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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: GJP Mělník

1.2 Vzdělávací program
Na Gymnáziu Jana Palacha Mělník se realizují dva obory vzdělání: 79-41-K/81 (osmileté
gymnázium) a 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium). Do osmiletého oboru nabíráme jednu třídu, do
čtyřletého oboru dvě třídy.

1.3 Předkladatel
NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
ADRESA ŠKOLY: Pod Vrchem 3421, Mělník, 27682
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: PhDr. Ilona Němcová
KONTAKT: e-mail: gjp@gjp-me.cz, web: www.gjp-me.cz
IČ: 49518917
IZO: 000068837
RED-IZO: 600007316
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Ivana Šimková

1.4 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Středočeský kraj
ADRESA ZŘIZOVATELE: Zborovská 11, 15021 Praha 5 - Smíchov
KONTAKTY:


telefon: +420 257 280 111



fax:



www.kr-stredocesky.cz



podatelna@kr-s.cz

+420 257 280 203

1.5 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2017
ČÍSLO JEDNACÍ: 0518/2017/GJPME
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DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 20. 6. 2017
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 25. 5. 2017
................................................
ředitel školy

.................................................
Razítko školy

PhDr. Ilona Němcová

1.6 Dodatek č. 1
Ředitelka školy vydává Dodatek školního vzdělávacího plánu GJP Mělník 0518/2017/GJPME č. 1
platný od 1. 9. 2020, který rozšiřuje nabídku volitelných předmětů nižšího gymnázia (Volitelný
předmět 5.18.10 Mediální výchova) a vyššího gymnázia (Volitelný předmět 5. 20.6 Seminář
programování) a upravuje učivo volitelného předmětu (5.21.12 Člověk ve společnosti).
V Mělníce dne 29. 5. 2020
PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy
Dodatek projednán pedagogickou a školskou radou dne 23. 6. 2020
................................................
ředitel školy

.................................................
Razítko školy

PhDr. Ilona Němcová

1.7 Dodatek č. 2
Ředitelka školy vydává Dodatek školního vzdělávacího plánu GJP Mělník 0518/2017/GJPME č. 2
platný od 9. 10. 2020, který upravuje bod 3.4 Organizace maturitní zkoušky na základě novely
školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
V Mělníce dne 9. 10. 2020
PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy
Dodatek projednán pedagogickou radou 21. 9. 2020 a školskou radou dne 7. 10. 2020
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2 Charakteristika školy
2.1 Velikost školy
Gymnázium Jana Palacha Mělník je středně velká škola založená v roce 1910. Ve dvou
vzdělávacích oborech poskytuje střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

2.2 Umístění školy
Škola se nachází v blízkosti centra města a je dostupná pro žáky z blízkého i vzdálenějšího okolí. V
blízkosti školy se nachází autobusová zastávka městské hromadné dopravy, autobusové a vlakové
nádraží.

2.3 Charakteristika žáků
Ve škole je celkem 16 tříd (osm tříd osmiletého cyklu a osm tříd čtyřletého cyklu). Kapacita školy je
520 žáků. Žáci obvykle docházejí z Mělníka okolních obcí bývalého mělnického okresu. Do školy
nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky nebo veřejnou hromadnou dopravou. Škola je
přístupná i žákům s tělesným handicapem. Školu navštěvuje pouze malé procento žáků cizích
státních příslušníků.

2.4 Podmínky a vybavení školy
Následující údaje vychází z aktuálního stavu školního roku 2016/17. Škola je umístěna v budově
z roku 1996. Tvoří ji oplocený komplex s dvorem, atriem, sportovním hřištěm a okrasnou
zahradou. Je tvořena dvěma křídly, které jsou propojeny prostornými a světlými chodbami s
bohatou květinovou výzdobou. Škola je úplná, žáci mají k dispozici školní jídelnu, která se nachází
přímo v budově školy. Vyučování probíhá v českém jazyce. Ve škole jsou kromě kmenových
učeben odborné učebny biologie, cizích jazyků, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie,
IVT, výtvarné výchovy, zeměpisu. Odborné a jazykové učebny jsou vybaveny počítači
a dataprojektory, učebnu výtvarné výchovy doplňuje keramická dílna s hrnčířským kruhem
a keramickou pecí. Tělovýchovný areál tvoří sportovní hala, tělocvična a venkovní hřiště. Škola má
dvě učebny IVT s celkem 32 žákovskými stanicemi. Žáci mohou dále využívat dvě stanice
v knihovně se studovnou. Celý prostor školy je pokryt WiFi sítí a poskytuje tak žákům i učitelům
možnost bezdrátového připojení v celé škole. Žákům je k dispozici studovna s knihovnou. Každý
žák má k dispozici uzamykatelnou šatnovou skříňku k ukládání osobních věcí. Všichni učitelé
mohou využívat odborné kabinety s vyhovující výpočetní technikou. Škola úzce spolupracuje
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s externími specialisty v oblasti protidrogové prevence, s pedagogicko-psychologickou poradnou,
s kulturními institucemi ve městě a blízkém okolí.

2.5 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí ve školním roce 2016/17 31 kvalifikovaných pedagogů, včetně ředitelky školy
a jejího zástupce. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Jsou systematicky
zařazováni do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ovládají základní dovednosti obsluhy
počítačů.
Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence, dva metodici ICT, koordinátor EVVO
a školní psycholog.

2.6 Dlouhodobé projekty
Škola se podle možností zapojuje do grantových programů EU (Brána jazyků otevřená, Nevšední
matematika všedního dne, "Šablony", Čteme, cestujeme a učíme se cizí jazyky). Škola je
partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek a žáci se mohou přímo ve škole
připravovat

a skládat mezinárodní zkoušky

z anglického

jazyka

Cambridge

English

a Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch.

2.7 Mezinárodní spolupráce
Škola organizuje zahraniční studijní a poznávací výjezdy pravidelně do většiny zemí, jejichž jazyky
se na škole učí. Dále pořádá individuální výměnné pobyty s holandskou školou Marne College
v Bolsvardu.

2.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Učitelé se pravidelně schází s rodiči žáků na třídních schůzkách dvakrát ročně. Kromě toho jsou
rodiče informováni o prospěchu svých dětí prostřednictvím systému Bakaláři. Informace
veřejnosti o škole jsou předávány v průběhu tradičního Dne otevřených dveří, prezentací na
výstavě Vzdělávání a na webových stránkách školy www.gjp-me.cz.
Se školou úzce spolupracuje Sdružení rodičů a přátel při Gymnáziu Jana Palacha Mělník. Žáci školy
mají možnost projednávat své podněty a připomínky k chodu školy s vedením na studentské
radě.
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2.9 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s místními a regionálními institucemi, s městem Mělník. Výchovný poradce je
v úzkém kontaktu s pedagogicko psychologickou poradnou.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
Moderní vzdělávací trendy opouštějí přísnou specializaci, proto je zaměření školy všeobecné. Při
tom je kladen důraz na výuku cizích jazyků (kromě povinného anglického jazyka si povinný druhý
a volitelný třetí jazyk volí žáci z nabídky francouzský, německý, španělský a ruský jazyk), českého
jazyka, matematiky a přírodních věd.
Žáci na počátku studia nejsou vyhraněni ve své profilaci. Ta se uskutečňuje v jeho průběhu
výběrem volitelných předmětů a každý žák se může zaměřit podle své profesní orientace.
Zaměření školy v osmiletém gymnáziu je specifikováno naplněním cílů základního a gymnaziálního
vzdělávání, ve čtyřletém gymnáziu naplněním cílů gymnaziálního vzdělávání. Cíle Školního
vzdělávacího programu jsou definovány v Rámcovém vzdělávacím programu základního
vzdělávání (RVP ZV) a v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání (RVP G). Zde
je také specifikován základní cíl, rozvíjení klíčových kompetencí žáka.
Naším cílem je kvalitní všeobecná příprava žáků pro studium na vysokých školách všech typů
a motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání.

3.2 Profil absolventa
Popis uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent Gymnázia Jana Palacha Mělník je připravován pro studium na vysokých školách všech
směrů. Díky vzdělanostnímu základu může také nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní
síla a na vyšších odborných školách.
Absolvent:


umí efektivně využívat různé strategie učení, hledá a rozvíjí postupy ve svém učení,



kriticky přistupuje ke zdrojům informací



při řešení problémů umí pracovat samostatně



zvládá efektivně využívat dostupné prostředky komunikace



uplatňuje kritické myšlení



cílevědomě a s ohledem na své osobní předpoklady rozhoduje o dalším vzdělávání
a budoucí

profesi,

ovládá

laboratorní

a

digitální

techniky,

je

obeznámen

s podstatou podnikání
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3.3 Organizace přijímacího řízení
Obsah:
Do prvního ročníku osmiletého gymnázia každoročně přijímáme 30 žáků a do prvního ročníku
čtyřletého cyklu 60 žáků ve dvou třídách na základě přijímacího řízení. Jednotná přijímací
zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Pro uchazeče o studium to znamená
absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.
Do vyšších ročníků mohou být žáci přijati na základě rozhodnutí o přestupu, které je vydáváno
v případech, že je volná kapacita a žák přestupuje ze srovnatelného studijního oboru a splňuje
studijní předpoklady.

Forma přijímacího řízení: jednotná přijímací zkouška
Kritéria přijetí žáka:
Kritéria pro přijetí žáků jsou zveřejňována každoročně na webových stránkách školy do 31. ledna
toho roku, kdy se přijímací řízení koná.

3.4 Organizace maturitní zkoušky
Organizace maturitní zkoušky:
Způsob a podmínky ukončování vzdělávání stanoví §77 a následující školského zákona (561/2004
Sb.) a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Od školního roku 2020/21 společnou
část představuje didaktický test z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou
písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce
a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil
cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku těchto povinných
zkoušek, jejichž obsah je v souladu s učebními osnovami povinných vyučovacích předmětů a
volitelných vzdělávacích aktivit vymezených ve školním vzdělávacím programu.
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Po úspěšném
absolvování maturitní zkoušky žák obdrží maturitní vysvědčení.
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3.5 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k
řešení problémů

Kompetence
komunikativní

Kompetence
sociální a
personální

Výchovné a vzdělávací strategie
Na konci gymnaziálního vzdělávání žák:
 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části;
 vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých
postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané
vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení
využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice;
 kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své
tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené
závěry;
 je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží
problém z různých stran;
 zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně
posouzení jejich rizik a důsledků;
 vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k
objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému;
 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení
problémů logické, matematické a empirické postupy;
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit,
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů
zhodnotí.
Na konci gymnaziálního vzdělávání žák:
 používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická
vyjádření informací různého typu;
 efektivně využívá moderní informační technologie;
 vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a
přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké
situaci komunikuje;
 je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v
komunikaci;
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i
neznámým publikem;
 rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích,
správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje;
 v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá
dosáhnout porozumění.
Na konci gymnaziálního vzdělávání žák:
 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen
sebereflexe;
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti,
zájmovou orientaci i životní podmínky;
 odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších
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Kompetence
občanská

Kompetence k
podnikavosti

Výchovné a vzdělávací strategie
situacích, své jednání a chování podle toho koriguje;
 přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle
svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje;
 aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;
 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů
založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii;
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i
mediálním tlakům.
Na konci gymnaziálního vzdělávání žák:
 informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší
skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná
vyváženě;
 o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života,
rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a
životní prostředí ani kulturu;
 rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot,
spoluvytváří je a chrání;
 promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností;
 k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá
práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří
podmínky pro jejich naplňování;
 chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích
ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc;
 posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho
bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k
obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí.
Na konci gymnaziálního vzdělávání žák:
 cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní
předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím
profesním zaměření;
 rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá
příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě;
 uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a
podporuje inovace; získává a kriticky vyhodnocuje informace o
vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a
informace při plánování a realizaci aktivit;
 usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky
hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na
stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování
úspěchu;
 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných
životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést;
 chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika,
vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění
podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu
tržního prostředí a další faktory.
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Kompetence k
učení

Kompetence
pracovní

Výchovné a vzdělávací strategie
Na konci gymnaziálního vzdělávání žák:
 sám si plánuje a organizuje pracovní činnost, využívá ji jako prostředku
pro seberealizaci a osobní rozvoj;
 efektivně využívá různé strategie učení, k získání a zpracování
poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení,
reflektuje proces vlastního učení a myšlení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává
a využívá při svém studiu a praxi;
 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce,
přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i
chyb čerpá poučení pro další práci.
Na konci gymnaziálního vzdělávání žák:
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje
vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné
nebo nové pracovní podmínky;
 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality,
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i
ochrany kulturních a společenských hodnot;
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření;
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko
podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.

3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nezbytné podmínky pro vzdělávání s přihlédnutím
k jejich speciálním potřebám zdravotním i jazykovým nebo specifickým potřebám učebním u žáků,
kteří pocházejí z prostředí kulturně a jazykově odlišného. Je uplatňován princip diferenciace
a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem
i metod výuky.
Učitel přistupuje ke každému žákovi jednotlivě, v souladu s jeho specifickými zvláštnostmi
a respektuje doporučení specializovaných pracovišť.
Tito žáci mají právo na poskytování podpůrných opatření, která realizuje škola. Podpůrná opatření
prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě
plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňuje škola
pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení formou individuálního
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vzdělávacího plánu (IVP). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha
č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného
poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory
s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly
osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje
společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Součástí PLPP je termín
vyhodnocení naplňování PLPP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení PLPP.
IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli všech vyučovacích předmětů, kteří zajišťují výuku
dotyčného žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP má písemnou
podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči žáka. Při sestavování IVP
vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. IVP může být zpracován i pro
kratší období, než je školní rok, a může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání
písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení
poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní
matriky.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od
třetího stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Mimořádně nadané žáky škola zapojuje do soutěží, olympiád, umožňuje jim účast ve výuce
některých předmětů ve vyšších ročnících, zapojuje je do samostatných a rozsáhlejších prací
a projektů. V případě potřeby škola zajišťuje úpravu organizace vzdělávání a spolupráci se
školským poradenským zařízením.
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci
s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným
poradcem a školským poradenským zařízením, popř. zdravotním zařízením, jedná-li se o nadání v
pohybových dovednostech. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho
sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP
vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou
zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí
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IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení
IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok. IVP může být
doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání
písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení
poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní
matriky.

3.8 Začlenění průřezových témat
Průřezové
prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta
téma/Tematický
/1. r.
/2. r.
okruh
Osobnostní a sociální výchova
Poznávání a rozvoj TEV , TEV , VYV , CHE, TEV FYZ ,
CHE,
CHE,
vlastní osobnosti VYV , ČEJ , BD , VYV , CHE, TEV TEV, ZSV TEV ,
ČEJ ,
ČEJ , BD , VYV ,
, ČEJ, ZSV, ČEJ
BD
ČEJ , BD VVV, BD , VVV,
BD

septima
/3. r.

oktáva
/4. r.

BIO, CHE,
TEV , ZSV ,
ČEJ , SVS,
HIS, BD

TEV , ČEJ ,
PVS, VCH ,
VBI , SVS,
HIS, VDE,
ČVS, PPS,
BD
IVT , TEV ,
ČEJ , FRJ ,
VNJ , SVS,
VSJ , HIS,
VDE, DEG,
PPS, BD
IVT , TEV ,
ANJ , SVS,
VZE , HIS,
VDE, ČVS,
PPS, BD
ČEJ, PVS,
VBI, SVS,
HIS, VDE,
ČVS, PPS,
BD
TEV, ANJ,
EVP, VFY,
VFJ, FRJ,
VCH, VNJ,
ŠPJ, VRJ,
RUJ, SVS,
VSJ, VZE,
HIS, VDE,
MVP, PPS,

Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů

FYZ , MAT, TEV DEJ, DEJ, CHE, BIO,
CHE, CHE, IVT ,
TEV , , VYV , ČEJ CHE, TEV TEV , VYV CHE, IVT TEV , MAT, TEV ,
VYV , , GEK, BD , VYV , , ZEM, , TEV , ZSV , ZSV , ČEJ ,
ČEJ ,
ČEJ , FRJ ČEJ , FRJ , ZSV , ČEJ , FRJ FRJ , VNJ ,
BD
, BD
BD
ČEJ , FRJ , VNJ , SVS, VSJ ,
, BD VSJ , BD HIS, BD
Sociální
OBV, FYZ , OBV, OBV, DEJ, TEV , DEJ, IVT DEJ, TEV DEJ, IVT ,
komunikace
TEV , TEV , ANJ , TEV , ANJ , HLA , TEV , , ZSV , TEV , ZSV ,
ANJ , HLA , BD ANJ ,
, BD
ZSV ,
ANJ , ZEM, ANJ ,
BD
HLA , BD
ANJ , VVV, BD SVS, HIS,
VVV, BD
BD
Morálka všedního ČEJ, BD HUV, ČEJ , ČEJ, LIP, DEJ, ČEJ, ZSV, ČEJ ZSV, ČEJ ZSV, ČEJ,
dne
LIP, BD
BD
LIP, BD
, BD
, BD
SVS, HIS,
BD

Spolupráce a
soutěž

FYZ,
TEV,
VYV,
ZEM,
ANJ,
BD

DEJ, FYZ,
DEJ, DEJ, FYZ,
MAT, TEV, CHE, CHE, TEV,
VYV, ZEM, TEV,
VYV,
ANJ, APM, VYV,
ZEM,
GEK, HLA, ANJ,
ANJ,
LIP, PRO, APM,
APM,
BD
FRJ, ŠPJ, FRJ, ŠPJ,
HLA,
GEK,
RUJ, LIP, HLA, RUJ,

DEJ,
DEJ,
CHE,
CHE,
MAT,
TEV,
TEV,
ZSV,
ZSV,
ANJ,
ZEM,
VHV,
ANJ, VFJ, FRJ,
VHV,
VVV,
FRJ,
VNJ,

DEJ, CHE,
TEV, ZSV,
ANJ, VFJ,
FRJ, FYS,
VNJ, ŠPJ,
VRJ, RUJ,
SVS, VSJ,
HIS, BD
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

prima sekunda

tercie

kvarta

PRO, BD LIP, PRO,
BD

Rozvoj schopností TEV , MAT , TEV
poznávání
VYV , , VYV , ANJ
BD , JP , APM ,
HLA , VLS ,
LIP , BD ,
JP

Sebepoznání a
sebepojetí

TEV ,
VYV ,
ČEJ ,
BD

Seberegulace a
sebeorganizace

OBV ,
TEV ,
ČEJ ,
BD , JP

Psychohygiena

OBV ,
TEV ,
BD

Kreativita

HUV ,
VYV ,
ČEJ ,
ANJ ,
BD

Poznávání lidí

OBV ,
TEV ,
VYV ,
ČEJ ,
ANJ ,
BD , JP

Mezilidské vztahy

IVT ,

kvinta
/1. r.
VVV,
ŠPJ,
RUJ, BD

sexta
/2. r.

septima
/3. r.

ŠPJ,
VRJ,
RUJ,
VSJ,
SMA,
BD
DEJ , DEJ , CHE ,
CHE , IVT , TEV ,
TEV , NEJ , VNJ ,
NEJ ,
BD , JP
VVV ,
VNJ , BD
, JP

oktáva
/4. r.
BD

CHE , CHE , TEV DEJ ,
IVT , TEV ,
TEV ,
, VYV ,
CHE ,
EVP , NEJ ,
VYV ,
APM ,
IVT ,
VCH , VNJ ,
ANJ , NEJ , HLA MAT ,
VBI , KNJ ,
APM , , VLS , LIP TEV ,
BCHS , KFJ
NEJ , , BD , JP NEJ ,
, BD , JP
HLA ,
VVV ,
VLS , LIP
BD , JP
, BD , JP
TEV , VYV , TEV , TEV , VYV TEV ,
TEV , BIO , TEV , TEV , ČEJ ,
ČEJ , HLA , VYV ,
, ČEJ ,
ČEJ ,
ČEJ ,
ČEJ , BD PVS , BD
VLS , LIP , ČEJ , HLA , VLS VVV , VVV ,
BD
HLA , , LIP , BD
BD
BD
VLS , LIP
, BD
OBV , TEV OBV , TEV , ČEJ TEV ,
TEV , TEV , ČEJ , TEV , ČEJ ,
, ZEM , ČEJ TEV , ČEJ , ŠPJ , VLS ČEJ , ŠPJ ČEJ , ŠPJ ŠPJ , BD , ŠPJ , VBI ,
, VLS , BD , , ŠPJ , , BD , JP , BD , JP , BD , JP
JP
BD , JP
JP
VLS , BD
, JP
OBV , TEV OBV ,
OBV ,
TEV ,
TEV , BIO , TEV , TEV , VBI ,
, BD
TEV , BD TEV , BD VHV , VHV ,
BD
BD
VVV , VVV ,
BD
BD
HUV , VYV HUV , FYZ , HUV IVT , ČEJ ČEJ , IVT , ČEJ , IVT , ČEJ ,
, ČEJ , ANJ VYV ,
, VYV , , ANJ , ANJ , ANJ , NEJ , ANJ , NEJ ,
, APM , ČEJ , ANJ ČEJ , ANJ NEJ , FRJ NEJ , VFJ , FRJ , VFY , VFJ ,
GEK , HLA , APM , , APM , , VVV , VFJ , FRJ VNJ , VRJ , FRJ , VNJ ,
, LIP , DIF , NEJ , FRJ NEJ , FRJ RUJ , BD , VVV , RUJ , VSJ , VRJ , RUJ ,
BD
, GEK , , GEK ,
VNJ ,
BD
VSJ , ARL ,
HLA , HLA , RUJ
VRJ ,
DEG , KNJ ,
RUJ , LIP , LIP , DIF
RUJ ,
KFJ , BD
, DIF , BD , BD
VSJ , BD
OBV , TEV OBV , TEV , VYV DEJ ,
DEJ , DEJ , TEV , TEV , ČEJ ,
, VYV , ČEJ TEV ,
, ČEJ ,
TEV ,
TEV , ČEJ , ANJ , ANJ , RUJ ,
, ANJ , LIP VYV , ANJ , RUJ ČEJ ,
ČEJ , RUJ , BD , KNJ , KFJ ,
, BD , JP ČEJ , ANJ , LIP , BD ANJ ,
ANJ ,
JP
BD , JP
, RUJ ,
, JP
VHV , VHV ,
LIP , BD ,
RUJ , BD RUJ , BD
JP
, JP
, JP
DEJ , OBV , OBV , DEJ , OBV DEJ ,
DEJ , DEJ , MAT , TEV , ČEJ ,
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Průřezové
téma/Tematický
okruh

prima sekunda

MAT ,
OBV ,
TEV ,
VYV ,
ČEJ ,
ANJ ,
BD , JP
Komunikace

DEJ ,
FYZ ,
IVT ,
MAT ,
OBV ,
ZEM ,
ČEJ ,
BD

Kooperace a
kompetice

MAT ,
TEV ,
ČEJ ,
ANJ ,
BD , JP

Řešení problémů a DEJ ,
rozhodovací
FYZ ,
dovednosti
IVT ,
OBV ,
ČEJ ,
BD

tercie

kvarta

kvinta
/1. r.

sexta
/2. r.

septima
/3. r.

oktáva
/4. r.

