvětlí, popř. zdůrazní, co považuje za důležité 

 požádá o specifické informace 

 shrne předložená fakta 

 zeptá se na názor, postoj, pocit, problém etc. 

 odpoví na jednoduché dotazy 

 
Mluvený projev 
 popíše místo, cestu, věc, osobu, událost 

 popíše a představí sebe i druhé 

 popíše pocity a reakce 

 vyjádří názor či postoj  

 vyjádří omluvu, lítost 

 vyjádří vlastní myšlenky 

 vyjádří úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, 
pozvání či doporučení 

 zdůvodní určité činnosti či skutečnosti 

 vysvětlí problém a navrhne řešení 

 vysvětlí, popř. zdůrazní, co považuje za důležité 

 požádá o specifické informace 

 shrne předložená fakta 

 zeptá se na názor, postoj, pocit, problém etc. 



4.16  Didaktika sportu 

4.16.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - 2 2 

 

Předmět navazuje na vzdělávací okruhy  vzdělávacího oboru Člověk 

a zdraví a rozšiřuje je v míře potřebné k ústní zkoušce z Tělesné 

výchovy v profilové části maturitní zkoušky. Předmět také rozšiřuje 

relevantní okruhy vzdělávacích oborů Biologie, Dějepis a Občanský 

a společenskovědní základ 

 

Předmět je součástí přípravy na maturitní zkoušku z Tělesné 

výchovy. 

 

Řazení témat do 3. a 4. ročníku se může střídat vzhledem ke 

spojování studentů obou tříd do jedné skupiny. 

 

Cílem předmětu je:  

 seznámit studenty s historií sportu a jeho rolí v současné 

společnosti 

 předestřít studentům etické problémy spojené se sportem 

 dovést žáky k tomu, aby si v teoretické rovině osvojili zásady 

sportovního tréninku 

 problematika výživy 

 teorie masáže a regenerace 

 základy psychologie sportu 

 

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 chápal sport jako součást kulturního dědictví  

 rozuměl morálním dilematům spojeným se sportem, 

obzvláště vrcholovým a dokázal k nim zaujmout odpovědný 

postoj 

 získal teoretický základ pro sportovní trénink d 

 dokázal aplikovat ve sportovní praxi znalosti o správné 

výživě a regeneraci 

 uplatnil ve své praxi znalosti z oboru psychologie sportu 

4.16.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky tak, aby kriticky hodnotili jednotlivé zdroje 

informací a orientovali se ve zdrojích informací, a ke 

kritickému posuzování hodnověrnosti informací – 

kompetence k učení, kompetence komunikativní. 

 Učitel vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak 

jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské. 

 Učitel zadává úkoly formou skupinová práce – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Žáci mohou zpracovat v rámci celoškolní celoroční aktivity 

projekt vztahující se k probírané problematice. Téma 

samostatně zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problému. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické 

souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence 

občanské, kompetence k učení. 



 

4.16.3 Učební osnovy 
 

 

Vyučovací předmět: DIDAKTIKA SPORTU  

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: student Učivo: (MV, PT, PO) 
 Historie 

tělesné 
kultury 

 na základě dostupných historických materiálů 
objasnit význam pohybu a tělesné kultury 
vůbec v jednotlivých vývojových etapách 

 Tělesná výchova v prvobytně 
pospolné společnosti 

 Dějepis 

   student dovede charakterizovat rozdíly 
v pojímaní pohybu v jednotlivých vývojových 
etapách 

 Tělesná výchova starověkých 
civilizací 

  

   student dovede objasnit vznik a průběh 
antických olympijských her 

 Tělesná výchova antického Řecka, 
dva výchovné systémy: Sparta a 
Atény 

  

     Tělesná výchova antického Říma   

   student umí objasnit důvody a postoje 
směrem k tělesné výchově, které byly 
zformulovány v období: 11.-17.stol. 

 Tělesná výchova středověku   

     Tělesná výchova v období 
humanismu 

  

     Jan Ámos Komenský a tělesná 
výchova 

 Dějepis, ČJ 

 Tělesná 
výchova 
v letech  

 1869-1989 

 student dovede charakterizovat změny 
v postavení a úloze tělesné výchovy 
v jednotlivých etapách 

 student dovede charakterizovat tělovýchovné 
spolky: Sokol, Orel 

 

 TV 1869 – 1918 

 TV 1918 – 1948 

 TV 1949 – 1968 

 TV 1969 – 1989 

 TV 1989 - současnost 

 Dějepis 

 Sport a 
současnost 

 student dovede posoudit význam sportu ve 
společnosti, jeho vztah k ekonomice, 
politice… 

 Sport jako společenský jev a jeho 
vztah k ostatním oblastem 
společenského života 

 ZSV, TV 

   Student dovede na základě svých pasivních 
či aktivních zkušeností posoudit hodnotu fair-
play jednání ve sportu 

 Na základě dostupných materiálů dovede 
student posoudit míru agresivity ve sportu, 
snaha o hledání možného řešení, eliminace 
těchto negativních jevů 

 Olympismus – olympijské symboly 

 Etika a fair play ve sportu 

 Násilí a agrese ve sportu 

 ZSV, TV 

 Základy 
sportovní 
přípravy 

 student dovede definovat základní pojmy a 
aplikovat je ve své sportovní specializaci  

 Didaktika sportu – základní pojmy: 
výkon, výkonnost, struktura 
sportovního výkonu 

 TV – učivo tohoto 
ročníku je úzce 
propojeno s TV a 
jeho praktickou částí 

   aplikace dané problematiky ve svém sportu  Sportovní trénink – pojem, složky 
sportovního tréninku 

 Roční tréninkový cyklus a jeho části 

 Tréninková jednotka a její části 

  



 

Vyučovací předmět: DIDAKTIKA SPORTU  

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup: student Učivo: (MV, PT, PO) 
   student dovede z pohledu sportovce i trenéra 

určit hranici mezi zatížením dětí a dospělých 
na základě poznatků z biologie /biologický 
věk, kalendářní věk, vývojové zákonitosti/ 

 Sport dětí a mládeže  Biologie 

   student dovede na základě dostupných 
materiálů, event. z vlastní zkušenosti určit 
základní rozdíly mezi danými stupni sportu 

 Sport rekreační, výkonnostní, 
vrcholový 

  

   student dovede rozlišit negativní jevy ve 
sportu, jejich důsledky i odstranění 

 Přepětí a přetrénování 

 Únava a zotavení 
 

  

     Regenerace a rehabilitace ve sportu  Biologie, 
Psychologie, TV 

   student dovede na základě znalostí z biologie 
určit základní biologické rozdíly muž vs. žena, 
taktéž rozdíly v tréninkovém procesu, 
v psychice, přístupu 

 Sportovní trénink žen  Biologie 

   student dovede na základě vlastních 
zkušeností reálně zhodnotit adekvátní přístup 
trenéra ke sportovci a naopak 

 Vztah trenér - sportovec  TV, psychologie 

     Trénovanost, sportovní forma 

 Sportovní soutěže a příprava k nim 

 TV, psychologie 

 

 

 



Vyučovací předmět: DIDAKTIKA SPORTU   

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: student Učivo: (MV, PT, PO) 
 Výživa a sport  student dovede na základě  zkušeností a 

vědomostí určit potřebu uvedených živin ve 
sportu, event. určit rozdíly ve spotřebě: 
sportovec vs.nesportovec 

 6 základních živin 

 Vitamíny 

 Minerální látky a stopové prvky 

 Lipidy 

 Sacharidy 

 Bílkoviny 

 Voda 

 Biologie, TV 

 Celým ročníkem 
prolíná vztah k TV a 
biologii 

     Výživová pyramida   

     Pitný režim ve sportu 

 Vitaminové suplementy 

  

   student zná historii a současnost uvedeného 
negativního jevu se všemi důsledky, nové 
metody a formy dopingu, je schopen 
zaujmout etické stanovisko, příp.náměty na 
řešení možného odstranění 

 Sport a doping   

     Vegetariántsví   

     Poruchy příjmu potravy: 

 a, anorexie 

 b, bulímie 

 Biologie, Psychologie 

     Příjem a výdej energie ve sportu 

 Bazální metabolismus 

  

     Názvosloví 

 /30 základních pojmů/ 

  

 Masáže    Masáže-historie a současnost  TV, biologie 

     Druhy masáží, základní masérské 
hmaty 

  

     Indikace a kontraindikace masáží   

     Hygiena masáže   

     Sauna   

     Fyzikální regenerace   

 První pomoc  student na základě zkušeností a získaných 
vědomostí zná nejčastější zranění a úrazy ve 
sportu, dovede teoreticky i prakticky 
poskytnout první pomoc při úrazu  

 Úrazy ve sportu  

 První pomoc 

 Biologie 

 Psychologie  pojem osobnost, sportovní talent, psychotyp, 
somatotyp, problémový sportovec, sportovní 
charakter 

 Osobnost ve sportu  TV, biologie, 
psychologie 



 

Vyučovací předmět: DIDAKTIKA SPORTU   

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup: student Učivo: (MV, PT, PO) 
   student zná a je schopen popsat psychické 

stavy před, během i po soutěži včetně jejich 
regulace 

 Principy psychologické přípravy 
sportovce 

  

 Příprava 
k maturitní 
zkoušce 

 student umí zaujmout ke každému tématu 
stanovisko na základě získaných vědomostí a 
osobních zkušeností s aplikací na svoje 
sportovní odvětví 

 Maturitní témata   

 



 

4.17  Mediální výchova 

4.17.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - - 1 

 

Realizuje obsah průřezového tématu Mediální výchova RVP G. 

 

Předmět integruje ze vzdělávacího okruhu Člověk ve společnosti 

vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ učivo 

masmédia, ze vzdělávacího oboru Informatika a informační a 

komunikační technologie pak integruje tématický okruh Informace. 

 

Z předmětu není možné skládat maturitní zkoušku. 

 

Cílem předmětu je pokrýt všechny tématické okruhy průřezového 

předmětu mediální výchova, tedy posílit u studenta jeho mediální 

gramotnost, a lépe ho připravit na "život s médii". 

 

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 posílil vědomí vlastní jedinečnosti 

 naučil se udržovat kritický odstup od modelů životního stylu, 

nabízejících se v masových médiích 

 včlenil masová média do souboru využívaných zdrojů 

informací, vzdělávání a zábavy 

 kriticky prověřoval mediální sdělení ostatními zdroji. 

4.17.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky tak, aby kriticky hodnotili jednotlivé zdroje 

informací o světě (masová média) a vede je k orientaci ve 

zdrojích informací a ke kritickému posuzování hodnověrnosti 

informací – kompetence k učení, kompetence komunikativní. 

 Učitel vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak 

jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské. 

 Učitel zadává úkoly formou skupinová práce – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje exkurze do jednotlivých typů masových 

sdělovacích prostředků, vede tak žáky k porovnávání 

teoreticky získaných znalostí s realitou – kompetence 

komunikativní, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje simulace a dramatizace situací 

souvisejících s aktuálně probíranými tématy, 

zprostředkovává tak žákům formou zážitku pozice tvurců 

mediálního sdělení – kompetence komunikativní, 

kompetence občanské, kompetence sociální a personální. 

 Žáci mohou zpracovat v rámci celoškolní celoroční aktivity 

projekt vztahující se k probírané problematice. Téma 

samostatně zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují – 

kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické 

souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence 

občanské, kompetence k učení. 