TEV , VYV , TEV ,
, TEV , MAT , TEV , TEV , ČEJ , ANJ , NEJ ,
ČEJ , ANJ , VYV , VYV , ČEJ TEV ,
ČEJ , ANJ , NEJ , KNJ , KFJ ,
APM , HLA ČEJ , ANJ , ANJ ,
ČEJ ,
ANJ , FYS , BD , BD , JP
, PRO , BD , APM , APM ,
ANJ ,
NEJ ,
JP
, JP
NEJ , NEJ , HLA NEJ ,
VHV ,
HLA ,
, PRO , VHV , BD , JP
PRO , BD BD , JP BD , JP
, JP
DEJ , HUV DEJ , DEJ , FYZ BIO ,
BIO , DEJ , FYZ , IVT , ČEJ ,
, MAT ,
HUV , , HUV ,
DEJ ,
DEJ , CHE , IVT , EVP , NEJ ,
OBV , ZEM CHE ,
CHE ,
FYZ ,
FYZ , ZEM , ČEJ , PVS , VFJ ,
, ČEJ ,
OBV ,
OBV ,
CHE , CHE , NEJ , PVS , FRJ , VNJ ,
APM , GEK ZEM , ZEM , ČEJ IVT ,
ZEM , VFJ , FRJ , GES , ŠPJ ,
, HLA , VLS ČEJ ,
, APM , MAT , ČEJ , FYS , VNJ , VBI , VRJ ,
, LIP , PRO APM , NEJ , FRJ ZEM , NEJ , GES , ŠPJ , RUJ , VSJ ,
, BD
NEJ , FRJ , ŠPJ , ČEJ , NEJ VHV , VRJ , RUJ , VZE , ARL ,
, ŠPJ ,
GEK , , VHV , VFJ , FRJ VSJ , SMA , DIP , KNJ ,
GEK , HLA , RUJ FRJ , ŠPJ , VNJ ,
BD
MVP , ČVS
HLA , , VLS , LIP , RUJ , ŠPJ , VRJ
, GVS , BD
RUJ , VLS , PRO ,
BD
, RUJ ,
, LIP ,
BD
VSJ ,
PRO , BD
SMA ,
BD
DEJ , MAT DEJ , DEJ , CHE DEJ ,
DEJ , DEJ , CHE , IVT , TEV ,
, TEV , ČEJ CHE ,
, OBV , CHE , CHE , IVT , TEV , ČEJ , ANJ ,
, ANJ ,
TEV ,
TEV ,
IVT ,
TEV , ČEJ , ANJ , NEJ , VFY ,
APM , GEK ZEM , ZEM , ČEJ MAT , ZEM , NEJ , VFJ , VFJ , FRJ ,
, HLA , LIP ČEJ , ANJ , ANJ ,
TEV ,
ČEJ , FRJ , VNJ , VCH , VNJ ,
, PRO , BD , APM , APM ,
ZEM , ANJ , GES , ŠPJ , ŠPJ , VRJ ,
, JP
NEJ , FRJ NEJ , FRJ ČEJ ,
NEJ , VRJ , RUJ , RUJ , VSJ ,
, ŠPJ ,
, ŠPJ ,
ANJ , VFJ , FRJ VSJ , SMA , SMA , ARL
GEK , HLA , RUJ NEJ , FRJ , VNJ ,
BD , JP , DIP , KNJ
HLA ,
, LIP ,
, ŠPJ , ŠPJ , VRJ
, MVP ,
RUJ , LIP PRO , BD RUJ , BD , RUJ ,
BCHS , KFJ
, PRO ,
, JP
, JP VSJ , BD
, BD , JP
BD , JP
, JP
DEJ , MAT DEJ , BIO , DEJ DEJ ,
DEJ , BIO , DEJ , IVT , MAT ,
, OBV , ČEJ CHE ,
, FYZ ,
FYZ ,
FYZ , FYZ , CHE , ČEJ , EVP ,
, APM ,
OBV ,
CHE ,
CHE , CHE , IVT , MAT , VFJ , FRJ ,
GEK , HLA ČEJ , OBV , ČEJ IVT , ČEJ MAT , ČEJ , PVS , VCH , VNJ ,
, PRO , BD APM , , APM , , FRJ , ZEM , VFJ , FRJ , GES , VBI ,
FRJ , GEK FRJ , GEK VVV , ČEJ , VFJ VNJ , GES , VRJ , VSJ ,
, HLA , , HLA ,
BD
, FRJ , VRJ , VSJ , SMA , ARL
PRO , BD PRO , BD
VVV , SMA , BD
, DIP ,
VNJ ,
MVP , ČVS
VRJ ,
, GVS ,
VSJ ,
BCHS , BD
SMA ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

prima sekunda

tercie

kvarta

kvinta
/1. r.

sexta
/2. r.

septima
/3. r.

oktáva
/4. r.

BD
Hodnoty, postoje, DEJ , DEJ , OBV , DEJ , DEJ , OBV DEJ , ČEJ BIO , DEJ , ČEJ , ČEJ , VBI ,
praktická etika
OBV , ČEJ , BD , OBV , , ČEJ , BD , VVV , DEJ , VSJ , BD , VSJ , ČVS ,
ČEJ ,
JP
ČEJ , BD
, JP
BD , JP ČEJ ,
JP
BD , JP
BD , JP
, JP
VVV ,
VSJ , BD
, JP
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Globalizační a
VYV , VYV , LIP , VYV , LIP DEJ , VYV ZSV , DZ ZSV , ZSV , HIS , GES , HIS ,
rozvojové procesy DZ
DZ
, DZ , LIP , DZ
ZEM ,
DZ
VDE , SLI ,
DZ
ČVS , GVS ,
PPS
Globální
VYV , VYV , DZ VYV , DZ BIO , DEJ
DZ
ZEM , PVS , SVS , GES , SVS ,
problémy, jejich
DZ
, VYV , DZ
DZ
HIS , DZ VZE , HIS ,
příčiny a důsledky
VDE , ČVS ,
GVS , PPS
Humanitární
VYV , VYV , DZ VYV , DZ DEJ , VYV VVV , DZ BIO ,
HIS , DZ HIS , VDE ,
pomoc a
DZ
, DZ
VVV ,
ČVS
mezinárodní
DZ
rozvojová
spolupráce
Žijeme v Evropě
DEJ , DEJ , VYV , DEJ , BIO , DEJ VVV , VVV , BIO , ZEM , EVP , ŠPJ ,
VYV , LIP , DZ
VYV ,
, VYV , ŠPJ , DZ ŠPJ , VSJ ŠPJ , SVS , SVS , VSJ ,
DZ
ZEM , ŠPJ , LIP ,
, DZ VSJ , HIS , HIS , VDE ,
ŠPJ , LIP ,
DZ
DZ
ARL , SLI ,
DZ
ČVS , PPS
Vzdělávání v
VYV , VYV , ANJ , VYV , VYV , ANJ ANJ ,
ANJ , ANJ , VFJ , ANJ , VFJ ,
Evropě a ve světě ANJ ,
DZ
ANJ , FRJ , FRJ , FRJ , ŠPJ VFJ , FRJ FRJ , VNJ , FRJ , VNJ ,
DZ
, RUJ , RUJ , DZ , RUJ , , VNJ , ŠPJ , VRJ , ŠPJ , VRJ ,
DZ
DZ ŠPJ , VRJ RUJ , VSJ , RUJ , VSJ ,
, RUJ ,
DZ
ARL
VSJ , DZ
Evropa a svět nás VYV , DEJ , VYV , DEJ , BIO , DEJ ČEJ ,
ZEM , ČEJ , ANJ , ČEJ , ANJ ,
zajímá
ČEJ , ZEM , ČEJ , VYV ,
, VYV ,
ANJ ,
ČEJ , NEJ , VFJ , EVP , NEJ ,
ANJ , ANJ , VLS , ZEM , ČEJ , ANJ NEJ ,
ANJ , FRJ , VNJ , VFJ , FRJ ,
DZ
DZ
ČEJ , ANJ , NEJ ,
VHV ,
NEJ , ŠPJ , VRJ , VNJ , ŠPJ ,
, NEJ , FRJ , ŠPJ , FRJ ,
VHV , RUJ , DZ VRJ , RUJ ,
FRJ , ŠPJ RUJ , VLS VVV , VFJ , FRJ
ARL , KNJ ,
, RUJ ,
, DZ ŠPJ , RUJ , VVV ,
KFJ
VLS , DZ
, DZ
VNJ ,
ŠPJ , VRJ
, RUJ ,
DZ
Objevujeme
DEJ , DEJ , VYV , DEJ , DEJ , VYV ČEJ , NEJ ZEM , ZEM , ČEJ , ČEJ , NEJ ,
Evropu a svět
VYV , ČEJ , DZ HUV ,
, ČEJ ,
, FRJ ,
ČEJ , NEJ , VFJ , VFJ , FRJ ,
ČEJ ,
VYV , NEJ , FRJ ŠPJ , DZ NEJ , FRJ , ŠPJ , ŠPJ , VRJ ,
DZ
ZEM , , ŠPJ , DZ
VFJ , FRJ VRJ , DZ VZE , ARL ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

Jsme Evropané

prima sekunda

DEJ ,
VYV ,
ČEJ ,
DZ , JP

tercie

kvarta

kvinta
/1. r.

sexta
/2. r.

septima
/3. r.

oktáva
/4. r.

ČEJ , NEJ
, ŠPJ ,
KNJ , KFJ
, FRJ ,
VRJ , DZ
ŠPJ , DZ
DEJ , VYV , DEJ , DEJ , OBV DEJ , ČEJ DEJ , BIO , DEJ , ČEJ , NEJ ,
ČEJ , VLS , VYV ,
, VYV , , NEJ ,
ČEJ , ZEM , ČEJ , ŠPJ , VSJ ,
DZ , JP
ZEM , ČEJ , NEJ ŠPJ , DZ NEJ , NEJ , ŠPJ , VZE , ARL ,
ČEJ , NEJ , VLS , DZ , JP ŠPJ , VSJ VSJ , DZ , JP KNJ , KFJ ,
, VLS ,
, JP
, DZ , JP
JP
DZ , JP

Multikulturní výchova
Základní problémy VYV
VYV
VYV DEJ , VYV ZSV
ZSV ZSV , ZEM ,
sociokulturních
SVS , HIS
rozdílů
Psychosociální
ZSV
ZSV
ZSV
aspekty
interkulturality
Vztah k
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
NEJ ,
ANJ
multilingvní situaci
FRJ , ŠPJ
a ke spolupráci
, RUJ
mezi lidmi z
různého
kulturního
prostředí
Kulturní diference DEJ , DEJ , VYV , VYV , DEJ , VYV DEJ ,
DEJ , DEJ , NEJ ,
VYV VLS , LIP ZEM ,
, NEJ , NEJ , FRJ NEJ , VFJ , FRJ ,
NEJ , FRJ FRJ , ŠPJ , , VVV , VFJ , FRJ GES , ŠPJ ,
, ŠPJ , RUJ , VLS ŠPJ , RUJ , VVV , VRJ , RUJ ,
RUJ , VLS , LIP
ŠPJ , VRJ
VSJ
, LIP
, RUJ ,
VSJ
Lidské vztahy
DEJ , DEJ , VYV , DEJ , DEJ , VYV DEJ , ČEJ DEJ , BIO , DEJ ,
VYV , ČEJ , VLS VYV ,
, ČEJ ,
, NEJ ,
ČEJ ,
ČEJ , NEJ
ZEM ,
ČEJ , NEJ NEJ , VLS VVV
NEJ ,
ČEJ
, VLS
VVV
Etnický původ
DEJ , DEJ , ČEJ , ČEJ , VLS DEJ , ČEJ , ČEJ ,
ČEJ , BIO , ČEJ ,
ČEJ
VLS
VLS
VHV
VHV
GES
Multikulturalita
DEJ , DEJ , ZEM ČEJ , NEJ DEJ , ČEJ , ČEJ , NEJ ZEM , ČEJ , NEJ ,
ZEM , , ČEJ , VLS , FRJ , NEJ , FRJ , VHV , ČEJ , VFJ , FRJ ,
ČEJ
, LIP
ŠPJ , RUJ , ŠPJ ,
FRJ ,
NEJ , VNJ , GES ,
, VLS , RUJ , VLS VVV , VHV , ŠPJ , VRJ ,
LIP
, LIP ŠPJ , RUJ VFJ , FRJ
RUJ
, VVV ,
VNJ ,
ŠPJ , VRJ
, RUJ
Princip sociálního TEV , TEV , VYV , TEV , DEJ , TEV TEV ,
TEV , TEV , ČEJ

GES , SVS ,
HIS , VDE ,
ČVS , PPS

ANJ , NEJ ,
FRJ , ŠPJ ,
RUJ

NEJ , VFJ ,
FRJ , ŠPJ ,
VRJ , RUJ ,
VSJ , ARL ,
KNJ , GVS ,
KFJ
ČEJ , NEJ ,
KNJ , KFJ

ČEJ , ARL ,
GVS
ČEJ , NEJ ,
VFJ , FRJ ,
VNJ , GES ,
ŠPJ , VRJ ,
RUJ , VZE ,
ARL , KNJ ,
GVS , KFJ

TEV , ČEJ
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
smíru a solidarity

prima sekunda

tercie

kvarta

kvinta
/1. r.

sexta
/2. r.

VYV ,
ČEJ
VYV ,
, VYV ,
ČEJ
ČEJ
ČEJ
ČEJ
ČEJ
Environmentální výchova
Problematika
BIO , BIO , VYV , BIO , BIO , VYV BIO , BD BIO , BD
vztahů organismů VYV , ANJ , BEP , VYV , , BEP , BD , DZ
, DZ
a prostředí
BD , DZ BD , DZ
ANJ ,
, DZ
BEP , BD
, DZ
Člověk a životní
VYV , VYV , ANJ , CHE , BIO , DEJ BIO ,
DEJ ,
prostředí
ZEM , BD , DZ
VYV ,
, CHE ,
DEJ ,
FYZ ,
ANJ ,
ANJ , VYV , ANJ FYZ ,
CHE ,
BD , DZ
NEJ , FRJ , NEJ ,
CHE ,
ZSV ,
, RUJ , FRJ , RUJ ZSV ,
ANJ ,
BD , DZ , BD , DZ ZEM , NEJ ,
ANJ , VFJ , FRJ
NEJ , FRJ , VVV ,
, VVV , VNJ ,
RUJ , BD VRJ ,
, DZ
RUJ ,
VSJ , BD
, DZ
Životní prostředí
VYV , BIO , VYV , FYZ , BIO , FYZ BIO ,
VVV ,
regionu a České BD , DZ BD , DZ VYV , BD , VYV , VVV , BD , DZ
republiky
, DZ ZEM , BD BD , DZ
, DZ
Ekosystémy
ZEM , BEP , BD , BEP , BD BIO , BEP BIO , BIO , BD
BD , DZ
DZ
, DZ , BD , DZ ZEM ,
, DZ
BD , DZ
Základní podmínky BIO , BD , DZ OBV , BD BIO , BD , BIO , BD BIO , BD
života
OBV ,
, DZ
DZ
, DZ
, DZ
ZEM ,
BD , DZ
Lidské aktivity a
OBV , BIO , TEV , BIO , FYZ BIO , DEJ BIO ,
FYZ ,
problémy
TEV , VYV , ČEJ , , CHE , , FYZ ,
FYZ ,
CHE ,
životního
VYV , BEP , BD , OBV ,
CHE ,
CHE ,
TEV ,
prostředí
ZEM ,
DZ
TEV ,
OBV ,
TEV ,
ZSV ,
ČEJ ,
VYV , TEV , VYV ZSV ,
ČEJ ,
BD , DZ
ČEJ , NEJ , ZEM , ZEM , NEJ , BD
, BEP , ČEJ , NEJ ČEJ , NEJ , DZ
BD , DZ , BEP , BD , BD , DZ
, DZ
Vztah člověka k
OBV , HUV , VYV BIO , FYZ BIO , DEJ BIO ,
DEJ ,
prostředí
VYV , , ČEJ , BEP , CHE , , FYZ ,
DEJ ,
CHE ,
ČEJ , , VLS , BD , OBV ,
CHE ,
CHE ,
ZSV ,
BD , DZ
DZ
VYV ,
OBV ,
ZSV ,
ČEJ ,
ČEJ , BEP VYV , ČEJ ZEM , VVV ,
, VLS , , BEP ,
ČEJ , BD , DZ

septima
/3. r.

oktáva
/4. r.

PVS , BD , PVS , VCH ,
DZ
BCHS , BD

BIO , DEJ ,
FYZ , CHE ,
ZSV , ANJ ,
NEJ , VFJ ,
FRJ , VNJ ,
GES , VRJ ,
RUJ , VSJ ,
BD , DZ

ANJ , NEJ ,
PVS , VFJ ,
FRJ , VNJ ,
VBI , VRJ ,
RUJ , VSJ ,
VDE , KNJ ,
KFJ , BD

ZEM , BD , PVS , BD
DZ

PVS , BD ,
DZ

BD

PVS , BD , VZE , BCHS
DZ
, BD

FYZ , CHE ,
TEV , ZSV ,
ČEJ , NEJ ,
BD , DZ

TEV , ČEJ ,
NEJ , PVS ,
KNJ , BCHS
, KFJ , BD

DEJ , CHE , ČEJ , PVS ,
ZSV , ČEJ ,
BD
PVS , BD ,
DZ
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

prima sekunda

tercie

kvarta

kvinta
/1. r.

sexta
/2. r.

septima
/3. r.

oktáva
/4. r.

BD , DZ VLS , BD , VVV ,
DZ
BD , DZ
Mediální výchova
Média a mediální
produkce

IVT , VYV , ČEJ VYV ,
DEJ , IVT , ČEJ ČEJ ,
VYV ,
ČEJ , FRJ HUV , , VHV , VHV ,
ČEJ
VYV , ČEJ FRJ ,
FRJ ,
, FRJ
VVV
VVV

Mediální produkty IVT ,
a jejich významy
VYV ,
ČEJ

Uživatelé
Účinky mediální
produkce a vliv
médií

ČEJ
IVT ,
OBV ,
TEV ,
ČEJ

IVT , ČEJ , IVT , ČEJ ,
FRJ , HIS FRJ , HIS ,
VDE , ARL ,
MVP , PPS
, KFJ
MAT , VYV VYV , DEJ , VYV IVT , ZSV MAT , IVT , ZSV , IVT , MAT ,
, ČEJ , HLA ČEJ ,
, ČEJ ,
, ČEJ , ZSV , ČEJ , SVS , ČEJ , SVS ,
HLA
HLA
VHV
ČEJ ,
HIS
VZE , HIS ,
VHV
ARL , MVP
, ČVS , PPS
ČEJ
ČEJ
ČEJ
IVT , ČEJ MAT , IVT , ČEJ IVT , MAT ,
ČEJ
ČEJ , ARL
OBV , TEV OBV , DEJ , TEV IVT ,
TEV , IVT , TEV , IVT , TEV ,
, ČEJ TEV , ČEJ , ČEJ
TEV ,
ZSV , ZSV , ČEJ ČEJ , ARL ,
ZSV ,
ČEJ ,
MVP
ČEJ ,
VHV
VHV
LIP
DEJ , LIP DEJ , LIP
HIS
HIS , VDE ,
ARL , SLI

Role médií v
moderních
dějinách
kritické čtení a
DEJ , DEJ , MAT DEJ , BIO , DEJ CHE , CHE , CHE , IVT , IVT , ČEJ ,
vnímání
ČEJ , JP , ČEJ , BEP CHE ,
, CHE , IVT , ČEJ ČEJ , ČEJ , PVS , VFY , FYS ,
mediálních sdělení
, LIP , JP ČEJ , BEP OBV , ČEJ , ŠPJ , JP VNJ , VNJ , ŠPJ , VCH , VNJ ,
, ŠPJ , LIP , BEP ,
ŠPJ , VSJ VSJ , JP ŠPJ , VBI ,
, JP ŠPJ , LIP ,
, JP
VSJ , VDE ,
JP
ČVS , BCHS
, JP
interpretace
IVT ,
ČEJ
DEJ , CHE , ČEJ CHE , CHE , CHE , ČEJ MAT , ČEJ ,
vztahu mediálních ČEJ
CHE ,
ČEJ
MAT ,
VCH , VDE
sdělení a reality
ČEJ
ČEJ
, DEG ,
BCHS
stavba mediálních IVT ,
ČEJ
ČEJ
ČEJ
FYZ ,
FYZ ,
FYZ , ČEJ ČEJ , EVP ,
sdělení
ČEJ
ZEM ,
ČEJ ,
VFY
ČEJ ,
VVV
VVV
vnímání autora
VYV , VYV , ČEJ HUV , FYZ , HUV FYZ , IVT FYZ , FYZ , IVT , IVT , ČEJ ,
mediálních sdělení ČEJ
VYV ,
, VYV , , ČEJ ,
ČEJ ,
ČEJ
VFY , FYS ,
ČEJ
ČEJ
VHV
VHV
VDE
fungování a vliv
ČEJ , JP ČEJ , JP ČEJ , JP DEJ , ČEJ , ZSV ,
ZSV , ZSV , ČEJ , ČEJ , VDE ,
médií ve
JP
ČEJ ,
ČEJ ,
JP
JP
společnosti
VHV , JP VHV , JP
tvorba mediálního BIO , BIO , FYZ , BIO ,
HUV ,
BIO ,
FYZ , FYZ , CHE , IVT , MAT ,
sdělení
TEV , ČEJ , PRO , CHE , CHE , ČEJ FYZ ,
CHE , IVT , ČEJ , ČEJ , EVP ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

prima sekunda

ČEJ , JP

tercie

kvarta

kvinta
/1. r.

sexta
/2. r.