 

4.17.3 Učební osnovy 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: Mediální výchova 

Ročník: 3. ročník 

Téma:  Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
Receptivní činnost 

 

 kritické čtení a 
vnímání 
mediálních sdělení 

  interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 

 stavba mediálních 
sdělení a reality 

  vnímání autora 
mediálních sdělení 

  fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 

 

 osvojí si postupy racionálního a kontrolovaného 
nakládání se symbolickými obsahy 

 získá představu o roli médií v jednotlivých typech 
společnosti a různých historických kontextech 

 má schopnost argumentace, umí vyhledávat 
nedořečená místa v textu 

 získá základní představu o práci v médiích 

 získá přehled o profesích působících v mediální 
sféře 

 osvojí si poznatky usnadňující orientaci 
v současném světě 

 umí kriticky analyzovat informace, vyhodnocovat 
kvalitu a význam informačních zdrojů 

 vývoj médií 

 vliv médií na jednotlivce a společnost 

 legislativa, regulace, nátlak 

 financování médií 

 profesní etické kodexy 

 dělení médií 

 profese v médiích 

 technologie vzniku mediálního výstupu 

 mediální produkty,rozbory,analýzy 

 výrazové prostředky, stereotypy 

 reklama, marketing. PR 
 
 

 politická propagace 

 čtenost, sledovanost, náklad, podíl na trhu 



 

Produktivní činnost 
 

 tvorba mediálního 
sdělení 

  práce 
v realizačním týmu 

 naučí se pracovat v týmu při realizaci mediálního 
výstupu 

 vyzkouší si jednotlivé novinářské profese, profese 
v zábavním průmyslu a profese v reklamě 

 pronikne to technologie výroby jednotlivých 
mediálních produktů 

 ovládne jednodušší úkony při práci s audiovizuální 
technikou 

 příprava reklamní školní kampaně 

 příprava školního časopisu 

 tvorba rozhlasové a televizní zprávy 

 tvorba internetového časopisu 

 mediální koláž 

 příprava rozhovoru 

 vedení debaty 

 výroba rozhlasové a televizní reportáže 

 výstup tiskového mluvčího 
 
 
 

 návštěva redakce MfD 

 návštěva tiskárny 

 návštěva veřejnoprávního 
rozhlasu – ČRO Brno 

 návštěva soukromého 
rozhlasu – Rádio Krokodýl 

 návštěva veřejnoprávní 
televize – ČT Brno 

 

 

 



 

4.18 Rétorika 

4.18.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - 1 - 

 

Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a 

sociální výchova. 

 

Z předmětu není možné maturovat. 

 

Předmět přináší  

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 zhodnotil komunikační situaci 

 reflektoval a kultivoval vlastní řečnické předpoklady 

 tvořil řeči pro různé události 

 trénoval veřejný projev 

 

4.18.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak 

jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské. 

 Učitel zadává úkoly formou skupinová práce – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje besedy na aktuální témata, vede tak žáky k 

porovnávání teoreticky získaných znalostí s realitou – 

kompetence komunikativní, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje dramatizace situací souvisejících s aktuálně 

probíranými tématy, formuje tak názory a postoje žáků – 

kompetence komunikativní, kompetence občanské, 

kompetence sociální a personální. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické 

souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence 

občanské, kompetence k učení. 

 

 

 



 

4.18.3 Učební osnovy 

 

 

 

 
Vyučovací předmět: Rétorika 

Ročník: 4. ročník 

Téma:  Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Dějiny a význam 

rétoriky 
 přijímá význam rétoriky v praktickém 

životě 

 vysvětlí význam rétoriky na jejím 
historickém vývoji 

 
 




 Rétorika v životě člověka 

 Rétorika v antice 

 MV: Dě  

 Příprava 
mluvčího 

 Při řeči správně dýchá
 Zlepší výslovnost
 Analyzuje komunikační situaci, zvolí 

vhodné strategie

 Základy dýchání výslovnost
 Základy teorie komunikace

 MV: Bi, Zsv, ČJaL 

 Názor  Reflektuje vlastní názory
 Kriticky hodnotí původ vlastních názorů
 Rozpozná techniky ovlivňování názoru



 Vytváření a struktura vlastního názoru
 Ovlivňování názoru

 MV: Zsv 

 Projev  Napíše vhodný projev pro danou 
příležitost 

 Přednese řeč 

 




 Příprava projevu
 Struktura projevu
 Zásady působivé řeči



 MV: ČJaL 



 

4.19 Rozvoj studijních předpokladů 

4.19.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - - 2 

 

Předmět připravuje studenty na přijímací zkoušky na VŠ. 

 

Předmět integruje ze vzdělávacího okruhu Matematika a její 

aplikace vzdělávací obsah Argumentace a ověřování (učivo množiny 

a výroková logika), opakuje základní matematické znalosti. 

 

Z předmětu není možné skládat maturitní zkoušku. 

 

Cílem předmětu je připravit studenta na přijímací zkoušky, 

konkrétně na testy studijních předpokladů (TSP MU a NSZ firmy 

SCIO). 

 

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 zvládl metodu vypracování testů 

 upevnil znalosti výrokové logiky a naučil se ji aplikovat na 

přirozený jazyk 

 procvičil základní matematickou a čtenářskou gramotnost 

 procvičoval analytické myšlení 

 

4.19.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel klade důraz na aplikace, deduktivní a induktivní 

postupy, vede tak žáky k propojení mechanicky zvládnutých 

poznatků a postupu s postupy pro objevování nových cest a k 

odvozování a zdůvodňování nových vlastností – kompetence 

k řešení problémů, kompetence k učení. 

 Učitel vede žáky k rozborům, hledání možností, prezentacím 

vlastního postupu a výsledků práce – kompetence 

komunikativní. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy – kompetence 

k učení, kompetence k řešení problémů. 