ČEJ , , PRO , JP CHE , MAT ,
PRO , JP
IVT , ČEJ ZEM ,
, VVV , ČEJ ,
JP
VVV , JP
práce v
BIO , BIO , FYZ , BIO , CHE , TEV BIO ,
CHE ,
realizačním týmu IVT , MAT , TEV CHE ,
, ČEJ ,
CHE ,
TEV ,
TEV , , ČEJ , HLA TEV , ČEJ GEK ,
IVT ,
ČEJ ,
ČEJ , JP , PRO , DIF , HLA ,
HLA ,
TEV , VHV ,
, JP
PRO , PRO , DIF ČEJ , VVV , JP
DIF , JP
, JP
VHV ,
VVV , JP
Výchova demokratického občana
Občanská
OBV , OBV , VYV OBV , DEJ , VYV ČEJ
ČEJ
společnost a škola VYV , , ČEJ , VLS VYV ,
, ČEJ ,
ČEJ
ČEJ , VLS VLS
Občan, občanská OBV , DEJ , OBV , DEJ , DEJ , OBV DEJ , ČEJ DEJ ,
společnost a stát VYV , VYV , ČEJ , OBV ,
, VYV ,
, JP
ČEJ , JP
ČEJ , JP VLS , JP
VYV , ČEJ , VLS
ČEJ , VLS
, JP
, JP
Formy participace DEJ , DEJ , OBV DEJ , DEJ , ZEM DEJ
DEJ
občanů v
OBV
OBV
politickém životě
Principy
DEJ , OBV , ČEJ , DEJ , DEJ , OBV ČEJ , JP ZEM ,
demokracie jako OBV ,
JP
OBV , , ZEM ,
ČEJ , JP
formy vlády a
ČEJ , JP
ČEJ , JP ČEJ , JP
způsobu
rozhodování

3.8.1.1

JP

septima
/3. r.

oktáva
/4. r.

JP

PVS , VFY ,
VCH , GES ,
DEG , GVS
, BCHS , JP
CHE , IVT , IVT , TEV ,
TEV , ČEJ , ČEJ , EVP ,
PVS , JP PVS , FYS ,
VCH , DIP ,
MVP ,
BCHS , JP

ČEJ

ČEJ

DEJ , ČEJ , ČEJ , PVS ,
JP
JP

DEJ , HIS

HIS , VDE

ČEJ , HIS , ČEJ , GES ,
JP
HIS , VDE ,
GVS , JP

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
ANJ
APM
ARL
BCHS
BD
BEP
BIO
ČEJ
CHE
ČVS
DEG

Název předmětu
Anglický jazyk
Aplikovaná matematika
Anglické reálie a literatura
Biochemický seminář
Branný den
Biologie a ekologie v praxi
Biologie
Český jazyk
Chemie
Člověk ve společnosti
Deskriptivní geometrie
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Zkratka
DEJ
DIF
DIP
DZ
EVP
FRJ
FYS
FYZ
GEK
GES
GVS
HIS
HLA
HUV
IVT
JP
KFJ
KNJ
LIP
MAT
MVP
NEJ
OBV
PPS
PRO
PVS
RUJ
SLI
SMA
ŠPJ
SVS
TEV
VBI
VCH
VDE
VFJ
VFY
VHV
VLS
VNJ
VRJ
VSJ
VVV

Název předmětu
Dějepis
Digitální fotografie
Diferenciální a integrální počet
Den Země
Ekonomie v praxi
Francouzský jazyk
Fyzikální seminář
Fyzika
Geometrické konstrukce
Geografický seminář
Geografie v souvislostech
Historický seminář
Hlavolamy
Hudební výchova
Informační a výpočetní technika
Jan Palach
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v německém jazyce
Literární praktikum
Matematika
Matematika v praxi
Německý jazyk
Občanská výchova
Pedagogicko psychologický seminář
Programování
Přírodovědný seminář
Ruský jazyk
Současná literatura
Seminář z matematiky
Španělský jazyk
Společenskovědní seminář
Tělesná výchova
Volitelná biologie
Volitelná chemie
Volitelný dějepis
Volitelný francouzský jazyk
Volitelná fyzika
Volitelná hudební výchova
Vlastivědný seminář
Volitelný německý jazyk
Volitelný ruský jazyk
Volitelný španělský jazyk
Volitelná výtvarná výchova
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Zkratka
VYV
VZE
ZEM
ZSV

Název předmětu
Výtvarná výchova
Volitelný zeměpis
Zeměpis
Základy společenských věd
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Předmět

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
Anglický jazyk
Cizí jazyk
 Německý jazyk
 Francouzský jazyk
 Španělský jazyk
 Ruský jazyk
Matematika a její aplikace Matematika
Člověk a příroda
Biologie
Fyzika

nižší stupeň
Dotace nižší
vyšší stupeň
Dotace vyšší
stupeň
stupeň
prima sekunda tercie kvarta
kvinta sexta septima oktáva
/1. r. /2. r. /3. r. /4. r.
4
4
4
3+1
15+1
3
3
3+1
3+1
12+2
3+1
3+1
3
3
12+2
3
3
3
3+1
12+1
3
3
6
3
3
3
3+1
12+1

4+1
2.5

4
2.5

1+0.5 1+1.5

Chemie

Člověk a společnost

4
3+1
1+1 1.5+1

15+2
7.5+2

3+1
2+1

3+1
2

2+1
2

2.5

6.5+2

2

2

2+1

6+1

2.5 1.5+1

4+1

2

2+1

2

6+1

2

2+2

10+5
6+1

Zeměpis

1+1

2

1+1

2

6+2

2

2

2

6

Dějepis

2

2

1+1

2

7+1

2

2

2

6

Občanská výchova

1

1

1

1

4
2

2

2

6

Základy společenských věd
Člověk a svět práce

Ekonomie v praxi

Umění a kultura

Hudební výchova

0+2
1

1

1

1

0+2

4
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Vzdělávací oblast

Předmět

Výtvarná výchova
Estetická výchova
 Volitelná hudební výchova
 Volitelná výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Informatika a informační a Informační a výpočetní technika
komunikační technologie
Volitelné vzdělávací
Volitelné předměty NG
aktivity
 Aplikovaná matematika
 Biologie a ekologie v praxi
 Geometrické konstrukce
 Hlavolamy
 Vlastivědný seminář
 Geografie
 Literární praktikum
 Programování
 Digitální fotografie
Volitelný předmět 1
 Volitelný francouzský jazyk
 Volitelný německý jazyk
 Volitelný ruský jazyk
 Volitelný španělský jazyk
 Seminář z matematiky
Volitelný předmět 2
 Přírodovědný seminář
 Fyzikální seminář

nižší stupeň
Dotace nižší
vyšší stupeň
Dotace vyšší
stupeň
stupeň
prima sekunda tercie kvarta
kvinta sexta septima oktáva
/1. r. /2. r. /3. r. /4. r.
2
2
1
1
6

3
1

3

2+1

2+1

10+2
1

0+1

0+1

0+1

0+3

2

2

4

2+1
2

2+1

2
1

2
1

8+2
4

0+2

0+2

0+2

0+6

2

2

4
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Vzdělávací oblast

Předmět

nižší stupeň
Dotace nižší
vyšší stupeň
Dotace vyšší
stupeň
stupeň
prima sekunda tercie kvarta
kvinta sexta septima oktáva
/1. r. /2. r. /3. r. /4. r.





Geografický seminář
Společenskovědní seminář
Historický seminář
Volitelný předmět 3
 Volitelná fyzika
 Volitelná chemie
 Volitelná biologie
 Volitelný zeměpis
 Volitelný dějepis
 Anglické reálie a literatura
 Diferenciální a integrální
počet
 Deskriptivní geometrie
 Konverzace v německém
jazyce
 Matematika v praxi
 Současná literatura
 Člověk ve společnosti
 Geografie v souvislostech
 Biochemický seminář
 Pedagogicko psychologický
seminář
 Konverzace ve
francouzském jazyce
Celkem hodin

29

29

32

32

104+18

33

33

33

4+4

4+4

33

106+26
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Biologie
Přírodovědná praktika navazují prakticky na výuku biologie v kvintě (1. ročníku).
Dějepis
Zájemci o obor si mohou v rámci volitelných předmětů zvolit v septimě (resp. 3. ročníku) dvouletý historický seminář s dvouhodinovou dotací a v oktávě
(resp. ve 4. ročníku) dvouhodinový předmět volitelný dějepis.
Fyzika
Součástí předmětu fyzika jsou i laboratorní praktika. Od primy do tercie jedna hodina za dva týdny a v septimě (resp. 3. ročníku) dvě hodiny jednou za dva
týdny. Výuka probíhá v dělených skupinách v laboratoři fyziky. Při sestavování skupin na vyšším gymnáziu mohou být vytvářeny skupiny ze všech tříd
téhož ročníku. Zájemci o studium přírodovědných oborů si mohou v rámci volitelných předmětů vybrat v septimě (resp. 3. ročníku) dvouletý fyzikální
seminář (2-2), v oktávě (resp. 4. ročníku) pak předmět volitelná fyzika s dvouhodinovou dotací.
Matematika
Výuka matematiky probíhá v celé třídě, v ideálním případě se může jedna hodina matematiky dělit na skupiny.
Zájemci o obor si mohou v rámci volitelných předmětů zvolit na nižším gymnáziu od sekundy do kvarty aplikovanou matematiku, hlavolamy a
geometrické konstrukce. Na vyšším gymnáziu od sexty (2. ročníku) tříletý seminář z matematiky s dvouhodinovou dotací a v oktávě (4. ročníku)
dvouhodinový předmět diferenciální a integrální počet, matematiku v praxi nebo deskriptivní geometrii.
Občanská výchova
V rámci předmětu se integruje Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví.
Zeměpis
Na nižším stupni gymnázia si mohou žáci se zájmem o předmět zvolit od sekundy do kvarty volitelný předmět geografie.
Na vyšším stupni gymnázia si zájemci o obor mohou v rámci volitelných předmětů zvolit v septimě (3. ročníku) dvouletý geografický seminář s
dvouhodinovou dotací a v oktávě (4. ročníku) dvouhodinový předmět volitelný zeměpis a geografie v souvislostech.
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Český jazyk
Na literární výchovu na nižším gymnáziu navazuje hodinový volitelný předmět literární praktikum (1 hodina týdně), který má podpořit rozvoj čtenářství
žáků a přispět ke zvýšení čtenářské gramotnosti rozvíjením čtenářských dovedností s využitím metod kritického myšlení, a volitelný seminář v oktávě
(resp. 4. ročníku) s názvem současná literatura s týdenní časovou dotací 2 hodiny. Je založen na práci s uměleckými a neuměleckými texty, vyžaduje
aktivní přístup žáků k přečtenému. Sumarizuje, prohlubuje dosud získané poznatky z předmětu český jazyk a literatura, které dále rozšiřuje.
Německý jazyk
V oktávě (resp. 4. ročníku) si mohou zájemci vybrat volitelný předmět konverzace v německém jazyce, který navazuje na předmět německý jazyk a
rozšiřuje a upevňuje interaktivní, produktivní a řečové dovednosti.
Francouzský jazyk
V oktávě (resp. 4. ročníku) si mohou zájemci vybrat volitelný předmět Konverzace ve francouzském jazyce, který navazuje na předmět francouzský jazyk a
rozšiřuje a upevňuje interaktivní, produktivní a řečové dovednosti.
Volitelná chemie
Předmět volitelná chemie navazuje na výuku chemie v septimě a 3. ročníku. U žáků, kteří si vybrali tento volitelný předmět, se předpokládá zvýšený
zájem o chemii a o složení maturitní zkoušky z chemie.
Volitelná biologie
U žáků, kteří si vybrali tento volitelný předmět, se předpokládá zvýšený zájem o biologii a o složení maturitní zkoušky z ní, proto jsou v rámci předmětu
volitelná biologie žáci vedeni k cílené práci na maturitních tématech a jejich znalosti jsou průběžně prověřovány a hodnoceny.
Volitelný dějepis
U žáků, kteří si vybrali tento volitelný předmět, se předpokládá zvýšený zájem o historii a o složení maturitní zkoušky z ní, proto jsou v rámci předmětu
volitelný dějepis žáci vedeni k cílené práci na maturitních tématech a jejich znalosti jsou průběžně prověřovány a hodnoceny.
Biochemický seminář
Předmět biochemický seminář rozšiřuje a navazuje na výuku předmětů chemie a biologie. U žáků, kteří si vybrali tento volitelný předmět, se předpokládá
zvýšený zájem o chemii a biologii, o složení maturitní zkoušky z nich, proto jsou v rámci předmětu žáci vedeni k cílené práci na maturitních tématech a
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Biochemický seminář
jejich znalosti jsou průběžně prověřovány a hodnoceny.
Pedagogicko psychologický seminář
U žáků, kteří si vybrali tento volitelný předmět, se předpokládá zvýšený zájem o učitelství jako budoucí volbě vysokoškolského studia.

4.2 Přehled využití týdnů
Ročník
Jarní kurzy
Sportovní a turistický kurz
Výuka dle rozpisu učiva
Celkem týdnů

prima
0
1
32
33

sekunda
0
1
32
33

tercie
0
1
32
33

kvarta
0
1
32
33

kvinta/1. r.
0.6
0
32.4
33

sexta/2. r.
0.6
0
32.4
33

septima/3. r.
0.6
0
32.4
33

oktáva/4. r.
0
0
33
33
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk
prima
4
Povinný

sekunda
4
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
4
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
4
3
3
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
septima/3. r.
4
Povinný

oktáva/4. r.
4
Povinný
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Český jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Výuka českého jazyka vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem přehledného a
srozumitelného vyjadřování. Český jazyk se stává nástrojem získání většiny informací, ale i předmětem poznání. Na
základě intelektových dovedností se učí žák porovnávat různé jevy, jejich shody odlišnosti, třídit je podle určitých
hledisek a dospívat k zobecnění; učí se vyhledávat a ověřovat potřebné informace v literatuře, slovnících,
encyklopediích, v tištěné podobě i na internetu.
Komunikační a slohová výchova
V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o
nich. Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, učí se výstižně
formulovat a sdělovat své myšlenky s ohledem na komunikační situaci a prostředí, učí se rozumět různým typům
textů v tištěné i elektronické podobě, jež se vztahují k nejrůznějším situacím, a kriticky posuzovat jejich obsah,
zejména rozpoznat manipulaci v mluvené, písemné i elektronické podobě a dokázat na ni adekvátně reagovat.
Literární výchova
Žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby v tištěné i elektronické podobě základní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora, učí se formulovat vlastní názory na přečtené dílo.
Rozvíjejí své základní čtenářské návyky a schopnost vytvářet vlastní literární texty. Žáci dospívají k takovým
poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a životní hodnotovou orientaci. Učí se rozlišovat
hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační. Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s
výraznou funkcí esteticko-výchovnou. 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
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Český jazyk
vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a
kultivuje jeho duchovní život.
Český jazyk a literatura je vyučován jako samostatný předmět v primě až kvartě nižšího gymnázia a v kvintě až oktávě
vyššího gymnázia a v 1. až 4. ročníku čtyřletého cyklu. Výuka je rozdělena do tří tematických oblastí:
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
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 esteticko-výchovného působení.
Český jazyk je vyučován téměř výhradně v nedělených třídách. Vyučování probíhá především v kmenových učebnách,
popř. v multimediální učebně, kde jsou také k dispozici mimo jiné příručky českého jazyka (Pravidla českého
pravopisu, SSČ), čítanky, Stručné mluvnice jazyka českého, cvičebnice, různorodé antologie literárních textů atd.
Žáci jsou vedeni, aby pravidelně navštěvovali školní knihovnu, příp. i Městskou knihovnu v Mělníku. Ideální by byla
alespoň jednou ve školním roce návštěva kulturní akce, nejlépe v souvislosti s probíraným obsahem především
literární výchovy. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Klub mladého diváka, v rámci nějž je žákům umožněno
navštívit rozličná divadelní představení.
Do výuky jsou zařazovány krátkodobé projekty k probíranému učivu či k aktuálnímu tématu, kde žáci uplatní znalosti a
prohloubí dovednosti získané v předmětu.

 Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:
Žák:
 se samostatně podílí na organizaci a řízení (připravuje pravopisná cvičení, soutěže, pracuje ve skupinách, kde
svou práci kontroluje, hodnotí a srovnává s ostatními skupinami);
 je veden k vyhledávání informací v jazykových příručkách, odborné literatuře, slovnících, v elektronických
médiích a dále pak jejich třídění a předávání poznatků;
 je motivován k tomu, aby portfolio své četby programově doplňoval o tituly náročnějších děl a různých
žánrů;
 si procvičuje obecně užívané termíny formou jazykových rozcviček, k upevnění znalostí využívá všestranné
jazykové rozbory;
 je veden k samostatné práci, zodpovědnému přístupu k zadané práci (žáci svou práci prezentují, obhajují, učí
se přijímat kritické hodnocení, např. četba slohových prací).
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
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Název předmětu

Český jazyk





Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

při procvičování probraného učiva odhaluje mezery ve svých vědomostech;
chápe, že problémy je nutné řešit;
který si je vědom svých nedostatků, požádá o pomoc spolužáky, učitele, rodiče.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 je veden ke kultivovanému projevu;
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem;
 rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a
věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění;
 sám posuzuje úroveň svých výstupů, učí se z chyb vlastních i svých spolužáků;
 je veden k tematicky vymezené diskusi, v nichž má možnost uplatnit vlastní názory, vhodně argumentovat,
korigovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných;
 je přesvědčován o nutnosti rozvíjet slovní zásobu (např. četbou knih).
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje ve skupinách, v nichž si žáci sami volí pravidla;
 je veden k poznání, že je třeba při práci ve skupině spolupracovat, využít schopností každého jednotlivce;
 je veden k hodnocení jednotlivce ve své skupině a k hodnocení ostatních skupin;
 je veden k respektu vůči každému;
 připravuje samostatné výstupy (cvičení, referáty o spisovatelích, knihách, odborné práce) – těmito výstupy
získávají žáci sebedůvěru, pocit uspokojení;
 díky pravidelným zařazováním řečnických cvičení do výuky je žák veden k získávání potřebné sebedůvěry pro
vystupování na veřejnosti.
Kompetence občanská:
Žák:
 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; výběrem jazykově a obsahově
hodnotných textů chápe význam české literatury jako kulturního dědictví národa;
 je motivován vhodným výběrem textů a přiblížením životních postojů a názorů lidí činných v kultuře k
následování vhodných vzorů.
Na literární výchovu na nižším gymnáziu navazuje hodinový volitelný předmět literární praktikum (1 hodina týdně),
který má podpořit rozvoj čtenářství žáků a přispět ke zvýšení čtenářské gramotnosti rozvíjením čtenářských
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Název předmětu

Český jazyk
dovedností s využitím metod kritického myšlení, a volitelný seminář v oktávě (resp. 4. ročníku) s názvem současná
literatura s týdenní časovou dotací 2 hodiny. Je založen na práci s uměleckými a neuměleckými texty, vyžaduje aktivní
přístup žáků k přečtenému. Sumarizuje, prohlubuje dosud získané poznatky z předmětu český jazyk a literatura, které
dále rozšiřuje.
Český jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

prima







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného textu.
Využívá základů studijního čtení, vyhledává klíčová slova.
Připraví si na základě studijního čtení jazykový projev přiměřený věku a zadanému
tématu.
Orientuje se v textu.
Pozorně a přiměřeně rychle čte.
Využívá základů studijního čtení jako zdroje informací.
Využívá základů kritického čtení, učí se analyzovat a hodnotit fakta.
Učí se naslouchat druhému.
Učí se empatii.
Rozpozná komunikační záměr mluvčího.
Učí se rozpoznat manipulativní působení projevu a učí se k němu zaujímat kritický
postoj.
Seznámí se s formálními náležitostmi dopisu a rozlišuje dopis veřejný a soukromý.
Při psaní textů v elektronické podobě dodržuje typografická pravidla.
Píše běžné písemnosti; napíše žádost.
Samostatně vyplňuje tiskopisy a využívá získané informace v praxi.
Rozlišuje spisovné (popř. hovorové) a nespisovné výrazy, dokáže je nahradit

Učivo
Základy studijního čtení
Výpisek, výtah, výklad

Čtení - praktické, věcné, kritické, prožitkové

Mluvený projev, komunikace

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Osobní a úřední dopis, e-mail
Žádost
Objednávka
Tiskopisy
Připravený i nepřipravený mluvený a písemný projev
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Český jazyk

prima

spisovnými, vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu
záměru.
Učí se technice mluveného projevu.
Základní mluvené žánry podle komunikační situace
V mluveném projevu dodržuje zásady dorozumívání (komunikační normy, základní Zásady kultivovaného projevu
mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (techniku
mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální).
Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
Diskuse
Dialog
Vymezí charakteristické rysy popisu, vyjmenuje různé postupy, pracuje s textem.
Popis
Rozlišuje jednotlivé druhy popisu a vytvoří smysluplný text.
Odstavec
Popíše děje, jevy, osoby, popíše pracovní postup.
Popis pracovního postupu
Podle svých schopností a zadání učitele napíše gramaticky, kompozičně a věcně
Zpráva a oznámení, vzkaz, pozdrav, oslovení.
správně slohový útvar.
Při psaní textů v elektronické podobě dodržuje typografická pravidla.
SMS, e-mail
Vymezí pojem vypravování.
Vypravování
Rozvíjí a obohacuje svou slovní zásobu, odstraňuje opakování slov, dokončí podle Vlastní tvořivé psaní
své fantazie načaté vypravování, používá vhodné vyprávěcí prostředky v běžné
komunikaci.
Uvede charakteristické rysy a prostředky k oživení: dokáže použít přímou řeč.
Přímá řeč
Rozčlení text do odstavců.
Odstavec
Zpracuje osnovu zadaného textu.
Osnova
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
Zvuková stránka jazyka
Používá modulace a intonace hlasu.
Spisovná a nespisovná výslovnost
Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev.
Úvod o českém jazyce
Dokáže pracovat samostatně se základními jazykovými příručkami (Pravidly českého Jazykové příručky: Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny
pravopisu a SSČ).
Rozlišuje a příklady v textu dokládá způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
Slovní zásoba
tvoření českých slov.
Způsoby tvoření slov
Obohacování slovní zásoby
Rozpozná slovní druhy, orientuje se v textu a dokáže správně určit slovní druhy
Slovní druhy
podle významu ve větě.
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Český jazyk

prima

Dokáže určit mluvnické kategorie u ohebných slovních druhů.
Určí druhy podstatných jmen.
Stupňuje přídavná jména, správně skloňuje zájmena, vysvětlí pravidla psaní
číslovek.
Aplikuje základní pravidla psaní velkých písmen.
Vysvětlí pravidlo shody podmětu s přísudkem a dokáže ho použít.
Správně odůvodňuje koncovky.
Aplikuje základní pravidla psaní velkých písmen.
Dokáže určit základní větné členy, uvědomuje si vztahy mezi nimi.
Postupně se seznámí s vybranými rozvíjejícími větnými členy.
Ovládá pravopis vyjmenovaných slov, správně píše koncovky podstatných jmen a
přídavných jmen tvrdých a měkkých, správně píše slova s předponami a
předložkami.
Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.
Reprodukuje a shrne literární text po tematické stránce, ukáže v textu odlišnosti
literárního jazyka a jazyka (své) běžné komunikace.
Popíše jednoduše výstavbu básně a kompozici prozaického.
Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.
Popíše základní znaky lidové slovesnosti.

Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.
Vyjádří vlastními slovy své pocity z přečteného textu, návštěvy divadelního nebo
filmového představení.
Rozlišuje základní literární druhy a žánry a porovná jejich funkci.
Uvede výrazné představitele probíraných lit. druhů a žánrů.
Vyhledá informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

Pravopis shody podmětu s přísudkem
Pravopis velkých písmen
Základní větné členy
Rozvíjející větné členy
Pravopis

Rozvrstvení národního jazyka
Základy literární teorie a historie
Literární druhy a žánry
Dobrodružná a humoristická literatura
Pohádka, bajka
Pověst, báje
Balada
Historická a biografická literatura
Komiks
Literatura pro mládež
Ústní lidová slovesnost
Počátky interpretace literárních děl
Prožitkové čtení, literatura pro mládež
Literární druhy (lyrika, epika, drama)
Poezie a próza
Studijní čtení

37

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Český jazyk

prima
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
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Český jazyk

prima
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Analyzuje a interpretuje fakta získaná z textu.
Při práci s informačními zdroji dodržuje etiku práce s informacemi (citace, zdroje).
S pomocí učitele a v diskusi skupiny rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu,
rozpozná komunikační záměr autora (v běžné komunikaci i v komunikaci v
elektronické podobě).
Rozvíjí komunikační schopnost s ohledem na komunikační situaci.
V mluveném a psaném projevu zohledňuje prostředí a adresáty projevu.
Při mluveném projevu užívá vhodně dynamiku (hlasitost), tempo, větný přízvuk a
melodii, pauzy, mluvený projev doprovodí vhodnými gesty a mimikou.
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů.
Určí rozvíjející větné členy: přívlastek, předmět, příslovečné určení (včetně
několikanásobných).

Učivo
Text jako studijní materiál: práce s informacemi, výtah, výklad
Text jako studijní materiál: bibliografický údaj, citace, referát (úvod)
Kritické čtení a naslouchání

Mluvený projev/komunikace
Slohové postupy: popisný, vyprávěcí, informační, výkladový
Mluvený projev
Komunikační žánry a slohové útvary: zpráva, popis, charakteristika, vypravování,
líčení, životopis, žádost
Základní a rozvíjející větné členy
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Český jazyk

sekunda

Seznámí se s vyjádřením větného členu vedlejší větou a obráceně.

Druhy vět vedlejších
Věty jednočlenné a dvojčlenné
Uvede základní útvary národního jazyka, uvede a zdůvodní rozlišení národní jazyk – Útvary národního jazyka; příbuznost jazyků
mateřský jazyk.
Přiřadí vybrané evropské jazyky do příslušných skupin pomocí běžných informačních
zdrojů (učebnice, ICT).
Na příkladech uvede, kdy je možno užít spisovný jazyk, obecnou češtinu, nářečí,
příklady zdůvodní.
Osvojí si duálové skloňovaní podstatných jmen, stupňování přídavných jmen.
Ohebné slovní druhy – druhy podstatných jmen; přídavná jména, zájmena, číslovky,
Správně tvoří tvary obtížnějších zájmen a číslovek (jenž, týž, dva, oba, tři apod.).
slovesa
Určí slovesný rod.
Vhodně užije druhy příslovcí v základní i stupňované podobě.
Neohebné slovní druhy (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše.
Správně píše: velká písmena, koncovky všech druhů přídavných jmen, sloves (shoda Pravopis
podmětu s přísudkem, přítomný čas), čárku v souvětí podřadném.
Žák se orientuje v jazyce; tvoří spisovné tvary slov, vědomě je používá.
Rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby.
Slovní zásoba a její obohacování
Slovo a sousloví, rčení
Slovotvorný rozbor
Odvozování
Morfematický rozbor
Umí pracovat s jazykovědnými příručkami (Pravidly českého pravopisu a Slovníkem Slovní zásoba a její obohacování (slova jednoznačná, termíny, mnohoznačná,
spisovné češtiny).
homonyma)
Vede si čtenářský/popř. kulturní deník.
Interpretace literárního díla
Interpretuje smysl (funkci) díla.
Formuluje dojmy z představení v divadle či kině či z adaptace literatury.
Interpretace literárního/uměleckého díla
Zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a příslušnému žánru.
Literární druhy a žánry: fantazy, sci-fi, epos, legenda, kronika, romance; pohádka
Uvede funkci textů daného žánru a srovná, zda text zařadil správně.
Literatura faktu
Na základě školní práce a vlastní četby uvede významné představitele probíraných Životopis
literárních žánrů a regionální literatury.
Cestopisná literatura
Literatura pro mládež
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Český jazyk

sekunda
Základy literární teorie a historie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí

41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Český jazyk

sekunda
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta Práce s informacemi
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.
Studijní čtení

Učivo

Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky Funkční styly
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.
V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,
Diskuse
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.
Rozhovor
Výklad
Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
Řízený rozhovor, diskuse
Logicky uspořádá informace vzhledem ke komunikačnímu záměru.
Výtah
Výpisky
Odborný popis
Návod
Referát
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Český jazyk

tercie

Výstižně, srozumitelně a přehledně zpracuje text.
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů.
Vyslovuje běžně užívaná cizí slova a slova přejatá.
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště
ve frazémech.
Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a
se Slovníkem cizích slov.
Umí systematizovat slovesa, zná rozdíly mezi tvary spisovnými a nespisovnými.
Naučí se další mluvnické kategorie a svoje vědomosti umí využít v praxi.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace.
Umí rozeznat větu hlavní a vedlejší, orientuje se ve větné stavbě a umí tyto
teoretické poznatky využít v psaném i mluveném projevu.

Administrativní styl (žádost, objednávka, stížnost, životopis)
Funkční styly: umělecký, prostě sdělovací, odborný (výklad, odborný popis, návod),
administrativní (žádost, objednávka, stížnost, životopis)
Slohové postupy a útvary (vyprávěcí - vypravování; popisný - popis, charakteristika,
líčení; úvahový - úvaha; výkladový - výklad; informační)
Výslovnost slov přejatých
Nauka o tvoření slov
Aktivní a pasivní slovní zásoba
Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovné češtiny
Slovník cizích slov
Slovesné kategorie
Slovesný vid
Mluvnické kategorie jmen
Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen
Slova přejatá
Jazyková kultura

Věta jednoduchá a souvětí
Druhy vět vedlejších
Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami slučovací,
odporovací, stupňovací, vylučovací, příčinný, důsledkový
Významové poměry mezi VČ, SS a SP
Interpunkce
Píše správně interpunkci v souvětí a větě jednoduché, aplikuje znalosti o přívlastku Interpunkce
postupně rozvíjejícím a několikanásobných větných členech.
Pravopis: i/y v koncovkách podst. a příd. jmen a sloves; bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně,
Správně píše: velká písmena, koncovky všech druhů přídavných jmen, sloves.
předpony s-,z-, vzSprávně píše předpony s/z/vz.
Pravopis slov přejatých
Umí klasifikovat slovanské jazyky.
Dělení slovanských jazyků
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Zařadí slovo do odpovídající funkční vrstvy jazyka s pomocí slovníku.
Spisovný a nespisovný jazyk a jeho složky
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního Tvořivé činnosti s literárním textem: reprodukce
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.
Způsoby interpretace literárních děl
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo
Tvořivé činnosti s literárním textem: osobní prožitek z uměleckého díla
filmového představení a názory na umělecké dílo.
Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí Jazyk a styl umělecké literatury
základů literární teorie.
Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.
Literatura hodnotná a konzumní
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich
Základní pojmy literární teorie
výrazné představitele.
Tematická a kompoziční vrstva
Poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické a dramatické v proměnách času
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové
Vybraní představitelé české a světové literární tvorby
literatuře a seznámí se s regionální literaturou.
Regionální literatura
Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém
Tvořivé činnosti s literárním textem
zpracování.
Dokáže vyhledat informace a pracuje s různými informačními zdroji.
Zpracování informací
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
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Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta Práce s informacemi
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. Komunikace a její strategie
Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Publicistický styl
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou Jazyková kultura
komunikační situaci.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky Stylotvorné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.
V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,
Proslov
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.
Projev
Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
Diskuse
Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky Výklad
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; Referát
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.
Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s
Publicistický styl (fejeton, zpráva, reportáž)
dodržováním pravidel mezivětného navazování.
Úvaha
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
Funkční styly
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
Slohové postupy
svých dispozic a osobních zájmů.
Slohové útvary
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
Zvuková stránka jazyka
Ortoepie
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní
Slovní zásoba
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště Nauka o tvoření slov
ve frazémech.
Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s Práce s příručkami: Pravidla českého pravopisu
dalšími slovníky a příručkami.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
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Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve
vhodné komunikační situaci.
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.
V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.
Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.
Interpretuje stručně smysl přečteného díla v kontextu doby, v níž vzniklo,
charakterů postav, výstavby děje (syžetu) a užitého jazyka.
V literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle užité jazykové prostředky
(příznačné pro umělecký styl) a s pomocí učitele, odborné literatury je zařadí.
V literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle užité jazykové prostředky
(příznačné pro umělecký styl) a s pomocí učitele, odborné literatury je zařadí.
Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na umělecké dílo.
Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele.
Na základě četby charakteristických ukázek stručně představí výrazné autory
vybraných uměleckých epoch a žánrů v české a světové literatuře.
V dramatickém textu označí a pojmenuje jeho základní znaky.
Odliší tragédii a komedii.
Představí významné autory literatury pro mládež podle vlastního výběru.
Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém
zpracování.

Slovník cizích slov
Etymologický slovník
Tvarosloví (ohebné a neohebné slovní druhy, skloňování, časování, mluvnické
kategorie)
Norma a kodifikace
Práce s kodifikačními příručkami
Skladba (složitá souvětí)
Pravopis
Obecné poučení o jazyce
Obecná jazykověda
Literární interpretace
Literární historie (vývoj a proměny literatury v dějinách)
Drama

Způsoby interpretace literárních děl
Osobní záznamy z četby
Vlastní tvorba
Literární brak
Literární teorie
Literární historie (hlavní vývojová období národní a světové literatury)

Adaptace literárních děl
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Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních Práce s informacemi
zdrojích.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk

kvinta/1. r.

Výchovné a vzdělávací strategie







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Vysvětlí pojem jazyk a řeč.
Objasní vztah myšlení a jazyka.
Objasní vztah češtiny a slovanských jazyků.
Objasní základní pojmy z fonetiky a fonologie a vysvětlí jejich praktické využití.
Na samostatných projevech prokáže praktickou znalost zásad správné výslovnosti.
Vhodně užívá zvukové prostředky řeči.
Prokáže na samostatném písemném projevu znalost zásad českého pravopisu.
Objasní základní pojmy stylistiky.
Vhodně využívá jazykové prostředky v závislosti na komunikační situaci.
Používá základní útvary stylu prostě sdělovacího.
Volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum.

Učivo
Obecné poučení o jazyku a řeči

Zvuková stránka jazyka

Grafická stránka jazyka
Nauka o slohu
Prostě sdělovací styl a jeho útvary
Nauka o komunikaci
Text (komunikát) a komunikační situace
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Rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit.
Pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty.
Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky,
encyklopedie, internet).
Rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým.

Komunikační strategie
Výpisek, výtah, konspekt
Práce s informačními zdroji
Umělecký text
Základy literární vědy
Literatura a její funkce

Objasní rozdíly mezi fiktivním a reálným světem a vysvětlí, jakým způsobem se
reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a
jednání reálných lidí.
Na konkrétních případech popíše specifické prostředky básnického jazyka.
Jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla
Rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí Časoprostor, vypravěč, postavy
jejich funkci a účinek na čtenáře.
Rozezná typy promluv a posoudí jejich funkci v konkrétním textu.
Monolog a dialog
Získané dovednosti a vědomosti, své schopnosti dokáže uplatnit při rozboru
Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl a soudů nad nimi (osobní záznamy)
přečtených děl různých autorů ze světové i české literatury.
Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, Metody interpretace textu
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu.
Identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci Text a intertextovost
a účinek na čtenáře.
Vysvětlí odlišnosti v chápání literární tvorby ve starověku, středověku i novověku a Starověká literatura
dnes.
Středověká literatura
Charakterizuje základní období literárního vývoje ve světě i u nás.
Renesance v literatuře
Rozezná základní žánry a uvede jejich příklady.
Baroko v literatuře
Klasicismus a osvícenství v české a světové literatuře
Preromantismus
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
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Český jazyk

kvinta/1. r.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém
projevu v souladu s komunikační situací.
V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich
funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi.
V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější
případy.
Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických
principů českého jazyka.
K odlišení záměru mluvčího v mluveném i psaném projevu vhodně využívá
slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny.
Na konkrétním tisku demonstruje vnější kompoziční rysy publicistického stylu.
Posoudí a interpretuje komunikační účinky textu.
Účinně využívá možností grafického členění textu.
Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti,
přehlednosti a logické souvislosti sdělení.
Aplikuje teoretické poznatky na vlastní text.
Uvede základní kategorie mediálních produktů (noviny, časopisy, rozhlasové a
televizní vysílání, internetové stránky, ad.) a formy mediálních sdělení
(zpravodajství, komentář, dokument, seriál, poradna, ad.
Charakterizuje bulvár, odliší ho od „seriozních“ médií.

Učivo
Slovní zásoba, sémantika a tvoření slov
Slovní zásoba
Pravopis
Tvarosloví (morfologie)
Jazykové rozvrstvení češtiny
Publicistický styl

Útvary publicistického stylu

Mediální produkty
Nová média
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Český jazyk

sexta/2. r.

Rozebere aktuální zpravodajství, vysvětlí hlavní kritéria pro výběr zpráv (důležitost
pro život, aktuálnost, negativita, blízkost, jednoduchost, jednoznačnost, přítomnost
prominentní osoby, možnost trvání v čase).
Zná hlavní zásady psaní zpráv; napíše zprávu, vytvoří vhodný titulek.
Připraví příspěvek na stejné téma do různých typů reálných novin či časopisů.
Zná základní principy fungování reklamy a její výrazové prostředky.
Kriticky přistupuje k reklamě, rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě.
Analyzuje skrytý obsah reklamy (včetně reklamy politické) z hlediska použité
strategie (úspěch ve společnosti, získání obdivu, výzvy k identifikaci).
Postihne smysl textu, vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i
světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a
charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury.
Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu
literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny).

Zpravodajství a jeho tvorba
Dezinformace
Zpravodajství a jeho tvorba
Reklama

Národní obrození
Literatura 19.století
Romantismus
Realismus a naturalismus
Symbolismus, impresionismus a dekadence
Generace buřičů
Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl a soudů nad nimi (osobní záznamy,
kritika, recenze)
Metody interpretace textu

Získané dovednosti a vědomosti, své schopnosti dokáže uplatnit při rozboru
přečtených děl různých autorů ze světové i české literatury.
Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu,
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu.
Identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci Text a intertextovost
a účinek na čtenáře.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
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Český jazyk

sexta/2. r.
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.



Kompetence k učení
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Český jazyk

septima/3. r.






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a Skladba
o druzích vět podle záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího.
Pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty.
Výpisek, výtah, konspekt
Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky,
Práce s informačními zdroji
encyklopedie, internet).
Při tvorbě odborných textů se drží zásad práce s odbornou literaturou – citace,
Odborný styl
uvádění zdrojů atd.
Napíše odbornou práci.
Odborná práce
Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, Prostředky textového navazování
přehlednosti a logické souvislosti sdělení.
Vystihne podstatné rysy významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele Moderní umělecké směry v literatuře
a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního
Světová literatura mezi válkami
myšlení.
Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu
Česká literatura v letech 1918 – 1945
literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny).
Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, Metody interpretace textu
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu.
Získané dovednosti a vědomosti, své schopnosti dokáže uplatnit při rozboru
Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl a soudů nad nimi (osobní záznamy,
přečtených děl různých autorů ze světové i české literatury.
anotace, kritika a recenze, polemiky)
Identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci Text a intertextovost
a účinek na čtenáře.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
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Český jazyk

septima/3. r.
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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Český jazyk

septima/3. r.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího Obecné poučení o jazyku a řeči
vývoje i současné vývojové tendence.
Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, Prostředky textového navazování
přehlednosti a logické souvislosti sdělení.
Uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu.
Zná zásady psaní úředního dopisu a dovede ho vytvořit.
Administrativní funkční styl a jeho realizace v textech
Zná zásady sestavení strukturovaného životopisu a dovede ho vytvořit.
Zná hlavní zásady, kterými se řídí přijímací pohovor.
Při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky. Řečnický funkční styl
Posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří Druhy řečnických projevů
jeho všestrannou analýzou
V mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči.
Příprava a realizace řečnického vystoupení
Dokáže identifikovat základní neverbální signály, které mu vysílá partner v
Základy neverbální komunikace
komunikaci.
Pro svá sdělení používá vhodné typy neverbální komunikace, kterými doplňuje
komunikaci verbální.
Dokáže vybrat a upřesnit námět a cíl svého projevu.
Příprava veřejného projevu
Přizpůsobí svůj projev posluchačům; sestaví projev podle kompozičních zákonitostí
a typu projevu (informativní, přesvědčovací,…).
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Český jazyk

oktáva/4. r.

Naučí se některé techniky zvládání trémy; co nejlépe využívá řeči k dosažení svých Základy rétoriky
cílů.
Přednese projev s efektivním využitím hlasu a neverbální komunikace.
Vystihne podstatné rysy světového literárního vývoje po 2. světové válce.
Světová literatura po roce 1945 do současnosti
Charakterizuje významné umělecké směry (existencialismus, neorealismus,
rozhněvaní mladí muži, beat generation, postmoderna, absurdní drama), uvede
jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a
literárního myšlení.
Vysvětlí specifičnost poválečného vývoje české literatury, uvede a vysvětlí hlavní
Česká literatura po roce 1945 do současnosti
historické zlomy, které se na vývoji podepsaly.
Porovná postavení českých spisovatelů v rámci veřejného domácího, samizdatového
a exilového proudu.
Uvede významné představitele české poezie, prózy a dramatu poválečného období
a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního
myšlení.
Při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené Kontext literárního díla
znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných
termínech.
Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, Metody interpretace textu
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu.
Samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl. Dramatické a filmové zpracování literárních děl
Rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, středního proudu a literárního Literární brak
braku a svůj názor argumentačně zdůvodní.
Identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci Text a intertextovost
a účinek na čtenáře.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
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Český jazyk

oktáva/4. r.
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
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5.2 Anglický jazyk
prima
4
Povinný

sekunda
4
Povinný

tercie
3
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
3
3
3
Povinný
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
3
Povinný

oktáva/4. r.
4
Povinný

27

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání v oblasti směřuje k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů, zvládnutí běžných pravidel
mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní
komunikace.
Žáci jsou vedeni k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními
prameny i s texty různého zaměření a k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému
projevu jako prostředku prosazení sebe sama.
Předmět anglický jazyk se vyučuje v modelu 4-4-3-3-3-3-3-4 ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia. Výuka
probíhá v dělených skupinách v jazykových učebnách.



Cizí jazyk
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje
apod.
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů;
 řeší úkoly v učebnici podle zadání;
 uplatňuje improvizaci, kreativitu, fantazii při řešení problémů;
 zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
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Název předmětu

Anglický jazyk
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce;
 nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog…) a písemných projevů (mail, dopis, vzkaz přání ,
formulář…);
 nacvičuje správnou výslovnost a intonaci;
 se připravuje na komunikaci s lidmi z jiných zemí.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách;
 zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu;
 dodržuje pravidla slušného chování;
 si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými, poznává společné prvky v dějinách.
Kompetence občanská:
Žák:
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných předmětech;
 rozlišuje a respektuje role ve skupině;
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí;
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií;
 si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
Kompetence pracovní:
Žák:
 si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem.
Anglický jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

prima





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Anglický jazyk

prima




Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně, rozliší jednotlivé mluvčí.