 Učitel klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu 

a posloupnost argumentací, jak v písemném, tak v mluveném 

projevu, důraz na respekt k práci druhého – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.19.3 Učební osnovy 

Vyučovací předmět: Rozvoj studijních předpokladů 

Ročník: čtvrtý 

Téma: Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Výroky  rozliší logické spojky v přirozeném jazyce 

 rozhodne o ekvivalenci výroků 

 vysloví opak výroku 

 rozhodne o vyplývání závěru z premis 

 výroky, logické spojky, pravdivostní 
hodnoty 

 de Morganovy vztahy 
 

Ma - výroky 

 Predikátová 
logika 

 používá správně kvantifikátory 

 ověřuje správnost sylogismů 

 kvantifikované výroky 

 vennovy diagramy 

Ma - výroky 

 Úsudky  umí řešit různé typy úsudkových úloh s 
použitím výrokové logiky 

  Ma - výroky 

 Číselné řady  správně doplňuje číselné řady  číselné řady Ma - posloupnosti 

 Základní 
matematické 
dovednosti 

 správně řeší jednoduché matematické 
příklady  

 desetinná čísla, zlomky, mocniny, 
odmocniny 

 procenta 

 obsahy a obvody rovinných útvarů 

 číselné obory 

 výrazy 

 popisná statistika 

 lineární rovnice 

Ma – základní dovednosti 

 Testy 
studijních 
předpokladů 

 osvojí si strategii řešení testů 

 seznámí se s tématy TSP 

 správně řeší vybrané typy otázek 

 testy studijních předpokladů ČJ, Dě, Ze, Zsv, Ma, Fy, Che, Bi, UK 



 

4.20 Geopolitický seminář 

4.20.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - - 2 

 

 

Studenti jsou každodenně vystaveni záplavě zpráv různé kvality a 

intenzity ze všech koutů Země prostřednictvím nejrůznějších médií. 

Mnohdy je velmi těžké odlišit míru závažnosti předkládaných 

informací, jejich objektivitu i serióznost. Cílem semináře je studenty 

seznámit a podat co nejobjektivnější obraz současného dění nejen u 

nás, ale také ve světě. Seznámit je se současnými ohnisky napětí – 

celosvětovými hrozbami, konflikty. Nastínit jejich příčiny, možná 

řešení.  

 

Stranou nesmí být ani vnitropolitická situace v České republice,  její 

postoj k Evropské Unii, postavení ve světě, úloha v globálním 

měřítku.  

 

Studenti musí být velmi kritičtí k obsahové stránce předkládaných 

informací, umět z nich získat podstatu, třídit je, vyhodnocovat, 

vyvodit důsledky a závěry. 

Studenti budou seznámeni se základními geopolitickými pojmy a 

historií oboru. 

 

4.20.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 Učitel vede žáky, aby sbírali informace z nejrůznějších 

zdrojů (noviny, internet, odborná literatura …) a vede je tak 

k orientaci ve zdrojích informací a ke kritickému posuzování 

hodnověrnosti informací – kompetence k učení, kompetence 

komunikativní. 

 Učitel vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak 

jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické 

souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence 

občanské, kompetence k učení. 



 

 

4.20.3 Učební osnovy 

 

 

Vyučovací předmět: Geopolitický seminář 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup  Učivo:  (MV, PT, PO) 
 Úvod do geopolitiky  seznámení se základními geopolitickými pojmy a 

historií oboru. 

 Rimland, Heartland, Námořní a 

suchozemské velmoci, N. 

Spykman, H. Mackinder 

MV: Dě, Ze, Zsv 

 Co se děje ve světě 

– orientace ve spleti 

informací 

 Náplní semináře bude získání základního povědomí 

o současné světové situaci. Seznámí se s  

rozložením mocenských sil, hospodářskou situací 

jednotlivých regionů, jejich politickou orientací. 

Především budou sledovat vývoj nestabilních / 

krizových / problematických / sporných oblastí během 

roku. Studenti budou sami informace vyhledávat a 

zpracovávat, naučí se hledat a vybírat zprávy ve 

spleti informačních zdrojů, v semináři pak formou 

diskuse a komentářů hledat příčiny, souvislosti a 

důvody jednotlivých událostí. Pokusí se hledat jejich 

řešení. 

 Hospodářský zeměpis světa 

 Politické rozdělení světa 

 
 

 Geopolitická situace 

regionů 

 Podrobnější pohled na regiony zmítané nestabilitou, 

na ohniska napětí ve světě, na státy u nichž hrozí 

vojenský konflikt. Hledání příčin v minulosti i 

současnosti.     

 Na mapě lokalizují geopolitické celky a pojmenují 

jejich specifika 

 Světová náboženství 

 Nerostné bohatství  

 Evropa, Rusko, Čína, USA 

 



 

4.21  Sociopolitický seminář 

4.21.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - - 2 

 

Realizuje se část obsahu vzdělávacích oborů Občanský a 

společenskovědní základ a Dějepis v RVP G. 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Mediální výchova, 

Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova. 

 

Z předmětu není možné maturovat. 

 

Předmět přináší informace, které umožní žákům kriticky reflektovat 

společenskou skutečnost.  

Žák je veden k tomu, aby zejména 

 sbíral informace k vybraným tématům z nejrůznějších zdrojů 

 sledoval aktuální politickou situaci, prezentoval svá 

hodnocení 

 diskutoval nad aktuálními tématy 

4.21.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel vede žáky, aby sbírali informace z nejrůznějších 

zdrojů (noviny, internet, odborná literatura …) a vede je tak 

k orientaci ve zdrojích informací a ke kritickému posuzování 

hodnověrnosti informací – kompetence k učení, kompetence 

komunikativní. 

 Učitel vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak 

jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské. 

 Učitel zadává úkoly formou skupinová práce – kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje besedy na aktuální témata, vede tak žáky k 

porovnávání teoreticky získaných znalostí s realitou – 

kompetence komunikativní, kompetence občanské. 

 Učitel organizuje dramatizace situací souvisejících s aktuálně 

probíranými tématy, formuje tak názory a postoje žáků – 

kompetence komunikativní, kompetence občanské, 

kompetence sociální a personální. 

 Žáci mohou zpracovat projekt se společenskovědní 

tématikou. Téma zpracují a vlastní výsledky prezentují a 

obhajují – kompetence komunikativní, kompetence k řešení 

problémů. 

 Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické 

souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence 

občanské, kompetence k učení. 

 

 

 



 

4.21.3 Učební osnovy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: Sociopolitický seminář 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Sps Výstup: Učivo: (MV, PT, PO) 
 Problémy a 

pojmy moderních 
dějin 

dokáže se orientovat v uzlových událostech 
světových a českých dějin 20. století 

objasní vznik a filozofické pozadí moderních 
totalitarismů 

má přehled o ohniscích napětí v současném světě a 
je schopný vysvětlit jejich původ 

porozumí ismům a myšlenkám důležitých hnutí 
moderních dějin 

zná významné osobnosti moderních dějin 

seznámí se s mírovými konferencemi 20. století a 
jejich vlivem na pozdější dějinné události 

 charakterizuje vznik, vývoj a rozpad 
bipolárního světa  

vnímá problematiku reprezentace dějin médii 
 



 

století extrémů 

komunismus, fašismus, nacismus 

španělská občanská válka 

holocaust 

stalinismus 

Blízký východ, vznik státu Izrael, třetí svět, 
dekolonizace, Balkán
besedy 
mírové konference, Trianonský komplex 
náboženské problematika 
železná opona 
 

 Čj, Dě 

 Zsv 



4.22 Seminář z českého jazyka 

4.22.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - 2 2 

 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 

 

Předmět připravuje studenty na společnou část maturitní zkoušky. 

 

Výuka je rozdělena na jazykovou výchovu, komunikační a slohovou 

výchovu. 

 

V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby 

rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává 

schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, 

slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných 

přiměřeně věku. 

 

4.22.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

• Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty, tím je 

motivuje k četbě a k následné analýze a společné diskusi – 

kompetence k učení, sociální a personální, komunikativní 

• Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k 

aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění, tím žáky vede, aby 

vyslovili otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými 

argumenty, aby spolupracovali s ostatními spolužáky při rozvoji 

diskuse a tolerovali vzájemně své názory – kompetence 

komunikativní, sociální a personální, občanské. 

• Učitel klade důraz na procvičování písemné práce a 

didaktického testu ke společné části maturitní zkoušky z ČJaL. 

 



 

4.22.3 Učební osnovy 

Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka 

Ročník: 3. ročník 

Téma: Výstup  Učivo:  (MV, PT, PO) 
 Písemná práce  Náplní semináře bude získání základního povědomí 

o současné světové situaci. Seznámí se s  

rozložením mocenských sil, hospodářskou situací 

jednotlivých regionů, jejich politickou orientací. 

Především budou sledovat vývoj nestabilních / 

krizových / problematických / sporných oblastí během 

roku. Studenti budou sami informace vyhledávat a 

zpracovávat, naučí se hledat a vybírat zprávy ve 

spleti informačních zdrojů, v semináři pak formou 

diskuse a komentářů hledat příčiny, souvislosti a 

důvody jednotlivých událostí. Pokusí se hledat jejich 

řešení. 

 vhodně využívá a kombinuje 

jednotlivé funkční styly, slohové 

postupy a útvary; volí adekvátní 

komunikační strategie; posuzuje a 

interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení argumentačně 

podpoří všestrannou analýzou 

textu; pořizuje z odborného textu 

výpisky, zpracovává osnovy, 

výtahy, anotace, shrnutí; 

 efektivně a samostatně používá 

různé informační zdroje, vytvoří 

text podle zadaných kritérií a 

uplatňuje zásady kompoziční 

výstavaby textu 

 

 
MV: ČJaL 

 Didaktický test  Žák ovládá pravidla českého pravopisu, 

 žák provede slovotvornou a morfologickou analýzu 

slovního tvaru, 

 žák vystihně význam pojmenování, 

 žák provede syntaktickou analýzu věty jednoduché a 

souvětí, 

 žák prokáže porozumění celému textu i jeho částem, 

 žák rozezná základní charakter textu, 

 žák analyzuje výstavbu výpovědi a textu, 

 žák se orientuje ve vývoji české a světové literatury, 

 žák aplikuje základní znalosti literární teorie na 

konkrétní text 

 Pravidla českého pravopisu, 

 morfologie, morfematika, 

lexikologie, syntax, textologie 

 dějiny a teorie literatury 

 
MV: ČJaL 



 

 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Výstup  Učivo:  (MV, PT, PO) 
 Písemná práce  vhodně využívá a kombinuje jednotlivé funkční styly, 

slohové postupy a útvary; volí adekvátní komunikační 

strategie; posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení 

 argumentačně podpoří všestrannou analýzou 

 textu; pořizuje z odborného textu výpisky, 

 zpracovává osnovy, výtahy, anotace, shrnutí; 

 efektivně a samostatně používá různé informační 

zdroje, vytvoří text podle zadaných kritérií a uplatňuje 

zásady kompoziční výstavby textu 

 

 Procvičování a prohlubování 

vědomostí a dovedností získaných 

v semináři z českého jazyka a 

literatury ve III. ročníku  

 
MV: ČJaL 

 Didaktický test  Žák ovládá pravidla českého pravopisu, 

 žák provede slovotvornou a morfologickou analýzu 

slovního tvaru, 

 žák vystihne význam pojmenování, 

 žák provede syntaktickou analýzu věty jednoduché a 

souvětí, 

 žák prokáže porozumění celému textu i jeho částem, 

 žák rozezná základní charakter textu, 

 žák analyzuje výstavbu výpovědi a textu, 

 žák se orientuje ve vývoji české a světové literatury, 

 žák aplikuje základní znalosti literární teorie na 

konkrétní text 

 Procvičování a prohlubování 

vědomostí a dovedností získaných 

v semináři z českého jazyka a 

literatury ve III. ročníku 

 
MV: ČJaL 



 

4.23 Maturitní seminář 

4.23.1 Časové, obsahové a organizační 
vymezení 

 

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

Hodinová 
dotace 

- - - 2 

 

Předmět připravuje studenty na profilovou část maturitní zkoušky. 