Učivo
Pravidla výslovnosti, slovní a větný přízvuk a intonace
Osvojování slovní zásoby k probíraným tématům
Abeceda, fonetická transkripce, zvláštnosti zvukové podoby
Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
neformálních situacích.
představování)
Tvoření otázek a stručných odpovědí, tázací zájmena
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
Slovní a větný přízvuk, intonace
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Umí použít jednoduché věty a fráze, aby popsal své zájmy, místo, kde bydlí, školu a Jednoduché gramatické konstrukce
lidi, které zná.
sloveso TO BE, TO HAVE, modální slovesa CAN, MUST
Pořádek slov a typy vět - oznamovací, záporné, tázací a rozkazovací
Členy, předložky
Osobní a přivlastňovací zájmena, předmětný tvar zájmen
Množné číslo podstatných jmen
Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas prostý
Základní a řadové číslovky Frekvenční příslovce
Vazba THERE IS / ARE
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
Osvojování slovní zásoby k probíraným tématům Jednoduché gramatické
materiálech.
konstrukce Práce se slovníkem Práce s velmi jednoduchými autentickými materiály
(reklama, letáky, časopisy, jízdní řády, internet aj.)
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Práce se slovníkem
Kultura, zvyky a život v anglofonních zemích
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Jednoduchý formulář, tabulka
Grafická podoba jazyka
Napíše krátké jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Užití základních gramatických struktur a osvojované slovní zásoby
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prima

času a dalších osvojovaných témat.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozumí často opakovaným frázím a běžné slovní zásobě týkající se blízkého okolí
Osvojování slovní zásoby k probíraným tématům
(rodina, škola, koníčky, bydlení, jídlo) a základním údajům týkajícím se V. Británie a Pravidla výslovnosti
umí je porovnat.
Vyjadřování budoucnosti - pomocí "will", vazby "going to" a pomocí přítomného
času průběhového
Další použití členů
Vyjadřování množství, počitatelnost a nepočitatelnost
Příslovce s významem frekvence,
Tvoření příslovcí pomocí -ly
Stupňování přídavných jmen

63

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Anglický jazyk

sekunda

Domluví se v jednoduchých a obvyklých situacích, reaguje na informace o běžných
tématech a činnostech. Přispívá k diskusi ve skupině.

Velká čísla
Použití přítomných a minulých časů
Úvod do předpřítomného času
Rozšiřování slovní zásoby z oblasti každodenní konverzace, běžné konverzační a
zdvořilostní obraty
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
Slovní a větný přízvuk, intonace
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Probírané gramatické konstrukce

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech, stručně reprodukuje obsah textu nebo promluvy.
Dokáže vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních Práce se slovníkem
autentických materiálech.
Práce s jednoduchými autentickými materiály (reklama, letáky, časopisy, jízdní řády,
recepty, internet aj.)
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace, umí Kultura, zvyky a život v anglofonních zemích
seřadit chronologicky jednotlivé údaje v popisu historické události.
Umí napsat krátký dopis o skutečnostech a dějích kolem sebe, písemně
Jednoduché slohové útvary - dopis, popis, zpráva, vzkaz
zreprodukuje obsah krátkého textu.
Grafická podoba jazyka
Užití osvojovaných gramatických struktur a osvojované slovní zásoby
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Jednoduché slohové útvary - dopis, popis, zpráva, vzkaz
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
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sekunda
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Dokáže pochopit hlavní smysl krátkých jasných zpráv a běžné promluvy o jasných
věcech (škola, práce, volný čas atd.), pokud se mluví pomalu a srozumitelně.

Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích, dokáže bez přípravy vstoupit do konverzací o tématech,
která jsou známá a týkají se osobních zájmů a každodenních záležitostí (rodina,
koníčky, práce atd.).
Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života, dokáže popisovat události, své zážitky, naděje a sny.
Reprodukuje jednoduchý text.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech.

Učivo
Osvojování slovní zásoby k probíraným tématům
Pravidla výslovnosti
Další použití způsobových sloves
Přítomný čas prostý a průběhový, stavová slovesa
Minulý čas prostý a průběhový
Další užití předpřítomného času
Podmínkové věty typ 1
Trpný rod
Vazba there´s someone…ing, see/hear someone …ing, So do I / Neither do I
Rozšiřování slovní zásoby z oblasti každodenní konverzace, běžné konverzační a
zdvořilostní obraty
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
Slovní a větný přízvuk, intonace
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Popis
Vyprávění
Práce se slovníkem
Práce s jednoduchými autentickými materiály (reklama, letáky, časopisy, jízdní řády,
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tercie

Čte nahlas plynule a foneticky přiměřeně správně texty menšího rozsahu, rozumí
jim a vyhledá v nich požadované informace.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat.

recepty, internet aj.)
Kultura, zvyky a život v anglofonních zemích
Grafická podoba jazyka
Užití osvojovaných gramatických struktur a osvojované slovní zásoby
Neformální dopis, pohlednice

Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Dokáže v osobním dopise vyjádřit své
zážitky a dojmy.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se Osvojování slovní zásoby k probíraným tématům
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kvarta

týká osvojovaných témat a chápe smysl méně obtížných televizních nebo
rozhlasových pořadů o současných událostech nebo záležitostech osobního a
profesního zájmu, pokud jde o relativně srozumitelné podání.

Pravidla výslovnosti
Přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas
Vztažné věty
Typy otázek, tázací dovětky
Vazby s infinitivem nebo -ing
Podmínková věta typ 2
Reflexivní zájmena
Rozšíření učiva o členech
Počitatelnost a nepočitatelnost
Vyjadřování budoucnosti
Trpný rod
Další frázová slovesa
Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
Rozšiřování slovní zásoby z oblasti každodenní konverzace, běžné konverzační a
neformálních situacích, udržuje konverzaci na běžná témata.
zdvořilostní obraty
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
Slovní a větný přízvuk, intonace
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Dokáže popisovat zážitky a události, umí stručně uvést důvody a podat vysvětlení Vyprávění
svých názorů a plánů, dokáže stručně převyprávět příběh, obsah knihy nebo filmu a Diskuse
popsat svoje reakce, dokáže se zapojit do diskuse na univerzální téma.
Popis
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
Práce se slovníkem
materiálech.
Práce s jednoduššími autentickými materiály (reklama, letáky, časopisy, jízdní řády,
recepty, internet aj.)
Přiměřeně správně čte a chápe krátké a jednoduché texty z oblasti běžných
Kultura, zvyky a život v anglofonních zemích
událostí, popisy dějů a pocitů. Dokáže v textech najít požadované informace.
Práce s textem
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a Grafická podoba jazyka
dalších osvojovaných témat.
Užití osvojovaných gramatických struktur a osvojované slovní zásoby
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Odpověď na dopis, vzkaz, zprávu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
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kvarta
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Čte nahlas a foneticky správně texty z učebnice.
Rozlišuje výslovnost českých hlásek a hlásek daného jazyka.
Hláskuje obtížná slova.
Dle poslechu napodobuje výslovnost a intonaci.
Rozumí jednoduchým a zřetelně vyslovovaným větám a krátké konverzaci.
Učí se nápodobou.
Jednoduše představí sám sebe a členy rodiny, popíše své okolí, získá jednoduchou
informaci.
Pojmenuje své zájmy a činnosti a vyjádří svůj vztah k nim.

Používá základní zdvořilostní fráze.
Napíše jednoduchý vzkaz a osobní dopis.
Reaguje správně na pokyny učitele.

Učivo
Zvuková stránka jazyka, výslovnost

Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, orientace v okolním prostředí, škola, jídlo, nakupování
Základní gramatické struktury a typy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, sg. a pl.
substantiv a adjektiv a jejich stupňování, přivlastňovací a neurčitá zájmena,
vyjádření množství, členy, pořádek slov ve větě a zápor, přítomné a minulé slovesné
časy
Počítání - porozumění číselným údajům, údaje o ceně a čase.
Email, osobní dopis, pohled.
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
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kvinta/1. r.

představování)
Rozumí jednoduchým otázkám, správně na ně odpoví.
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní (kolik)
Vede jednoduchý dialog na známé téma (rodina, zájmy, škola).
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Orientuje se v jednoduchých textech o reáliích v daných jazykových oblastech.
Reálie anglicky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Na základě průběžné korekce upevňuje správné výslovnostní návyky, při hlasitém
čtení zlepšuje plynulost projevu, v textu vyhledává potřebnou informaci a odpověď
na otázku.
Rozumí jednoduššímu poslechovému textu, najde hlavní informace.
Rozšiřuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, získává slovní zásobu novou dle

Učivo
Slovní zásoba z probíraných tematických okruhů: všední den, volný čas, škola a
vzdělávání, počasí a příroda, zločin a trest, věda a technologie, média a komunikace,
globální problémy
Upevňuje tvoření gramatických tvarů přítomného času, vyjádření budoucnosti a
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Anglický jazyk

sexta/2. r.

tematických okruhů v podobě psané i mluvené.
minulosti, procvičuje užití členů, tvorbu slov, modální a frázová slovesa, vyjadřuje
Umí této slovní zásoby užívat v jednoduchých mluvených a písemných projevech. jednoduché vztahy v základních typech souvětí souřadných a podřadných, používá
Vytváří krátké resumé z jednoduchého textu či situačního dialogu.
činný i trpný rod
Napíše jednoduchý dopis, popis a vyprávění.
Pracuje se slovníkem a internetem pro získávání informací.
Zapojí se do krátkých rozhovorů na běžná témata s pomocí naučených frází a
Konverzace v rámci probíraných tematických okruhů
výrazů, poskytne a získá jednoduché informace.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie anglicky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Z dobře srozumitelného projevu rodilého mluvčího pochopí hlavní myšlenky,
identifikuje eventuální citové zabarvení promluvy, takto rozumí i jednoduché
konverzaci dvou mluvčích, kteří mluví zřetelně.
Ve složitějším textu porozumí hlavním myšlenkám a s pomocí slovníku pracuje i s

Učivo
Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: zájmová činnost, oblékání, sport, práce
a pracovní prostředí, kulturní a společenský život, příroda a životní prostředí, zdraví
a nemoci
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Anglický jazyk

septima/3. r.

detaily.
Odhadne význam některých neznámých slov na základě kontextu nebo podobnosti s
češtinou či internacionálním slovníkem.
U složitějších textů a vyslechnutých ústních projevů srozumitelně sděluje hlavní
Rozšiřování znalosti zájmen
myšlenky ústně i písemně.
Další slovesné tvary: podmiňovací způsob a podmínkové, časové a vztažné věty,
Vytváří strukturovanou práci na dané téma a píše jednoduché slohové útvary.
prosté a průběhové časy a perfekta pro vyjádření přítomnosti, minulosti a
budoucnosti, slovesné tvary specifické pro angličtinu
Vyjádření větných vztahů v souvětích
Rozlišuje formální a neformální komunikaci.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Vyjádření osobních postojů a názorů
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie anglicky mluvících zemí a ČR
Učí se podávat informace o rodné zemi a městě.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
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Anglický jazyk

oktáva/4. r.

 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne některé doplňující informace.
Identifikuje názory jednotlivých mluvčích v projevu.
V textu rozliší hlavní a vedlejší informace.
Postihne zápletku u filmu v původním znění.
Pozná rozdíly ve formální a neformální komunikaci.
Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text.
Přednese kratší souvislý projev na dané téma a vyjádří své stanovisko.
Předává správně obsahově složitější informace (v podobě mluvené i psané).
Dovede argumentovat a vyjádřit svůj názor.
Zahájí, vede a ukončí rozhovor na dané téma.
V rozhovoru adekvátně reaguje.
Pohotově komentuje situace, informace, obrázky.
Orientuje se v diskusi a zapojuje se do ní.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Informuje o ČR a historii naší země.

Učivo
Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: společenský, politický a kulturní život,
věda a technika, solidární svět, média, život a problémy mladých, zdravý a aktivní
život, kultura a historie daných zemí, vzájemné vztahy zemí daného jazyka

Složitější větné struktury a časové vztahy jako nepřímá řeč, různé užití modálních
sloves, vazby a struktury k vyjádření specifických funkcí
Doplnění, systematizace a shrnutí gramatického učiva
Doplnění, systematizace a shrnutí gramatického učiva
Uplatnění jazykových dovedností v simulovaném telefonickém, pracovním
rozhovoru, elektronické poště

Reálie anglicky mluvících zemí a ČR

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
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5.3 Cizí jazyk
prima
0

sekunda
0

tercie
3
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
3
3
3
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Celkem
septima/3. r.
3
Volitelný

oktáva/4. r.
4
Volitelný

19

Cizí jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru cizí jazyk a naplňuje vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace.
V rámci tohoto předmětu se žákům nabízí možnost volby dalšího cizího jazyka z nabídky německý, francouzský,
španělský a ruský jazyk. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle SERR.
Vzdělávání v oblasti směřuje k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku
k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů. Dále vede ke zvládnutí
běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci
interkulturní komunikace, k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty různého zaměření a k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke
kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. Zároveň také k uvědomění si sounáležitosti se světem,
seznámení s kulturou různých zemí, toleranci k jiným národům.
Další cizí jazyk se vyučuje od tercie do septimy (resp. 3. ročníku) po třech hodinách týdně, v oktávě (resp. 4. ročníku)
pak čtyři hodiny týdně. Výuka probíhá v dělených skupinách s cca 15 žáky v odborných jazykových učebnách. Výběr
dalšího cizího jazyka žáky je limitován organizačními možnostmi školy. Při sestavování skupin mohou být za účelem
uspokojení poptávky ze strany žáků (zájem o určitý jazyk, stupeň pokročilosti) vytvářeny skupiny ze všech tříd téhož
ročníku.



Další cizí jazyk
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5.3.1 Německý jazyk

prima
0

sekunda
0

tercie
3
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
3
3
3
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
3
Volitelný

oktáva/4. r.
4
Volitelný

19

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání v oblasti směřuje k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů. Dále vede ke zvládnutí běžných
pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci
interkulturní komunikace, k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření a k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke
kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. Zároveň také k uvědomění si sounáležitosti se světem,
seznámení s kulturou různých zemí, toleranci k jiným národům.
Německý jazyk se vyučuje na nižším gymnáziu od tercie do kvarty v modelu 3-3. Od kvinty (resp. 1. ročníku) do oktávy
(resp. 4. ročníku) v modelu 3-3-3-4. Výuka probíhá v odborných jazykových učebnách.
Kompetence k učení:
Žák:
 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení;
 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě;
 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy
bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého
učení a diskutuje o nich.
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Německý jazyk
Žák:



vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností;
 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;
 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí, říkají a dělají;
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a
řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence občanská:
Žák:
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních
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Název předmětu

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Německý jazyk
lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému
násilí;
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností
ve škole i mimo školu.
Kompetence pracovní:
Žák:
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.
V oktávě (resp. 4. ročníku) si mohou zájemci vybrat volitelný předmět konverzace v německém jazyce, který navazuje
na předmět německý jazyk a rozšiřuje a upevňuje interaktivní, produktivní a řečové dovednosti.

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s Porozumění v běžných komunikačních situacích (pozdrav, poděkování,
pečlivou výslovností a reaguje na ně.
představování, pokyny ve škole), při práci s učebnicí a jednoduchými autentickými
materiály
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
Pravidla výslovnosti, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Slovní zásoba k tematickým okruhům rodina, škola, mezilidské vztahy, domov, volný
čas a další probíraná témata
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování, souhlas a nesouhlas, reakce na podněty)
Slovní zásoba z tematických okruhů rodina, škola, mezilidské vztahy, domov, volný
čas a další probíraná témata
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem
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Německý jazyk

tercie

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Slovní zásoba z tematických okruhů rodina, škola, mezilidské vztahy, domov, volný
čas a dalších probíraných témat
Poučení o správném pravopisu
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Základní výslovnostní návyky
času a podobné otázky pokládá.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Základní gramatické struktury a typy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací;
substantiva v čísle jednotném a množném; přídavná jména a zájmena; časování
sloves v přítomnosti; zápor
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Číselné údaje - počítání, porozumění číselným údajům, informace o ceně, vyjádření
času
Práce se slovníkem
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Slovní zásoba z tematických okruhů rodina, škola, mezilidské vztahy, domov, volný
čas a dalších probíraných témat
Práce se slovníkem
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Základy pravopisu
Tabulka, formulář
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
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Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s Pravidla komunikace a porozumění v běžných každodenních situacích (pozdrav,
pečlivou výslovností, a reaguje na ně.
poděkování, představování, interakce ve škole, práce s výukovými a autentickými
materiály)
Zvuková a grafická podoba jazyka
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
Základní slovní zásoba z probíraných tematických okruhů: domov a rodina, bydlení,
každodenních témat.
škola, volný čas, zdraví, jídlo, oblékání, nakupování, cestování, kalendářní rok,
příroda
Vybrané základní informace z reálií německy mluvících zemí
Práce se slovníkem
Poslech s porozuměním
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Komunikační situace v rámci probíraných tematických okruhů
Základy správné výslovnosti
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
Práce se slovníkem
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů (domov a
rodina, bydlení, škola, volný čas, zdraví, jídlo, oblékání, nakupování, cestování,
kalendářní rok, příroda)
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů,
času a podobné otázky pokládá.
Základní gramatické struktury a typy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací;
substantiva v čísle jednotném a množném; přídavná jména a zájmena; časování
sloves; zápor
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
Práce se slovníkem
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Zvuková a grafická podoba textu
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Německý jazyk

kvarta

Vyhledávání požadovaných informací – poslech a čtení s porozuměním
Slovní zásoba probíraných tematických okruhů (domov a rodina, bydlení, škola,
volný čas, zdraví, jídlo, oblékání, nakupování, cestování, kalendářní rok, příroda)
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a Práce se slovníkem
dalších osvojovaných témat.
Grafická podoba textu
Písemný projev – psaní dopisu, vzkazu, zprávy, popisu
Základy pravopisu
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Písemný projev – reakce na dopis, zprávu, vzkaz
Užití gramatických struktur pro vyjádření základních vztahů existenciálních (kdo),
prostorových (kde), kvalitativních (jaký), kvantitativních (kolik)
Vyjádření dějů v přítomnosti a minulosti
Spojování vět do jednoduchých souvětí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.



Kompetence k učení
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Německý jazyk

kvinta/1. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Čte nahlas a foneticky správně texty z učebnice.
Rozlišuje výslovnost českých hlásek a hlásek daného jazyka.
Hláskuje obtížná slova.
Dle poslechu napodobuje výslovnost a intonaci.
Rozumí jednoduchým a zřetelně vyslovovaným větám a krátké konverzaci.
Učí se nápodobou.
Jednoduše představí sám sebe a členy rodiny, popíše své okolí, získá jednoduchou
informaci.
Pojmenuje své zájmy a činnosti a vyjádří svůj vztah k nim.
Používá základní zdvořilostní fráze.
Napíše jednoduchý vzkaz a osobní dopis.

Učivo
Zvuková stránka jazyka, výslovnost
Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola, jídlo

Poučení o správném pravopisu
Základní gramatické struktury a typy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, sg. a pl.
subst. a adj., přivl. zájmena, pořádek slov ve větě a zápor
Počítání - porozumění číselným údajům, údaje o ceně a čase
Internetový vzkaz, osobní dopis, pohled
Reaguje správně na pokyny učitele.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Rozumí jednoduchým otázkám, správně na ně odpoví.
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní (kolik)
Vede jednoduchý dialog na známé téma (rodina, zájmy, škola).
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování)
Orientuje se v jednoduchých textech o reáliích v daných jazykových oblastech.
Reálie německy mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
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kvinta/1. r.
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Na základě průběžné korekce upevňuje správné výslovnostní návyky, při hlasitém Slovní zásoba z probíraných tematických okruhů: všední den, nákupy, restaurace,
čtení zlepšuje plynulost projevu.
volný čas, orientace v okolním prostředí
V textu vyhledává potřebnou informaci a odpověď na otázku.
Rozumí jednoduššímu poslechovému textu, najde hlavní informace.
Rozšiřuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, získává slovní zásobu novou dle Upevňuje tvoření gramatických tvarů přítomného času, blízké budoucnosti a času
tematických okruhů v podobě psané i mluvené.
minulého, procvičuje skloňování a stupňování, vyjadřuje jednoduché vztahy v
Umí této slovní zásoby užívat v jednoduchých mluvených a písemných projevech. základních typech souvětí souřadných a podřadných
Vytváří krátké resumé z jednoduchého textu či situačního dialogu.
Napíše jednoduchý dopis, popis a vyprávění.
Pracuje se slovníkem a internetem pro získávání informací.
Zapojí se do krátkých rozhovorů na běžná témata s pomocí naučených frází a
Konverzace v rámci probíraných tematických okruhů
výrazů, poskytne a získá jednoduché informace.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie německy mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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sexta/2. r.

Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Z dobře srozumitelného projevu rodilého mluvčího pochopí hlavní myšlenky,
Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: zájmová činnost, oblékání, sport,
identifikuje eventuální citové zabarvení promluvy, takto rozumí i jednoduché
kulturní a společenský život, příroda a životní prostředí
konverzaci dvou mluvčích, kteří mluví zřetelně.
V jednoduchém textu porozumí hlavním myšlenkám a s pomocí slovníku pracuje i s
detaily.
Odhadne význam některých neznámých slov na základě kontextu nebo podobnosti s
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Německý jazyk

septima/3. r.

češtinou či internacionálním slovníkem.
U jednoduchých textů a vyslechnutých ústních projevů srozumitelně sděluje hlavní Rozšiřování znalosti zájmen
myšlenky ústně i písemně.
Další slovesné tvary: podmiňovací způsob, trpný rod, slovesné tvary specifické pro
Vytváří strukturovanou práci na dané téma a píše jednoduché slohové útvary.
německý jazyk
Vyjádření větných vztahů v souvětích
Rozlišuje formální a neformální komunikaci.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Vyjádření osobních postojů a názorů
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie německy mluvících zemí a ČR
Učí se podávat informace o rodné zemi a městě.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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oktáva/4. r.




Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: společenský, politický a kulturní život,
obsahu na aktuální téma, postihne některé doplňující informace.
věda a technika, solidární svět, média, život a problémy mladých, zdravý a aktivní
Identifikuje názory jednotlivých mluvčích v projevu.
život, kultura a historie daných zemí, vzájemné vztahy zemí daného jazyka
V textu rozliší hlavní a vedlejší informace.
Postihne zápletku u filmu v původním znění.
Pozná rozdíly ve formální a neformální komunikaci.
Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text.
Složitější větné struktury a časové vztahy
Přednese kratší souvislý projev na dané téma a vyjádří své stanovisko.
Doplnění, systematizace a shrnutí gramatického učiva
Předává správně obsahově složitější informace (v podobě mluvené i psané).
Dovede argumentovat a vyjádřit svůj názor.
Zahájí, vede a ukončí rozhovor na dané téma.
Uplatnění jazykových dovedností v simulovaném telefonickém, pracovním
Pohotově komentuje situace, informace, obrázky.
rozhovoru, elektronické poště
Orientuje se v diskusi a zapojuje se do ní.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie německy mluvících zemí a ČR
Informuje o ČR a historii naší země.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
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oktáva/4. r.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí

5.3.2 Francouzský jazyk

prima
0

sekunda
0

tercie
3
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
3
3
3
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
3
Volitelný

oktáva/4. r.
4
Volitelný

19

Francouzský jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání v oblasti směřuje k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů. Dále vede ke zvládnutí běžných
pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci
interkulturní komunikace, k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření a k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke
kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. Zároveň také k uvědomění si sounáležitosti se světem,
seznámení s kulturou různých zemí, toleranci k jiným národům.
Francouzský jazyk se vyučuje na nižším gymnáziu od tercie do kvarty v modelu 3-3. Od kvinty (resp. 1. ročníku) do
oktávy (resp. 4. ročníku) v modelu 3-3-3-4. Výuka probíhá v odborných jazykových učebnách.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 orientuje se v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje
apod.;
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů;
 řeší úkoly v učebnici podle zadání;
 uplatňuje improvizaci, kreativitu, fantazii při řešení problémů
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zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce;
 nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog…) a písemných projevů (mail, dopis, vzkaz přání,
formulář…).;
 nacvičuje správnou výslovnost a intonaci;
 se připravuje na komunikaci s lidmi z jiných zemí.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách.
 rozlišuje a respektuje role ve skupině.
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí.
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií.
 si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu;
 dodržuje pravidla slušného chování;
 si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými, poznává společné prvky v dějinách.
Kompetence k učení:
Žák:
 nalézá vhodné metody svého sebevzdělávání a rozvíjí tak své osobnostní rysy;
 vyhledává informace z různých zdrojů – pracuje s internetem, rádiem, televizí, cizojazyčnou literaturou,
orientuje se v tisku a učí se tak efektivně získávat poznatky;
 poznává reálie francouzsky mluvících zemí a sleduje jejich aktuální události.
Kompetence pracovní:
Žák:
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace;
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Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem.
V oktávě (resp. 4. ročníku) si mohou zájemci vybrat volitelný předmět Konverzace ve francouzském jazyce, který
navazuje na předmět francouzský jazyk a rozšiřuje a upevňuje interaktivní, produktivní a řečové dovednosti.

Francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.

Učivo
Porozumění každodenním situacím (pozdrav, představení, poděkování, souhlas,
nesouhlas, instrukce)
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Poslech za účelem osvojení základní slovní zásoby k tematickým okruhům:
mezilidské vztahy, záliby, volný čas, škola, průběh dne, město, lidské tělo, domov,
bydlení
Zvuková podoba jazyka
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
Poslech za účelem osvojení základní slovní zásoby k tematickým okruhům:
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
mezilidské vztahy, záliby, volný čas, škola, průběh dne, město, lidské tělo, domov,
bydlení
Porozumění číselným údajům - čas, cena
Seznámení se s kulturou, zvyky a životem ve frankofonních zemích
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Výslovnost - intonace, melodie, přízvuk, vázání
Komunikace v každodenních situacích (pozdrav, představení, poděkování, souhlas,
nesouhlas, instrukce)
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
Slovní zásoba k tematickým okruhům: mezilidské vztahy, záliby, volný čas, škola,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
průběh dne, město, lidské tělo, domov, bydlení
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
času a podobné otázky pokládá.
Kultura, zvyky a život ve frankofonních zemích
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Užití základních gramatických struktur - slovosled, časování sloves v přítomném
čase, zápor, rod, členy, číslo, přídavná jména, přivlastňovací zájmena, předložky
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s Práce se slovníkem
pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Práce s učebnicí - porozumění instrukcím, tabulkám
Práce s dalšími autentickými materiály (reklama, letáky, časopisy, jízdní řády,
internet)
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
Slovní zásoba k tematickým okruhům: mezilidské vztahy, záliby, volný čas, škola,
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
průběh dne, město, lidské tělo, domov, bydlení
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Grafická podoba jazyka
Tabulka, formulář
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a Užití základních gramatických struktur - slovosled, časování sloves v přítomném
dalších osvojovaných témat.
čase, zápor, rod, členy, číslo, přídavná jména, přivlastňovací zájmena, předložky
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Věta oznamovací, tázací, rozkazovací
Jednoduché slohové útvary - dopis, popis, zpráva, vzkaz
Odpověď na dopis, vzkaz, zprávu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
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kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

Učivo
Porozumění každodenním situacím (představení, souhlas, nesouhlas, pocity, žádost,
návrh, omluva)
Poslech za účelem osvojení základní slovní zásoby k tematickým okruhům: jídlo,
počasí, nakupování, lidské vlastnosti, škola, mezilidské vztahy, rodina
Zvuková podoba jazyka
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
Poslech za získáním základních informací k tematickým okruhům: jídlo, počasí,
každodenních témat.
nakupování, lidské vlastnosti, škola, mezilidské vztahy, rodina
Porozumění číselným údajům – cena, množství, telefon
Kultura, zvyky a život ve frankofonních zemích
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Výslovnost – intonace, melodie, přízvuk, vázání
Komunikace v každodenních situacích (představení, souhlas, nesouhlas, pocity,
žádost, návrh, omluva)
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
Slovní zásoba k tematickým okruhům: jídlo, počasí, nakupování, lidské vlastnosti,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
škola, mezilidské vztahy, rodina
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Užití základních gramatických struktur – časování sloves v přítomném a budoucím
čase, podmiňovací způsob přítomný, zápor, přídavná jména, přivlastňovací
a předmětná zájmena, předložky
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Věta zvolací, tázací
času a podobné otázky pokládá.
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Práce se slovníkem
Práce s učebnicí – porozumění instrukcím, tabulkám aj.
Práce s dalšími autentickými materiály (reklama, letáky, časopisy, jízdní řády,
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Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

internet aj.)
Práce s textem v rámci probíraných tematických okruhů

Grafická podoba jazyka
Tabulka, formulář, test
Slohové útvary - dopis, popis, zpráva, stručný obsah

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Odpověď na dopis, zprávu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
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Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Čte nahlas a foneticky správně texty z učebnice.
Rozlišuje výslovnost českých hlásek a hlásek daného jazyka.
Hláskuje obtížná slova.
Dle poslechu napodobuje výslovnost a intonaci.
Rozumí jednoduchým a zřetelně vyslovovaným větám a krátké konverzaci.
Učí se nápodobou.
Jednoduše představí sám sebe a členy rodiny, popíše své okolí, získá jednoduchou
informaci.

Pojmenuje své zájmy a činnosti a vyjádří svůj vztah k nim.
Používá základní zdvořilostní fráze.
Napíše jednoduchý vzkaz a osobní dopis.
Reaguje správně na pokyny učitele.
Rozumí jednoduchým otázkám, správně na ně odpoví.

Učivo
Zvuková stránka jazyka, výslovnost

Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola, jídlo
Poučení o správném pravopisu
Základní gramatické struktury a typy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, sg. a pl.
subst. a adj., přivl. zájmena, pořádek slov ve větě a zápor
Počítání - porozumění číselným údajům, údaje o ceně a čase
Základní gramatické struktury a typy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, sg. a pl.
subst. a adj., přivl. zájmena, pořádek slov ve větě a zápor
Email, osobní dopis, pohled

Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní (kolik)
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování)
Vede jednoduchý dialog na známé téma (rodina, zájmy, škola).
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Orientuje se v jednoduchých textech o reáliích.
Reálie francouzsky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
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Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě

Francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Na základě průběžné korekce upevňuje správné výslovnostní návyky, při hlasitém Slovní zásoba z probíraných tematických okruhů: všední den, nákupy, restaurace,
čtení zlepšuje plynulost projevu, v textu vyhledává potřebnou informaci a odpověď volný čas, orientace v okolním prostředí
na otázku.
Rozumí jednoduššímu poslechovému textu, najde hlavní informace.
Rozšiřuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, získává slovní zásobu novou dle Upevňuje tvoření gramatických tvarů přítomného času, blízké budoucnosti a času
tematických okruhů v podobě psané i mluvené.
minulého, procvičuje stupňování, vyjadřuje jednoduché vztahy v základních typech
Umí této slovní zásoby užívat v jednoduchých mluvených a písemných projevech. souvětí souřadných a podřadných
Vytváří krátké resumé z jednoduchého textu či situačního dialogu.
Napíše jednoduchý dopis, popis a vyprávění.
Pracuje se slovníkem a internetem pro získávání informací.
Zapojí se do krátkých rozhovorů na běžná témata s pomocí naučených frází a
Konverzace v rámci probíraných tematických okruhů
výrazů, poskytne a získá jednoduché informace.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie francouzsky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Z dobře srozumitelného projevu rodilého mluvčího pochopí hlavní myšlenky,
Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: zájmová činnost, oblékání, sport,
identifikuje eventuální citové zabarvení promluvy, takto rozumí i jednoduché
kulturní a společenský život, příroda a životní prostředí
konverzaci dvou mluvčích, kteří mluví zřetelně.
V jednoduchém textu porozumí hlavním myšlenkám a s pomocí slovníku pracuje i s
detaily.
Odhadne význam některých neznámých slov na základě kontextu nebo podobnosti s
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češtinou či internacionálním slovníkem.
U jednoduchých textů a vyslechnutých ústních projevů srozumitelně sděluje hlavní Rozšiřování znalosti zájmen
myšlenky ústně i písemně.
Další slovesné tvary: podmiňovací způsob, trpný rod, slovesné tvary specifické pro
Vytváří strukturovanou práci na dané téma a píše jednoduché slohové útvary.
francouzský jazyk
Vyjádření větných vztahů v souvětích
Rozlišuje formální a neformální komunikaci.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů.
Vyjádření osobních postojů a názorů.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie francouzsky mluvících zemí a ČR
Učí se podávat informace o rodné zemi a městě.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
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Francouzský jazyk

oktáva/4. r.




Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: společenský, politický a kulturní život,
obsahu na aktuální téma, postihne některé doplňující informace.
věda a technika, solidární svět, média, život a problémy mladých, zdravý a aktivní
Identifikuje názory jednotlivých mluvčích v projevu.V textu rozliší hlavní a vedlejší život, kultura, historie a vzájemné vztahy frankofonních zemí
informace.
Postihne zápletku u filmu v původním znění.
Pozná rozdíly ve formální a neformální komunikaci.
Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text.
Doplnění, systematizace a shrnutí gramatického učiva
Dovede argumentovat a vyjádřit svůj názor.
Přednese kratší souvislý projev na dané téma a vyjádří své stanovisko.
Předává správně obsahově složitější informace (v podobě mluvené i psané).
Složitější větné struktury a časové vztahy
Zahájí, vede a ukončí rozhovor na dané téma.
Uplatnění jazykových dovedností v simulovaném telefonickém, pracovním
V rozhovoru adekvátně reaguje.
rozhovoru, elektronické poště
Pohotově komentuje situace, informace, obrázky.
Orientuje se v diskusi a zapojuje se do ní.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie francouzsky mluvících zemí a ČR.
Informuje o ČR a historii naší země.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá

95

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Francouzský jazyk

oktáva/4. r.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí

5.3.3 Španělský jazyk

prima
0

sekunda
0

tercie
3
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
3
3
3
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
3
Volitelný

oktáva/4. r.
4
Volitelný

19

Španělský jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání v oblasti směřuje k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů. Dále vede ke zvládnutí
běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci
interkulturní komunikace, k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření a k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke
kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. Zároveň také k uvědomění si sounáležitosti se světem,
seznámení s kulturou různých zemí, toleranci k jiným národům.
Španělský jazyk se vyučuje na nižším gymnáziu od tercie do kvarty v modelu 3-3. Od kvinty (resp. 1. ročníku) do oktávy
(resp. 4. ročníku) v modelu 3-3-3-4. Výuka probíhá v odborných jazykových učebnách.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 orientuje se v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje
apod.;
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů;
 řeší úkoly v učebnici podle zadání;
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Název předmětu

Španělský jazyk




uplatňuje improvizaci, kreativitu, fantazii při řešení problémů;
zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce;
 nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog…) a písemných projevů (mail, dopis, vzkaz přání,
formulář…).;
 nacvičuje správnou výslovnost a intonaci;
 se připravuje na komunikaci s lidmi z jiných zemí.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách;
 rozlišuje a respektuje role ve skupině;
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí;
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií;
 si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu;
 dodržuje pravidla slušného chování;
 si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými, poznává společné prvky v dějinách.
Kompetence k učení:
Žák:
 nalézá vhodné metody svého sebevzdělávání a rozvíjí tak své osobnostní rysy;
 vyhledává informace z různých zdrojů – pracuje s internetem, rádiem, televizí, cizojazyčnou literaturou,
orientuje se v tisku a učí se tak efektivně získávat poznatky;
 poznává reálie španělsky mluvících zemí a sleduje jejich aktuální události.
Kompetence pracovní:
Žák:
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Název předmětu

Španělský jazyk



Španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace;
si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem.
tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

Učivo
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování)
Slovní zásoba z tematických okruhů: mezilidské vztahy, domov a bydlení, škola
a volný čas
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Pravidla výslovnosti
Slovní zásoba z tematických okruhů: mezilidské vztahy, domov a bydlení, škola
a volný čas
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
Slovní zásoba z tematických okruhů: mezilidské vztahy, domov a bydlení, škola
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
a volný čas
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
času a podobné otázky pokládá.
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní (kolik)
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Poučení o správném pravopisu
Základní gramatické struktury a typy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, jednotné
a množné číslo podstatných a přídavných jmen, přivlastňovací zájmena
Pořádek slov ve větě a zápor
Počítání - porozumění číselným údajům, údaje o ceně a čase
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Španělský jazyk

tercie

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.

Slovní zásoba z tematických okruhů: mezilidské vztahy, domov a bydlení, škola
a volný čas
Jednoduchý dopis, formulář
Práce s učebnicí

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka
Slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů, práce se slovníkem
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Španělský jazyk

kvarta

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá.
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.

Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví,
jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok, zvířata, příroda,
počasí, reálie
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět

Písemný projev
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
Španělské reálie a každodennost

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
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Španělský jazyk

kvinta/1. r.

ŠVP výstupy
Čte nahlas a foneticky správně texty z učebnice.
Rozlišuje výslovnost českých hlásek a hlásek daného jazyka.
Hláskuje obtížná slova.
Dle poslechu napodobuje výslovnost a intonaci.
Rozumí jednoduchým a zřetelně vyslovovaným větám a krátké konverzaci.
Učí se nápodobou.
Jednoduše představí sám sebe a členy rodiny, popíše své okolí, získá jednoduchou
informaci.
Pojmenuje své zájmy a činnosti a vyjádří svůj vztah k nim.
Používá základní zdvořilostní fráze.
Napíše jednoduchý vzkaz a osobní dopis.
Reaguje správně na pokyny učitele.
Rozumí jednoduchým otázkám, správně na ně odpoví.
Vede jednoduchý dialog na známé téma (rodina, zájmy, škola).
V rozhovoru adekvátně reaguje.
Pohotově komentuje situace, informace, obrázky.
Orientuje se v diskusi a zapojuje se do ní.

Učivo
Zvuková stránka jazyka, výslovnost

Čtení s porozuměním
Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola, jídlo
Základní gramatické struktury a typy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, jednotné
a množné číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena
Pořádek slov ve větě a zápor
Počítání - porozumění číselným údajům, údaje o ceně a čase;
Krátké vzkazy, osobní dopis, pohled
Poučení o správném pravopisu
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování)
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní (kolik)
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Reálie španělsky mluvících zemí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
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Španělský jazyk

kvinta/1. r.

Vzájemné vztahy mezi zeměmi
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Na základě průběžné korekce upevňuje správné výslovnostní návyky, při hlasitém
čtení zlepšuje plynulost projevu.
V textu vyhledává potřebnou informaci a odpověď na otázku.
Rozumí jednoduššímu poslechovému textu, najde hlavní informace.
Rozšiřuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, získává slovní zásobu novou dle
tematických okruhů v podobě psané i mluvené.
Umí této slovní zásoby užívat v jednoduchých mluvených a písemných projevech.
Vytváří krátké resumé z jednoduchého textu či situačního dialogu.
Napíše jednoduchý dopis, popis a vyprávění.
Pracuje se slovníkem a internetem pro získávání informací.

Učivo
Slovní zásoba z probíraných tematických okruhů: všední den, nákupy, restaurace,
volný čas, orientace v okolním prostředí.

Upevňuje tvoření gramatických tvarů přítomného času, blízké budoucnosti a času
minulého, procvičuje skloňování a stupňování, vyjadřuje jednoduché vztahy v
základních typech souvětí souřadných a podřadných
Popis
Dopis
Popis
Konverzace v rámci probíraných tematických okruhů

Zapojí se do krátkých rozhovorů na běžná témata s pomocí naučených frází a
výrazů, poskytne a získá jednoduché informace.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie španělsky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
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Španělský jazyk

sexta/2. r.
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět

Vzájemné vztahy mezi zeměmi
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Z dobře srozumitelného projevu rodilého mluvčího pochopí hlavní myšlenky,
Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: zájmová činnost, oblékání, sport,
identifikuje eventuální citové zabarvení promluvy, takto rozumí i jednoduché
kulturní a společenský život, příroda a životní prostředí
konverzaci dvou mluvčích, kteří mluví zřetelně.
V jednoduchém textu porozumí hlavním myšlenkám a s pomocí slovníku pracuje i s
detaily.
Odhadne význam některých neznámých slov na základě kontextu nebo podobnosti s
češtinou či výkladovým slovníkem.
U jednoduchých textů a vyslechnutých ústních projevů srozumitelně sděluje hlavní Rozšiřování znalosti zájmen
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Španělský jazyk

septima/3. r.

myšlenky ústně i písemně.

Vytváří strukturovanou práci na dané téma a píše jednoduché slohové útvary.
Rozlišuje formální a neformální komunikaci.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Učí se podávat informace o rodné zemi a městě.

Další slovesné tvary: podmiňovací způsob, trpný rod, slovesné tvary specifické pro
španělský jazyk
Vyjádření větných vztahů v souvětích
Práce s textem, písemný projev
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Vyjádření osobních postojů a názorů
Reálie španělsky mluvících zemí a ČR

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Vzájemné vztahy mezi zeměmi
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
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oktáva/4. r.

 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: společenský, politický a kulturní život,
obsahu na aktuální téma, postihne některé doplňující informace.
věda a technika, solidární svět, média, život a problémy mladých, zdravý a aktivní
Identifikuje názory jednotlivých mluvčích v projevu.
život, kultura a historie daných zemí, vzájemné vztahy zemí daného jazyka
V textu rozliší hlavní a vedlejší informace.
Postihne zápletku u filmu v původním znění.
Pozná rozdíly ve formální a neformální komunikaci.
Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text.
Konverzace na probíraná témata
Předává správně obsahově složitější informace (v podobě mluvené i psané).
Orientuje se v diskusi a zapojuje se do ní.
Přednese kratší souvislý projev na dané téma a vyjádří své stanovisko.
Uplatnění jazykových dovedností v simulovaném telefonickém, pracovním
Dovede argumentovat a vyjádřit svůj názor.
rozhovoru, elektronické poště
Zahájí, vede a ukončí rozhovor na dané téma, v rozhovoru adekvátně reaguje.
Pohotově komentuje situace, informace, obrázky.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie španělsky mluvících zemí a ČR
Informuje o ČR a historii naší země.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Vzájemné vztahy mezi zeměmi
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
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Španělský jazyk

oktáva/4. r.