 

Konkrétní forma a náplň seminářů je závislá na zájmu studentů o 

předměty a podobě maturitní zkoušky. Každý rok je zveřejňována 

formou přílohy k ŠVP pro daný rok. 



 

4.24  Integrované vzdělávací obory 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obor Tématický okruh Integrace 

Výchova ke zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví TV, Bi (3. ročník), ZSV (1. ročník) 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití ZSV (1. a 2. ročník) 

Změny v životě člověka a jejich reflexe Bi (3. ročník), ZSV (1.a 2. ročník) 

Rizika ohrožující zdraví TV, Biologie (3. ročník), ZSV (1.a 2. 
ročník) 

Ochrana člověka za mimořádných událostí TV (průběžně) 

Geologie Složení a struktura Země Ze (1. ročník), Che (1. ročník) 

Geologické procesy v litosféře Ze (1. ročník) 

Voda Che (1. ročník) 

Člověk a anorganická příroda Ze (3. ročník) 

Informatika a informační a 
komunikační technologie 

Digitální technologie v praxi Umění a kultura, Mediální výchova (2. 
ročník) 

Informace Mediální výchova (2. ročník) 

Vyhledávání informací a komunikace Referáty 

Počítačová grafika Umění a kultura 

Tabulkový editor Matematika (2. – 4. ročník) 

Textový editor, typografická pravidla Český jazyk  

Prezentace informací Referáty 

Člověk a svět práce všechny okruhy ZSV (2. ročník) 

  



5 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

5.1 Pravidla hodnocení žáků 

Pravidla hodnocení vycházejí ze zákonů a vyhlášek vyšší právní síly. 

Zákonný zástupce studenta nebo zletilý student má právo na 

informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, škola toto právo 

naplňuje formou elektronického informačního systému iskola. 

 

5.1.1 Zásady hodnocení 

Při hodnocení, průběžné a celkové klasifikaci uplatňuje vyučující 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči studentovi. 

Při celkovém hodnocení přihlíží  k věkovým zvláštnostem studenta a 

také k tomu, že student mohl během klasifikačního období zakolísat 

v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

Předměty dělíme pro potřeby klasifikace do dvou skupin : 

 předměty s převahou vzdělávací funkce 

 předměty s převahou výchovné funkce 

 

5.1.2 Hodnocení studenta 

Hodnocení výsledků vzdělávání  na vysvědčení u studentů s 

ukončenou povinnou školní docházkou je vyjádřeno klasifikací 

těmito stupni (jednotlivými vyučovacími předměty jsou chápány 

předměty povinné, povinně volitelné a volitelné): 

 1  - výborný 

 2 - chvalitebný 

 3 - dobrý 

 4 - dostatečný 

 5 - nedostatečný 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání  na vysvědčení u studentů plnících 

povinnou školní docházku může být vyjádřeno i kombinací 

klasifikace v jednotlivých předmětech a slovním hodnocením, ze 

kterého je zřejmá dosažená úroveň vzdělání studenta ve vztahu ke 

stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo 

klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu studenta na 

školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce studenta.  

U studenta s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o 

použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce 

studenta. 

 

5.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s 
převahou výchovné funkce 

Stupeň 1 – výborný  

Studenta je v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, 

plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho 

projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 

 Stupeň 2 – chvalitebný 

Student je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své 

osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky 

působivý, originální, má jen menší nedostatky. Student tvořivě 

aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o 

umění, estetiku a tělesnou zdatnost. 

 Stupeň 3 – dobrý 

Student je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a 

pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a 

kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při 

jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o 

umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

 Stupeň 4 – dostatečný 

Student je v činnostech málo aktivní, tvořivý. Rozvoj jeho 

schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými 

chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí 

učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

 Stupeň 5 – nedostatečný 



 

Student je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je 

neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou 

hodnotu. Minimální osvojení vědomostí a dovedností nedovede 

aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

 

V případech, kdy je výkon studenta na hranici mezi dvěma stupni, 

může vyučující 

požít následující korekci stupnice: 

 

přidání znaménka „+“ za hodnocení 

Výkon žáka je v rámci vymezení požadavků na dané hodnocení 

maximální možný 

 

přidání znaménka „-“ za hodnocení 

Výkon žáka je v rámci vymezení požadavků na dané hodnocení 

minimální možný. 

 

 

5.1.4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s 
převahou vzdělávací funkce 

Stupeň 1 – výborný 

Student ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, 

zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. 

Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje 

samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen 

samostatně studovat vhodné texty. 

 Stupeň 2 – chvalitebný 

Student ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti 

v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo 

podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se 

projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků 

činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.   

Stupeň 3 – dobrý 

Student má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 

nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a 

chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí 

hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku 

správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V 

ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 Stupeň 4 – dostatečný 

Student má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 

požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění 

požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo 

pohotový a má většinou nedostatky. V uplatňování osvojených 

poznatků a dovedností při řešení  teoretických a praktických úkolů 

se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 

závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev 

má vážné nedostatky ve správnosti. přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky. Závažné chyby dovede student s pomocí učitele opravit. 

Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 Stupeň 5 – nedostatečný 

Student si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, 

má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat 

požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné 



 

nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné 

chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 

vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v 

myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a 

písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i 

výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti mají vážné nedostatky a 

chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

V případech, kdy je výkon studenta na hranici mezi dvěma stupni, 

může vyučující 

požít následující korekci stupnice: 

 

přidání znaménka „+“ za hodnocení 

Výkon žáka je v rámci vymezení požadavků na dané hodnocení 

maximální možný 

 

přidání znaménka „-“ za hodnocení 

Výkon žáka je v rámci vymezení požadavků na dané hodnocení 

minimální možný. 

 

 

5.1.5 Hodnocení studentů se specifickými poruchami 
učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, 
dyskalkulie) 

U studentů s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh 

projevu studenta (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady 

podat lepší výkon. Při hodnocení nevychází učitelé z prostého počtu 

chyb, ale z počtu jevů, které student zvládl. To ale neznamená, že 

student s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce. Klasifikace 

se řídí doporučeními pedagogicko-psychologické poradny a podle 

pokynu MŠMT ČR k zajištění péče o děti se specifickými 

vývojovými poruchami učení v základních školách Č.j. 23 472/92 – 

21. 

 

5.1.6 Získávání podkladů pro hodnocení, klasifikaci a 
slovním hodnocením 

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích 

výsledků a chování studentů získává učitel zejména těmito 

metodami, formami a výsledky : 

 soustavným diagnostickým pozorováním studenta 

 soustavným sledováním výkonů studenta a jeho připravenosti 

na vyučování 

 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, 

pohybové) 

 kontrolními písemnými a samostatnými pracemi  

 analýzou výsledků činností studenta 

 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s 

pracovníky pedagogicko psychologických poraden 

 rozhovory se studentem a zákonnými zástupci studenta 

 

5.1.7 Průběh zkoušení 

Student musí být z předmětu s převahou vzdělávací funkce 

vyzkoušen ústně i písemně alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho 

nejméně jednou ústně. Konkrétní počet známek v klasifikačním 

období si stanoví jednotliví vyučující. 

V předmětu s převahou výchovné funkce může nahradit ústní a 

písemné zkoušení klasifikace praktických činností nebo jejich 

výsledků (výtvarné práce, cvičební sestavy, hudební produkce …). 

Učitel oznamuje studentovi výsledek každé klasifikace a poukazuje 

na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů; při 

ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě. Výsledky 

hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí 

studentovi nejpozději do 10 dnů, současně je zapíše do školního 

informačního systému. Učitel je povinen opravené písemné práce 

předložit studentům. 

V jednom vyučovacím dni může třída psát nejvýše jednu souhrnnou 

písemnou práci. Toto omezení se nevztahuje na dílčí písemné testy. 



 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci 

studenta. 

 

5.1.8 Průběh hodnocení 

Studenti jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech 

uvedených  v učebním plánu příslušného ročníku. 

Klasifikační stupeň či slovní hodnocení určí učitel, který vyučuje 

příslušnému předmětu. 

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za 

klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li 

k dohodě, stanoví  výsledný klasifikační stupeň  ředitel školy. 

Při určování stupně prospěchu či u slovního hodnocení v 

jednotlivých předmětech     na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě 

průměru z klasifikace za příslušné období. 

Při určování hodnocení posuzuje učitel výsledky práce studenta 

objektivně. 

Případy zaostávání studentů v učení a nedostatky v jejich chování se 

projednávají při pedagogických radách. 

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, 

zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkového hodnocení 

do třídních výkazů a a připraví návrhy na opravné nebo dodatečné 

zkoušky . 

Nelze-li studenta hodnotit v prvním pololetí pro závažné objektivní 

příčiny, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to 

tak, aby hodnocení za první pololetí mohlo být ukončeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné 

studenta hodnotit ani v náhradním termínu, student se za první 

pololetí nehodnotí. 

Nelze-li studenta hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel 

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 

druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje student 

nejbližší vyšší ročník. Není-li student hodnocen ani v tomto termínu, 

neprospěl.  

Student, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou 

povinných předmětů, nebo student, který neprospěl na konci prvního 

pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v 

prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku 

nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Student plnící povinnou školní 

docházku může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

Student, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k 

jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může 

ředitel školy stanovit studentovi náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do konce září, u studentů plnících povinnou školní 

docházku do 15. září, následujícího školního roku. 

 Student, který plní povinnou školní docházku, opakuje 

ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen. To neplatí o studentovi, který již na daném stupni jednou 

ročník opakoval. 

Ředitel může studentovi, který již splnil povinou školní docházku a 

na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, 

povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po 

posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 

uvedených v žádosti. 

Jestliže má student, nebo zákonný zástupce studenta pochybnosti o 

správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může 

do tří pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl  o jejím výsledku, 

nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat 

ředitele školy o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel školy, může být 

požádán o přezkoušení studenta OŠ JmK. Komisionální přezkoušení 

se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zletilým studentem nebo zákonným zástupcem. 

Přezkoušet studenta nelze, byl-li student v klasifikačním období z 

vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již 

komisionálně zkoušen.  



 

Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení studenta, jestliže 

zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. 

Ředitel školy nařídí dodatečnou zkoušku z vyučovacího předmětu, 

jestliže docházka studenta do daného předmětu v daném 

klasifikačním období nedosáhne 70% . 

Klasifikace u maturitní zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT. 

 

5.1.9 Opravné, komisionální a dodatečné zkoušky 

Opravné zkoušky 

Student, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný 

nejvýše ze dvou předmětů, koná opravnou zkoušku. 

Opravnou zkoušku koná i student, jehož prospěch na konci prvního 

pololetí je nedostatečný nejvýše ze dvou povinných vyučovacích 

předmětů, který se vyučují pouze v prvním pololetí. 