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

5.3.4 Ruský jazyk

prima
0

sekunda
0

tercie
3
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
3
3
3
Volitelný
Volitelný
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
3
Volitelný

oktáva/4. r.
4
Volitelný

19

Ruský jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání v oblasti směřuje k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů. Dále vede ke zvládnutí
běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci
interkulturní komunikace, k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření a k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke
kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. Zároveň také k uvědomění si sounáležitosti se světem,
seznámení s kulturou různých zemí, toleranci k jiným národům.
Ruský jazyk se vyučuje na nižším gymnáziu od tercie do kvarty v modelu 3-3. Od kvinty (resp. 1. ročníku) do oktávy
(resp. 4. ročníku) v modelu 3-3-3-4. Výuka probíhá v odborných jazykových učebnách.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 orientuje se v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje
apod.;
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů;
 řeší úkoly v učebnici podle zadání;
 uplatňuje improvizaci, kreativitu, fantazii při řešení problémů
 zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
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Název předmětu

Ruský jazyk
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce;
 nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog…) a písemných projevů (mail, dopis, vzkaz přání,
formulář…).;
 nacvičuje správnou výslovnost a intonaci;
 se připravuje na komunikaci s lidmi z jiných zemí.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách.
 rozlišuje a respektuje role ve skupině.
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí.
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií.
 si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu;
 dodržuje pravidla slušného chování;
 si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými, poznává společné prvky v dějinách.
Kompetence k učení:
Žák:
 nalézá vhodné metody svého sebevzdělávání a rozvíjí tak své osobnostní rysy;
 vyhledává informace z různých zdrojů – pracuje s internetem, rádiem, televizí, cizojazyčnou literaturou,
orientuje se v tisku a učí se tak efektivně získávat poznatky;
 poznává reálie rusky mluvících zemí a sleduje jejich aktuální události.
Kompetence pracovní:
Žák:
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace;
 si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem.
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Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

Učivo
Porozumění každodenním situacím (pozdrav, představení, poděkování, souhlas,
nesouhlas, instrukce)
Poslech za účelem osvojení základní slovní zásoby k tematickým okruhům:
mezilidské vztahy, záliby, volný čas, škola, průběh dne, město, lidské tělo, domov,
bydlení
Zvuková podoba jazyka
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
Poslech za získáním základních informací k tematickým okruhům: mezilidské vztahy,
každodenních témat.
záliby, volný čas, škola, průběh dne, město, lidské tělo, domov, bydlení
Porozumění číselným údajům – čas, cena
Seznámení s kulturou, zvyky a životem v rusky mluvicích zemích
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Výslovnost – intonace, melodie, přízvuk
Komunikace v každodenních situacích (pozdrav, představení, poděkování, souhlas,
nesouhlas, instrukce)
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
Slovní zásoba k tematickým okruhům: mezilidské vztahy, záliby, volný čas, škola,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
průběh dne, město, lidské tělo, domov, bydlení
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Kultura, zvyky a život v rusky mluvicích zemích
Užití základních gramatických struktur – slovosled, časování sloves v přítomném
čase, zápor, rod, číslo, přídavná jména, přivlastňovací zájmena, předložky
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Věta oznamovací, tázací, rozkazovací
času a podobné otázky pokládá.
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Práce se slovníkem
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Ruský jazyk

tercie

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

Práce s učebnicí – porozumění instrukcím, tabulkám aj.
Práce s dalšími autentickými materiály (reklama, letáky, časopisy, jízdní řády,
internet aj.)
Konverzace na probíraná témata
Práce s textem v rámci probíraných tematických okruhů
Grafická podoba jazyka
Tabulka, formulář
Jednoduché slohové útvary - dopis, popis, zpráva, vzkaz

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Odpověď na dopis, vzkaz, zprávu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
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Ruský jazyk

kvarta

 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

Učivo
Porozumění každodenním situacím (pozdrav, představení, poděkování, souhlas,
nesouhlas, instrukce)
Poslech za účelem osvojení základní slovní zásoby k tematickým okruhům:
mezilidské vztahy, záliby, volný čas, škola, průběh dne, město, lidské tělo, domov,
bydlení, jídlo, nakupování
Zvuková podoba jazyka
Grafická podoba jazyka
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
Poslech za získáním základních informací k tematickým okruhům: mezilidské vztahy,
každodenních témat.
záliby, volný čas, škola, průběh dne, město, lidské tělo, domov, bydlení, jídlo,
nakupování
Porozumění číselným údajům – čas, cena
Seznámení s kulturou, zvyky a životem v rusky mluvicích zemích
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Výslovnost – intonace, melodie, přízvuk
Komunikace v každodenních situacích (pozdrav, představení, poděkování, souhlas,
nesouhlas, instrukce)
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
Slovní zásoba k tematickým okruhům: mezilidské vztahy, záliby, volný čas, škola,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
průběh dne, město, lidské tělo, domov, bydlení, jídlo, nakupování
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Kultura, zvyky a život v rusky mluvicích zemích
Užití základních gramatických struktur – slovosled, časování sloves v přítomném
čase, časování sloves v minulém čase, časování sloves v budoucím čase, zápor, rod,
číslo, přídavná jména, přivlastňovací zájmena, předložky
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Věta oznamovací, tázací, rozkazovací
času a podobné otázky pokládá.
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Práce se slovníkem
Práce s učebnicí – porozumění instrukcím, tabulkám aj.
Práce s dalšími autentickými materiály (reklama, letáky, časopisy, jízdní řády,
internet aj.)
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Konverzace na probíraná témata
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Ruský jazyk

kvarta

Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
Práce s textem v rámci probíraných tematických okruhů
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Tabulka, formulář
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a Jednoduché slohové útvary - dopis, popis, zpráva, vzkaz
dalších osvojovaných témat.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Odpověď na dopis, vzkaz, zprávu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.








ŠVP výstupy
Čte nahlas a foneticky správně texty z učebnice.
Rozlišuje výslovnost českých hlásek a hlásek daného jazyka.
Hláskuje obtížná slova.

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
Zvuková stránka jazyka, výslovnost, azbuka
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Ruský jazyk

kvinta/1. r.

Dle poslechu napodobuje výslovnost a intonaci.
Rozumí jednoduchým a zřetelně vyslovovaným větám a krátké konverzaci.
Učí se nápodobou.
Jednoduše představí sám sebe a členy rodiny, popíše své okolí, získá jednoduchou
informaci.
Pojmenuje své zájmy a činnosti a vyjádří svůj vztah k nim.
Používá základní zdvořilostní fráze.
Napíše jednoduchý vzkaz a osobní dopis.
Reaguje správně na pokyny učitele.

Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola, jídlo
Poučení o správném pravopisu
Základní gramatické struktury a typy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, sg. a pl.
subst. a adj., přivl. zájmena, pořádek slov ve větě a zápor
Počítání - porozumění číselným údajům, údaje o ceně a čase
Email, osobní dopis, pohled

Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování)
Rozumí jednoduchým otázkám, správně na ně odpoví.
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní (kolik)
Vede jednoduchý dialog na známé téma (rodina, zájmy, škola).
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Orientuje se v jednoduchých textech o reáliích v daných jazykových oblastech.
Reálie rusky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.



Kompetence k řešení problémů
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Ruský jazyk

sexta/2. r.







Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Na základě průběžné korekce upevňuje správné výslovnostní návyky, při hlasitém Slovní zásoba z probíraných tematických okruhů: všední den, nákupy, restaurace,
čtení zlepšuje plynulost projevu, v textu vyhledává potřebnou informaci a odpověď volný čas, orientace v okolním prostředí
na otázku.
Rozumí jednoduššímu poslechovému textu, najde hlavní informace.
Rozšiřuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, získává slovní zásobu novou dle Upevňuje tvoření gramatických tvarů přítomného času, blízké budoucnosti a času
tematických okruhů v podobě psané i mluvené.
minulého, procvičuje skloňování a stupňování, vyjadřuje jednoduché vztahy v
Umí této slovní zásoby užívat v jednoduchých mluvených a písemných projevech. základních typech souvětí souřadných a podřadných
Vytváří krátké resumé z jednoduchého textu či situačního dialogu.Napíše
jednoduchý dopis, popis a vyprávění.
Pracuje se slovníkem a internetem pro získávání informací.
Zapojí se do krátkých rozhovorů na běžná témata s pomocí naučených frází a
Konverzace v rámci probíraných tematických okruhů
výrazů, poskytne a získá jednoduché informace.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie rusky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
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Ruský jazyk

sexta/2. r.

Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Z dobře srozumitelného projevu rodilého mluvčího pochopí hlavní myšlenky,
Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: zájmová činnost, oblékání, sport,
identifikuje eventuální citové zabarvení promluvy, takto rozumí i jednoduché
kulturní a společenský život, příroda a životní prostředí
konverzaci dvou mluvčích, kteří mluví zřetelně.
V jednoduchém textu porozumí hlavním myšlenkám a s pomocí slovníku pracuje i s
detaily.
Odhadne význam některých neznámých slov na základě kontextu nebo podobnosti s
češtinou či internacionálním slovníkem.
U jednoduchých textů a vyslechnutých ústních projevů srozumitelně sděluje hlavní Rozšiřování znalosti zájmen
myšlenky ústně i písemně.
Další slovesné tvary: podmiňovací způsob, trpný rod, slovesné tvary specifické pro
Vytváří strukturovanou práci na dané téma a píše jednoduché slohové útvary.
jednotlivé jazyky
Vyjádření větných vztahů v souvětích
Rozlišuje formální a neformální komunikaci.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů.
Vyjádření osobních postojů a názorů.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie rusky mluvících zemí a ČR
Učí se podávat informace o rodné zemi a městě.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
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Ruský jazyk

septima/3. r.
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě

Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne některé doplňující informace.
Identifikuje názory jednotlivých mluvčích v projevu.
V textu rozliší hlavní a vedlejší informace.
Postihne zápletku u filmu v původním znění.
Pozná rozdíly ve formální a neformální komunikaci.
Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text.
Přednese kratší souvislý projev na dané téma a vyjádří své stanovisko.
Předává správně obsahově složitější informace (v podobě mluvené i psané.
Dovede argumentovat a vyjádřit svůj názor.
Zahájí, vede a ukončí rozhovor na dané téma.
V rozhovoru adekvátně reaguje.
Pohotově komentuje situace, informace, obrázky.
Orientuje se v diskusi a zapojuje se do ní.
Získává další poznatky o příslušných zemích.

Učivo
Slovní zásoba z dalších tematických okruhů: společenský, politický a kulturní život,
věda a technika, solidární svět, média, život a problémy mladých, zdravý a aktivní
život, kultura a historie rusky mluvících zemí, vzájemné vztahy zemí daného jazyka

Složitější větné struktury a časové vztahy
Doplnění, systematizace a shrnutí gramatického učiva

Uplatnění jazykových dovedností v simulovaném telefonickém, pracovním
rozhovoru, elektronické poště

Reálie rusky mluvících zemí a ČR
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Ruský jazyk

oktáva/4. r.

Informuje o ČR a historii naší země.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí

5.4 Matematika
prima
5
Povinný

sekunda
4
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
4
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
4
4
4
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
septima/3. r.
3
Povinný

oktáva/4. r.
4
Povinný

32

Matematika
Matematika a její aplikace
Předmět matematika je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a vědomostí. Tím jsou
dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách,
sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže, s důrazem na činnostní charakter učení.
Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech,
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Matematika
které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti
a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji
nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich
vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich
užití.
Výuka matematiky na vyšším gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného
světa, utváří kvantitativní gramotnost žáků a schopnost geometrického vhledu. Ovládnutí požadovaného
matematického aparátu, elementy matematického myšlení, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy jsou prostředkem
pro nové hlubší poznání a předpokladem dalšího studia. Osvojené matematické pojmy, vztahy a procesy pěstují
myšlenkovou ukázněnost, napomáhají žákům k prožitku celistvosti. Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji
abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s cílem najít
spíše objektivní pravdu než uhájit vlastní názor.
Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a strategie jeho řešení, v aktivním ovládnutí
matematických nástrojů a dovedností, v pěstování schopnosti aplikace. Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli
schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry. Během studia žáci objevují, že
matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti, že je ovlivňována vnějšími podněty a že moderní
technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky.
Vyučovací předmět matematika je vyučován jako samostatný předmět na nižším gymnáziu v modelu 5-4-4-4, na
vyšším gymnáziu (resp. v 1. - 4. ročníku) v modelu 4-4-3-4. Výuka matematiky probíhá převážně v kmenových třídách.

 Matematika a její aplikace
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení
problémů;
 nalézá různé varianty řešení zadaných úloh;
 řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupuje k jejich ověření.
Kompetence komunikativní:
Žák:
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Název předmětu

Matematika





využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky;
pracuje grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů,
logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
 efektivně využívá matematické početní operace, algoritmy, metody řešení problémů;
 při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence občanská:
Žák:
 řeší a zažívá dostatečné množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové projekty a další
činnosti;
 řeší úlohy s ekologickou problematikou,
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům a úplně dokončí práci.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a k vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření;
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
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Název předmětu
Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Matematika
Výuka matematiky probíhá v celé třídě, v ideálním případě se může jedna hodina matematiky dělit na skupiny.
Zájemci o obor si mohou v rámci volitelných předmětů zvolit na nižším gymnáziu od sekundy do kvarty aplikovanou
matematiku, hlavolamy a geometrické konstrukce. Na vyšším gymnáziu od sexty (2. ročníku) tříletý seminář z
matematiky s dvouhodinovou dotací a v oktávě (4. ročníku) dvouhodinový předmět diferenciální a integrální počet,
matematiku v praxi nebo deskriptivní geometrii.

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
Provádí početní operace v oboru celých čísel.

prima






Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
Učivo

Číslo a číslice, arabské číslice
Desítková poziční soustava
Římské číslice
Množiny
Přirozená čísla
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor.
Přirozená čísla
Desetinná čísla
Číselné výrazy
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá Slovní úlohy
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.
Sestrojí úhel, určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Bod, přímka, polopřímka, úsečka, úhel
Jednoduché konstrukce
Dvojice úhlů
Tělesa
Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.
Kladná a záporná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
Prvočíslo, složené číslo
Násobek, dělitel
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Matematika

prima

Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí
Středová a osová souměrnost
osově a středově souměrný útvar.
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným
Racionální čísla
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem).
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti

ŠVP výstupy
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem).

Učivo

Opakování z primy
Racionální čísla, složený zlomek
Řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek). Procenta
Promile
Jednoduché úrokování
Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary.
Trojúhelníky a čtyřúhelníky
Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k
Výšky, těžnice a střední příčky v trojúhelníku, konstrukce n-úhelníků
řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh.
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.
Rovnoběžníky, pravidelné mnohoúhelníky
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.
Obvod a obsah obrazců
Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.
Trojúhelníková nerovnost
Věty o shodnosti trojúhelníků
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sekunda

Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti.
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. Určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny.

Krychle, kvádry, hranoly

Povrch a objem hranolu
Síť hranolu
Krychle, kvádry, hranoly
Druhá mocnina a odmocnina
Pythagorova věta
Číselný výraz a jeho hodnota
Výrazy s proměnnými, mnohočleny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav.

Učivo
Rovnice
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tercie

Nerovnosti a nerovnice
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic
Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem. Pracuje s měřítky map a Úměrnosti
plánů.
Měřítko, úměra
Trojčlenka
Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti.
Přímá a nepřímá úměrnost
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem.
Grafy
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického Kruh, kružnice
aparátu.
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů Vzájemná poloha kružnic
při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů. Využívá potřebnou
Obvod a obsah kruhu
matematickou symboliku.
Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k
Thaletova kružnice
řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh.
Rotační válec, jeho povrch a objem
Koule
Geometrické konstrukce
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.
Kruh, kružnice
Vzájemná poloha dvou přímek
Množiny bodů s danou vlastností
Konstrukční úlohy
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
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ŠVP výstupy
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. Určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav.

Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.
Porovnává soubory dat.
Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti.
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem.

Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti.

Učivo
Matematické operace s mnohočleny
Výrazy s proměnnými
Lomené výrazy
Rovnice
Soustavy rovnic
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic
Funkce
Definiční obor funkce
Přímá a nepřímá úměrnost
Pravoúhlá soustava souřadnic
Lineární funkce
Grafy
Příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti
Podobnost a funkce úhlu
Podobné útvary
Jehlany a kužely
Povrch a objem tělesa
Síť tělesa

Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického Jehlany a kužely
aparátu.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá
Podobné útvary
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací.
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a
Příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí.
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.



Kompetence k řešení problémů
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kvinta/1. r.







Kompetence pracovní
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti

ŠVP výstupy
Zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému.
Užívá správně logické spojky a kvantifikátory.
Rozliší definici a větu.
Čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky.
Rozliší předpoklad a závěr věty.
Rozliší správný a nesprávný úsudek.
Vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich pravdivost a nepravdivost, vyvrací nesprávná
tvrzení.
Užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel.
Operuje s intervaly.
Aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty.
Provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy.
Odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí.
Účelně využívá kalkulátor.
Upravuje efektivně výrazy s proměnnými, určuje definiční obor výrazu.
Rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců.
Řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších
případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení.
Geometricky interpretuje číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuje
řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav.

Učivo
Množiny
Výroková logika

Číselné obory

Mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny

Výrazy s proměnnými
Mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami
Rovnice, nerovnice
Kartézský součin množin a relace
Zobrazení a jeho vlastnosti
Funkce a jejich vlastnosti
Analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje řešení lineárních a kvadratických rovnic a Lineární funkce, rovnice, nerovnice, jejich soustavy
jejich soustav.
Využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice
vztahů.
Rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy.
Lineárně lomená funkce, rovnice a nerovnice
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kvinta/1. r.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti

ŠVP výstupy
Učivo
Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím všech bodů dané vlastnosti, Geometrie v rovině rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy; shodnost a
pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu.
podobnost trojúhelníků; Pythagorova věta a věty Eukleidovy, množiny bodů dané
Řeší planimetrické problémy motivované praxí.
vlastnosti, úhly v kružnici
Zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému.
Shodná a podobná zobrazení v rovině
Načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a Elementární funkce a jejich vlastnosti
určí jejich vlastnosti.
Přirozená a celá mocnina
Aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních, logaritmických a goniometrických Exponenciální funkce, exponenciální rovnice
funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi.
Inverzní funkce
Formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí.
Využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních Funkce odmocnina jako inverzní funkce k přirozené mocnině
Logaritmická funkce, vlastnosti logaritmů, logaritmické rovnice
vztahů.
Modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí.
Goniometrie
Funkce sinus, cosinus, tangens, cotangens
Goniometrické rovnice
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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sexta/2. r.
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Uživatelé
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti

ŠVP výstupy
Učivo
V úlohách početní geometrie aplikuje funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, Trigonometrie
pracuje s proměnnými a iracionálními čísly.
Sinová a kosinová věta;
Trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku
Používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů Geometrie v prostoru
v rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí útvary.
Zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez Volné rovnoběžné promítání
těchto těles.
řeší stereometrické problémy motivované praxí
Povrchy a objemy těles
Využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému.
Polohové a metrické vlastnosti, základní tělesa
Určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky.
Analytická geometrie v rovině
Užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam Vektory a operace s nimi, analytická vyjádření přímky v rovině
koeficientů).
Řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině.
Využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření.
Kuželosečky (kružnice, elipsa, parabola a hyperbola)
Řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky.
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septima/3. r.

Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určí základní údaje o
kuželosečce.
Zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému.
Upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly.

Kombinatorika, základní kombinatorická pravidla
Binomická věta
Pascalův trojúhelník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k podnikavosti
Kompetence občanská
Kompetence pracovní
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní

ŠVP výstupy
Učivo
Řeší reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizuje možné případy, Kombinatorika
vytváří model pomocí kombinatorických skupin a určuje jejich počet).
Variace, permutace a kombinace (bez opakování)
Využívá kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuje výrazy s Binomická věta, Pascalův trojúhelník
faktoriály a kombinačními čísly.
Čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky.
Pravděpodobnost
Volí a užívá vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívá výpočetní Práce s daty
techniku).
Diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení.
Statistický soubor a jeho charakteristiky
Reprezentuje graficky soubory dat, čte a interpretuje tabulky, diagramy a grafy,
Práce s daty
rozlišuje rozdíly v zobrazení obdobných souborů vzhledem k jejich odlišným
charakteristikám.
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oktáva/4. r.

Řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech.

Posloupnost
Určení a vlastnosti posloupností
Aritmetická a geometrická posloupnost
Interpretuje z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuje exponenciální funkci a Kombinatorika
geometrickou posloupnost ve finanční matematice.
Variace, permutace a kombinace (bez opakování)
Binomická věta, Pascalův trojúhelník
Finanční gramotnost
Souhrnné úlohy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Uživatelé
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

5.5 Biologie
prima
2.5
Povinný

sekunda
2.5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
2.5
3
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
septima/3. r.
2
Povinný

oktáva/4. r.
0

16.5

Biologie
Člověk a příroda, Člověk a svět práce
Obor vzdělávací oblasti biologie přináší základní poznatky o živých i neživých organismech, o jejich vzájemných
vztazích a o jejich vývoji v minulosti a existenci v současné době. Důraz je vedle zjištění, popisu nebo klasifikace
organismů kladen především na hledání, poznávání a využívání přírodních zákonitostí. Jeho hlavním posláním je
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Biologie
odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní procesy. Důležitá je podpora přirozené
lidské zvědavosti poznat a porozumět přírodním jevům a orientace na hledání zákonitých souvislostí mezi poznanými
organismy a těmito jevy. Žáci jsou vedeni k formulaci biologických i ekologických problémů a hledání odpovědí na ně
prostřednictvím pozorování, měření a pokusů. K poznání, zpracování i interpretaci získaných dat docházejí při
samostatné i skupinové práci. Žáci se seznamují s výsledky bádání významných českých i světových biologů v
minulosti, hodnotí jejích přínos pro poznání a chápaní přírodních jevů a života organismů. Zároveň s rozvojem
moderních technologií výzkumu žáci vnímají poznatky nové, sami tyto nové technologie využívají během výuky ve
škole i mimo ni. Žáci jsou vedeni ke spolupráci na projektech přírodovědného poznávání a k poskytování dat získaných
během výzkumu ostatním lidem. Žáci se seznamují s ochranou přírody i životního prostředí a s ochranou svého zdraví
i zdraví ostatních lidí, jsou připravováni k předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na společnost a na
životní prostředí. Žáci jsou vedeni k rozumnému využívání přírodních objektů a procesů pro plnohodnotné naplňování
vlastního života při současném respektování jejich ochrany.
Biologie je v ročnících nižšího gymnázia vyučována s hodinovou dotací 2,5-2,5-2-2,5. Z toho v primě, sekundě a kvartě
probíhají přírodovědná praktika (jako součást předmětu) s dotací jedné hodiny jednou za dva týdny. V ročnících
vyššího gymnázia se vyučuje biologie 3-2-2 od kvinty (prvního ročníku), výuka je doplněna v kvintě (1. ročníku) o
přírodovědná praktika s dotací dvě hodiny jednou za dva týdny. Výuka biologie i přírodovědná praktika probíhá
převážně v odborné učebně nebo v biologické laboratoři. Odborná učebna biologie i laboratoř biologie jsou vybaveny
výpočetní technikou, dataprojektorem a mikroskopem. Do výuky jsou zařazovány přednášky, besedy, exkurze,
návštěvy výstav a spolupráce s institucemi a organizacemi, které se zabývají biologií, ekologií, ochranou přírody a
životního prostředí (Odbor ŽP a zemědělství MÚ Mělník, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, atd.) Součástí výuky je i
příprava na biologickou a ekologickou olympiádu a na další soutěže a projekty.