Termín opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby opravné 

zkoušky proběhly nejpozději do konce daného školního roku. Ze 

závažných důvodů může ředitel školy určit termín tak, aby opravné 

zkoušky proběhly nejpozději do konce září následujícího školního 

roku. 

Student, který nevykoná opravnou zkoušku nebo se k  jejímu konání 

nedostaví, je klasifikován ve vyučovacím předmětu, z něhož měl 

konat opravnou zkoušku, stupněm prospěchu nedostatečný. Ze 

závažných důvodů může ředitel školy studentovi stanovit náhradní 

termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího 

školního roku. 

 

Komisionální zkoušky 

Komisionální zkoušku koná student v těchto případech : 

 požádá-li student nebo zástupce studenta o jeho přezkoušení, 

nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele školy 

 koná-li opravné zkoušky 

 při studiu jednotlivých vyučovacích předmětů 

 koná-li  dodatečnou zkoušku 

 je-li student osvobozen od povinnosti docházet do školy 

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím 

předsedou je ředitel školy, nebo jím pověřený učitel, zkoušející 

učitel, vyučující studenta danému vyučovacímu předmětu a 

přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací 

předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje 

předsedu komise OŠ JmK. Členy komise jmenuje ředitel školy. 

Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.  

Student může být v příslušném pololetí z daného předmětu 

komisionálně přezkoušen jen jednou. 

 

Dodatečné zkoušky 

Dodatečnou zkoušku koná student, který ke dni uzavření klasifikace 

nesplnil podmínky nutné k jejímu uzavření (přítomnost, požadavky 

…). 

O vykonání dodatečné zkoušky rozhodne ředitel školy na základě 

informací třídního učitele a vyučujících jednotlivých předmětů, dále 

stanoví termíny dodatečných zkoušek. 



 

5.2 Autoevaluace školy 

Vlastní hodnocení školy vychází z příslušné vyhlášky MŠMT. 

Některé hodnotící postupy jsou prováděny průběžně, např. 

hospitační činnost, některé v ročních intervalech, např. zpráva o 

hospodaření školy, některé nejvýše v dvouletých intervalech, 

převážně dotazníkové šetření celkové situace školy. 

Sumarizace je prováděna pravidelně v dvouletých intervalech, jak 

stanovuje vyhláška MŠMT. 

Oblasti, cíle a metody evaluace jsou shrnuty v následujících 

tabulkách. 

Kriteria evaluace jsou stanovována na počátku evaluačního období 

ředitelem školy po projednání v pedagogické radě školy.  

Závěrem autoevaluačního procesu na konci každého dvouletého 

období je souhrnná zpráva, která stanovuje priority práce školy pro 

další období. 

 

 

 

Podmínky ke vzdělávání 

Cíle Evaluační metody, výstupy 

Materiální vybavení školy 

Dotazníkové šetření pro učitele, 
studenty a rodiče 

Výstupy diskutuje vedení školy na 
pedagogické radě 

Ekonomické podmínky školy 

Analýza hospodaření, provádí 
vedení školy 

Výsledky hospodaření škola 
uveřejňuje va výroční zprávě. 

Analýza struktury uchazečů 

Analýza průběhu a výsledků 
přijímacího řízení. 

Výsledky jsou diskutovány v 
pedagogické radě 

 

 

 

 

Průběh vzdělávání 

Cíle Evaluační metody, výstupy 

Analýza studijního plánu 

Diskuze v rámci jednotlivých oborů 

Výstupem jsou zápisy z porad 
předávané vedení 

Analýza nabídky volitelných 
předmětů prováděná vedením školy 

Analýza metod výuky 

Hospitační činnost ze strany vedení 
I vyučujících 

Vedení vyhodnocuje zápisy z 
hospitací, s výsledky seznamuje 
pedagogickou radu 

Dotazníkové šetření pro učitele, 
studenty a rodiče 

Výstupy diskutuje vedení školy na 
pedagogické radě 

Analýza kvality práce jednotlivých 
učitelů 

Dotazníkové šetření pro učitele 

Výstupy diskutuje vedení školy na 
pedagogické radě 

Analýza hospitační činnosti 

Rozbor organizace školního roku Diskuze na pedagogické radě 



 

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, vliv 
vzájemných vztahů školy, žáků rodičů a dalších osob na vzdělávání 

Cíle Evaluační metody, výstupy 

Analyzovat podporu školy žákům 

Dotazníkové šetření pro učitele, 
studenty a rodiče 

Výsledky jsou diskutovány v 
pedagogické radě 

Analyzovat spolupráci s rodiči 

Dotazníkové šetření pro učitele a 
rodiče 

Výsledky jsou diskutovány v 
pedagogické radě 

 

 

 

 

Výsledky vzdělávání 

Cíle Evaluační metody, výstupy 

Posoudit výsledky vzdělávacího 
procesu 

Analýza pololetní klasifikace 

Výsledky maturitních zkoušek 

Úspěšnost přijetí na vysokou školu 

Dotazníkové šetření pro absolventy 

Posoudit vhodnost pravidel pro 
hodnocení žáků 

Diskuze na pedagogické radě 

 

 

 

 

 

 

Řízení školy 

Cíle Evaluační metody, výstupy 

Posoudit kvalitu manažerské práce 
vedení školy 

Dotazníkové šetření pro učitele 

Výsledky analyzuje vedení 

Analyzovat DVPP 

Dotazníkové šetření pro učitele 

Výsledky analyzuje vedení 

Rozbor situace vedením školy 

 

 

 

Výsledky práce školy 

Cíle Evaluační metody, výstupy 

Posoudit výsledky práce školy za 
uplynulé období 

Rozbor situace vedením školy, 
diskuze na pedagogické radě 

 