Biologie
Člověk a svět práce
Přírodopis
Výchova ke zdraví
Geologie
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná biologický nebo ekologický problém a hledá informace a postupy k jeho vyřešení;
 uplatňuje při řešení vhodné metody (např. pokus, pozorování a porovnávání) a dříve získané vědomosti i
dovednosti a svoji představivost a intuici;
 vytváří vhodné hypotézy a postupnými kroky je teoreticky nebo prakticky ověřuje;
 zvažuje možné klady a zápory řešení, včetně posouzení rizik a dopadu na zdraví člověka i ostatních
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organismů;
 kriticky interpretuje získané poznatky a opírá se i o poznatky biologických odborníků;
 hodnotí v širších souvislostech určitý biologický nebo ekologický pojem, zákonitost i problém.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně,
v písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
komunikačních prostředků;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům biologických a ekologických informací, tvořivě je zpracovává a využívá při učení
a v praxi;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 přijímá zodpovědnost za učení biologických a ekologických témat a za práci (referát, seminární práce, SOČ,
projekt, atd.), která vede k získání nových vědomostí a dovedností;
 získané informace uvádí do souvislosti na úrovní vývojové i obecné biologie a biologie organismů.
Kompetence pracovní:
Žák:
 zná a objektivně posuzuje své znalosti, schopnosti a dovednosti;
 si stanovuje takové cíle, které jsou pro něj dosažitelné z hlediska času i možností;
 samostatně řeší problémy, které ho vedou ke stanovenému cíli;
 uplatňuje získané schopnosti, znalosti a dovednosti při výběru své profese;
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Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných situacích v jednotlivých etapách
života člověka.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 respektuje stanovená pravidla během práce v učebně, laboratoři i v terénu;
 posuzuje reálně své možnosti při samostatné i skupinové práci během výuky biologických i ekologických
témat;
 je zdravě sebevědomý a schopný sebereflexe;
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své schopnosti a zájmovou orientaci;
 uvažuje o své biologicko nebo ekologicko zaměřené profesi v kontextu svých dosavadních úspěchů a trvalého
zájmu;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku;
 projevuje zodpovědný vztah ke svému zdraví, zdraví druhých lidí i ostatních organismů.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný a zodpovědný;
 respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních lidí, vychází ze znalostí anatomie, fyziologie a
psychologie člověka;
 respektuje ontogenetický i fylogenetický vývoj organismů;
 porovnává své představy o vlastním životě s pravděpodobnými odhady vývoje společnosti, přírody a
životního prostředí;
 uvažuje v souladu s udržitelným rozvojem o chodu společnosti i planety;
 rozhoduje se a chová tak, aby neohrožoval a nepoškozoval své zdraví i zdraví ostatních, přírodu a životní
prostředí;
 přistupuje eticky k práci s biologickým materiálem a pokusech na živých organismech;
 chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytuje dle
svých možností pomoc ostatním;
 posuzuje události a vývoj veřejného života a sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí.
Přírodovědná praktika navazují prakticky na výuku biologie v kvintě (1. ročníku).
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prima






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů.
Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci
základních organel.
Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin
a živočichů.
Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek.
Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.
Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků.
Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v
potravních řetězcích.
Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků.
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů.
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin.
Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.
Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
Aplikuje praktické metody poznávání přírody.
Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé i neživé
přírody.

Učivo
Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, růst,
rozmnožování, vývin
Základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné

Význam a zásady třídění organismů
Viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití
Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první
pomoc při otravě houbami
Houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka a
živé organismy.
Lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla.
Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů –
prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, členovci)
Projevy chování živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů
Praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou a mikroskopem, ukázky
odchytu některých živočichů
Práce s přírodninami živé i neživé přírody
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí

Biologie
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů.
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin.
Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.
Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy.
Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům
Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich
funkcí a vztahů v rostlině jako celku.
Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování.
Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z
hlediska dědičnosti.
Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce
pomocí klíčů a atlasů.

Učivo
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla.
Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů –
strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci)
Projevy chování živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů
Základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
Anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších
rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
Fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování
Dědičnost a proměnlivost organismů
Systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas,
mechorostů, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin
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Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí.
Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Význam rostlin a jejich ochrana
Praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou a mikroskopem,
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení sbírek, jednoduché rozčleňování
rostlin a živočichů
Práce s přírodninami živé i neživé přírody, pěstování rostlin, tvorba školní výstavky

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé i neživé
přírody.
Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu.
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Biologie
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

ŠVP výstupy
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů.
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin.
Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.
Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy.

Učivo
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla.
Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů –
strunatci (savci)
Projevy chování živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů
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Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla,
vysvětlí jejich vztahy.

Anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány,
orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací
a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti
Fylogeneze a ontogeneze člověka

Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka.
Objasní vznik a vývin nového jedince od početí do stáří.
Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření Dědičnost a proměnlivost organismů
organismů.
Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
Nemoci a prevence
prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.
Životní styl
Aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla.
Úrazy a prevence
Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne
první pomoc při úrazu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Biologie
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.
Země – vznik a stavba
Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím Nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití
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určovacích pomůcek.
Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického
oběhu hornin i oběhu vody.
Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a
půdní druhy v naší přírodě.
Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků.

zástupců, určování jejich vzorků, principy krystalografie
Vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky

Půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam
pro společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace
Vývoj zemské kůry a organismů na zemi – geologické změny, vznik života, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování prostředí
Zhodnotí geologický vývoj ČR v jednotlivých geologických obdobích.
Geologický vývoj a stavba území ČR – Český masiv, Karpaty
Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a
Podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život,
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život,
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi.
vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných
událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR
a ochrana před nimi
Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.
Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy
Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva,
a prostředím, populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
ekosystémy; na příkladu objasní základní principy existence živých a neživých složek řetězce, rovnováha v ekosystému
ekosystémů.
Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a
zhodnotí jejich význam.
Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady
Ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení, chráněná
narušení rovnováhy ekosystému.
území
Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé Práce s přírodninami živé i neživé přírody
přírody.
Aplikuje praktické metody poznávání přírody.
Praktické metody poznávání přírody v rámci mineralogie, petrologie, geologie,
pedologie, hydrologie, meteorologie a ekologie
Badatelsky řeší problematiku živé a neživé přírody.
Aktuální úkoly projektu Recyklohraní, GLOBE a další
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Ekosystémy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Environmentální výchova - Základní podmínky života

Biologie
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Odliší živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristických vlastností.
Porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi.
Odvodí hierarchii recentních organismů ze znalostí o jejich evoluci.
Objasní stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy prokaryotních a
eukaryotních buněk.
Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné organismy.
Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy.
Zhodnotí způsoby ochrany proti virovým onemocněním a metody jejich léčby.
Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů.
Charakterizuje bakterie z ekologického, zdravotnického a hospodářského hlediska.
Zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním onemocněním a metody jejich léčby.
Pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné

Učivo
Vznik a vývoj živých soustav, evoluce

Buňka

Stavba a funkce virů

Stavba a funkce bakterií
Stavba a funkce hub
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Biologie

kvinta/1. r.

zástupce hub a lišejníků.
Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam hub a lišejníků.
Popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgánů.
Objasní princip životních cyklů a způsoby rozmnožování rostlin.

Stavba a funkce lišejníků
Morfologie a anatomie rostlin
Fyziologie rostlin
Systém a evoluce rostlin

Pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné
rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky.
Porovná společné a rozdílné vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin.
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.
Rostliny a prostředí
Zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druhů a možnosti jejich ochrany.
Chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu.
Práce a bezpečnost v laboratoři
Pracuje samostatně a bezpečně s mikroskopem, preparačními nástroji a další
Základy mikroskopické a preparační techniky
mikroskopickou technikou a pomůckami.
Zhotoví samostatně preparát.
Anatomie buněk, pletiv, orgánů i celých rostlin, hub a lišejníků
Popíše stavbu těl rostlin, hub i lišejníků.
Fyziologie rostlinných buněk, pletiv a organizmů
Naplánuje, provede i vyhodnotí pokus a pozorování.
Popíše funkci rostlinných orgánů.
Určí a zařadí pozorovaný objekt do systému na základě pozorovaných znaků a s
Systém rostlin, hub a lišejníků
pomocí odborné literatury.
Používá správně základní ekologické pojmy.
Základní ekologické pojmy
Objasňuje základní ekologické vztahy.
Podmínky života
Rozpozná strukturu a nerostné složení hornin důležitých pro vznik jednotlivých
Biosféra a její členění
druhů půd.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Ekosystémy
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
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Biologie

kvinta/1. r.
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení

Biologie
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Charakterizuje protista z ekologického, zdravotnického a hospodářského hlediska. Stavba a funkce protist
Objasní stavbu a uložení jednotlivých orgánových soustav a orgánů.
Morfologie a anatomie živočichů
Popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav.
Objasní funkce jednotlivých orgánových soustav a orgánů.
Fyziologie živočichů
Objasní principy základních způsobů rozmnožování a vývoj živočichů.
Charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce. Systém a evoluce živočichů
Pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné
živočišné druhy a uvede jejich ekologické nároky.
Charakterizuje pozitivní a negativní působení živočišných druhů na lidskou populaci. Živočichové a prostředí
Posoudí význam živočichů v přírodě a v různých odvětvích lidské činnosti.
Zhodnotí problematiku ohrožených živočišných druhů a možnosti jejich ochrany.
Charakterizuje základní typy chování živočichů.
Etologie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Environmentální výchova - Základní podmínky života

Učivo
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sexta/2. r.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Environmentální výchova - Ekosystémy
Biologie
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy
probíhajícími v lidském těle.

Podle předloženého schématu popíše a vysvětlí evoluci člověka.
Charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí faktory ovlivňující jej v
pozitivním a negativním směru.
Využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti
organismů.

Učivo
Opěrná a pohybová soustava
Soustavy látkové přeměny
Soustavy regulační, ontogeneze, fylogeneze a evoluce člověka
Soustavy rozmnožovací
Soustavy rozmnožovací

Molekulární a buněčné základy dědičnosti
Základy genetiky člověka
Analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě.
Základy dědičnosti a proměnlivosti
Základy genetiky člověka
Základy genetiky populací
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Etnický původ
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí

5.6 Fyzika
prima
1.5
Povinný

sekunda
2.5
Povinný

tercie
2.5
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

Celkem
septima/3. r.
3
Povinný

oktáva/4. r.
0

15.5

Fyzika
Člověk a příroda, Člověk a svět práce
Vzdělávací obor fyzika je na naší škole realizován jako povinný předmět fyzika. Fyzika směřuje k podpoře hledání a
poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí. Vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně
pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy. Dále vede k vytváření a ověřování hypotéz, učí žáky zkoumat příčiny
přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné
terminologie, podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.
Fyzika je vyučována jako samostatný předmět v modelu 1,5-2,5-2,5-2-2-2-3 od primy do septimy (resp. 3. ročníku). V
rámci hodin fyziky si žáci procvičují získané dovednosti a znalosti i v laboratorním praktiku jednu hodinu za dva týdny
v primě, sekundě a tercii, septimě (3. ročníku) dvě hodiny jednou za čtrnáct dní. Výuka probíhá v odborné učebně
fyziky a v laboratoři fyziky.




Fyzika
Člověk a svět práce
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Fyzika
Žák:










nalézá vhodné metody měření a pozorování fyzikálních zákonů;
na základě pokusu nebo pozorování vyslovuje hypotézy a navrhuje způsob ověřování těchto hypotéz;
zvažuje různé způsoby pozorování a měření, jejich klady a zápory;
posuzuje a porovnává přesnost měření;
řeší takové úkoly, při kterých se učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému,
formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat;
začleňuje informace do souvislostí;
rozpozná a pojmenuje problém, řeší jej pomocí logického a kritického přístupu i za využití předchozích
zkušeností;
posuzuje fakta.

Kompetence komunikativní:
Žák:
 souvisle a výstižně formuluje své myšlenky v písemné i mluvené formě;
 zaujímá vlastní postoj k řešenému problému, obhajuje jej, konfrontuje s názory druhých, argumentuje;
 výsledky své práce prezentuje a obhajuje;
 k vyjadřování svých názorů užívá vhodné prostředky komunikace;
 při práci ve skupinách komunikuje, diskutuje o problému, obhajuje svůj názor.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 si uvědomuje problematiku energetických zdrojů, šetří energií, upřednostňuje obnovitelné zdroje energie;
 zodpovědně vyhledává a využívá nejvhodnější řešení;
 využívá spolupráci při řešení problémů;
 posiluje sebedůvěru a pocit zodpovědnosti.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává, třídí a propojuje informace;
 používá odbornou terminologii;
 samostatně měří, experimentuje a porovnává získané informace;
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Název předmětu

Fyzika



Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

nalézá souvislosti mezi získanými daty.
Kompetence pracovní:
Žák:
 dodržuje zásady bezpečného chování při práci v učebně a laboratoři fyziky;
 zodpovědně používá školní pomůcky, pracuje s nimi podle pokynů učitele.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru;
 v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout;
 pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci;
 respektuje stanovená pravidla;
 cvičí se v diskusi;
 prezentuje a obhajuje svůj názor.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly;
 si uvědomuje problematiku energetických zdrojů, šetří energií, upřednostňuje obnovitelné zdroje energie.
Součástí předmětu fyzika jsou i laboratorní praktika. Od primy do tercie jedna hodina za dva týdny a v septimě (resp.
3. ročníku) dvě hodiny jednou za dva týdny. Výuka probíhá v dělených skupinách v laboratoři fyziky. Při sestavování
skupin na vyšším gymnáziu mohou být vytvářeny skupiny ze všech tříd téhož ročníku. Zájemci o studium
přírodovědných oborů si mohou v rámci volitelných předmětů vybrat v septimě (resp. 3. ročníku) dvouletý fyzikální
seminář (2-2), v oktávě (resp. 4. ročníku) pak předmět volitelná fyzika s dvouhodinovou dotací.

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

prima






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a

Učivo
Skupenství látek a jejich částicová stavba, difúze
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Fyzika

prima

vzájemně na sebe působí.
Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální
práci.
Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty.
Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení
praktických problémů.
Změří velikost působící síly.

Fyzikálních veličiny
Teplota
Hustota

Síla
Elektrické pole, elektrická síla, elektrický náboj
Magnetické pole, magnetická síla
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma
Elektrický obvod, zdroj napětí, spotřebič, spínač, tepelné účinky elektrického
reálného obvodu.
proudu
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
látky a tělesa.
Laboratorní práce k probírané látce
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
Měření fyzikálních veličin
Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky
Délka, obsah, objem
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.
Hmotnost, čas, hustota
Teplota, síla, rychlost
Elektrický obvod
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
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sekunda

ŠVP výstupy
Učivo
Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu.
Pohyby těles, rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý pohyb
Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a
časem u rovnoměrného pohybu těles.
Změří velikost působící síly, určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících Gravitační pole a gravitační síla
na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici.
Třecí síla
Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při
Newtonovy zákony
působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích.
Tlaková síla a tlak
Aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů.
Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních Hydrostatický a atmosférický tlak
praktických problémů.
Archimédův zákon
Předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní.
Pascalův zákon, hydraulická zařízení
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a
Vlastnosti světla, zdroje světla, rychlost šíření světla ve vakuu a v různých
zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh.
prostředích
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo
Zrcadla a čočky
bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu Zatmění Slunce a Měsíce
světla čočkami.
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
Laboratorní práce k probírané látce
ochrany při práci s nástroji a nářadím. Poskytne první pomoc při úrazu.
Pohyby těles
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.
Skládání sil
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující
Smykové tření
látky a tělesa.
Kapaliny a jejich vlastnosti
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky Povrchové napětí
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.
Zákony pro kapaliny a plyny
Optika
Čočky
Rozklad světla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení

145

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Fyzika

sekunda
Mediální výchova - práce v realizačním týmu

LP
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie
tělesa.
Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem.

Učivo

Mechanická práce
Jednoduché stroje, rovnováha na páce a pevné kladce
Výkon
Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu Energie pohybová a polohová
při řešení konkrétních problémů a úloh.
Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem.
Tepelné jevy, vnitřní energie, teplo
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu Přeměny skupenství, tání a tuhnutí, var
na životní prostředí.
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného
Vlastnosti zvuku, rychlost šíření zvuku v různých prostředích, ozvěna
prostředí pro šíření zvuku.
Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí.
Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností.
Elektrický proud, elektrický náboj
Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.
Elektrický odpor
Výroba elektrické energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje Laboratorní práce k probírané látce
v něm závěry, k nimž dospěl.
Jednoduché stroje
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma
Kladky
reálného obvodu.
Páky
Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí.
Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe Kalorimetrie
Změny skupenství

146

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Fyzika

tercie

pomohou provést danou experimentální práci.
Kmitání
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující Akustika
látky a tělesa.
Měření proudu a napětí
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
Elektrický obvod
Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.
Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného
napětí v ní.

Učivo

Elektrické a magnetické pole
Magnetická síla
Transformátor
Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
Zapojí správně polovodičovou diodu.
Elektrické a magnetické pole
Polovodiče, polovodičové součástky
Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu Atomy a záření
při řešení konkrétních problémů a úloh.
Jaderné síly, jaderná energie, štěpná reakce
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu Jaderný reaktor, jaderná elektrárna
na životní prostředí.
Ochrana lidí před radioaktivním zářením, obnovitelné a neobnovitelné zdroje
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energie
Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem
Sluneční soustava
Slunce a měsíců planet kolem planet.
Hvězdy
Měsíční fáze
Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností.
Hvězdy
Měsíční fáze
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení fyzikálních problémů a Mezinárodní soustava jednotek (SI)
úloh.
Užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh.
Kinematika pohybu, vztažná soustava, poloha a změna polohy, rychlost, zrychlení
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Využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu tělesa.

Dynamika pohybu, hmotnost a síla; Newtonovy pohybové zákony, inerciální
soustava, hybnost tělesa, tlaková síla, tlak, třecí síla
Gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, tíhové pole Země
Určí v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určí výslednici Moment síly, pohyby a rovnováha tuhého tělesa, těžiště tělesa
sil.
Využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení
Mechanická práce a mechanická energie
problémů.
Mechanika tekutin, tlak v kapalinách a plynech
Pascalův zákon
Archimédův zákon
Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní

Učivo
Kinetická teorie látek
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strukturou.
Aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních Termodynamika, termodynamická teplota
úloh.
Vnitřní energie a její změna, teplo
Termodynamické zákony
Kalorimetrie
Využívá stavovou rovnici ideálního plynu.
Stavová rovnice, děje v plynech
Analyzuje vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles.
Normálové napětí, Hookův zákon
Porovná zákonitosti teplotní roztažnosti.
Vlastnosti látek
Povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy
Teplotní roztažnosti pevných látek a kapalin
Porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant.
Elektrický náboj a elektrické pole
Elektrické napětí, kondenzátor
Aplikuje poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech,
Elektrický proud v látkách
polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v
Elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu, polovodičová dioda
elektrických obvodech.
Využívá Ohmův zákon při řešení praktických problémů.
Ohmův zákon
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
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Kompetence k učení
Kompetence občanská
Kompetence sociální a personální
Kompetence k podnikavosti

ŠVP výstupy
Objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění.

Učivo

Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání mechanického oscilátoru
Postupné a stojaté vlnění
Zvuk
Využívá zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů a k objasnění funkce Magnetické pole, magnetická indukce
elektrických zařízení.
Střídavý proud, výkon střídavého proudu
Generátor střídavého proudu
Transformátor
Porovná šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. Elektromagnetické záření, spektrum elektromagnetického záření
Vlnové vlastnosti světla
Šíření a rychlost světla v různých prostředích
Zákony odrazu a lomu světla, index lomu
Optické spektrum
Interference světla
Využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů
Zákony odrazu a lomu světla, index lomu
jednoduchými optickými systémy.
Optické zobrazování, zrcadla, čočky
Oko, lupa
Využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních
Kvanta a vlny, foton a jeho energie
problémů.
Korpuskulárně vlnová povaha záření a mikročástic
Využívá zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek.
Atomy, kvantování energie elektronů v atomu
Posoudí jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické
Syntéza a štěpení jader atomů
bilance.
Řetězová reakce, jaderný reaktor
Navrhne možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření.
Radioaktivita
Měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky Laboratorní práce
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měření.
Volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní
pracovní pomůcky.
Chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu.

Zpracování výsledků měření
Měření fyzikálních veličin
Mechanika
Optika
Kmitání a vlnění
Elektřina
Magnetismus
Záření
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení

5.7 Chemie
prima
0

sekunda
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
2.5
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
2.5
2
3
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
septima/3. r.
2
Povinný

oktáva/4. r.
0

12

Chemie
Člověk a příroda, Člověk a svět práce
Obor vzdělávací oblasti chemie přináší základní poznatky o procesech probíhajících v živých organismech, průmyslu i
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Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Chemie
úkonech prováděných v laboratořích, o bezpečném zacházení s látkami a s přípravky.
Pomocí metod a laboratorních technik zkoumání přírody a životního prostředí poskytuje žákům prostředky a metody
pro hlubší porozumění přírodním jevům a jejich zákonitostem. Při studiu si žáci osvojují i důležité dovednosti
(objektivně a spolehlivě pozorovat chemické děje a reakce kolem nás, experimentovat a provádět přesná měření,
vytvářet a ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky, vyvozovat závěry, diskutovat nad nimi, obhajovat je a naslouchat
ostatním). Důraz je kladen na porozumění zákonitostem chemických reakcí a dějů a jejich aplikacím v praktickém
životě.
Žáci jsou vedeni k formulaci ekologických problémů a hledání odpovědí na ně prostřednictvím pozorování, měření a
pokusů i k odmítavému postoji k toxickým a návykovým látkám. K poznání, zpracování i interpretaci získaných dat
docházejí při samostatné i skupinové práci. Žáci se seznamují s výsledky bádání významných českých i světových
chemiků v minulosti, hodnotí jejích přínos pro poznání a chápaní přírodních jevů. Zároveň s rozvojem moderních
průmyslových technologií žáci vnímají poznatky nové. Žáci jsou vedeni ke spolupráci při práci v laboratoři a k
poskytování dat získaných během práce ostatním lidem. Žáci se seznamují s ochranou přírody i životního prostředí a s
ochranou svého zdraví i zdraví ostatních lidí, jsou připravováni k předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na
společnost a na životní prostředí. Žáci jsou nabádáni k rozumnému využívání přírodních zdrojů a procesů pro
plnohodnotné naplňování vlastního života při současném respektování jejich ochrany.
Chemie je v ročnících nižšího gymnázia vyučována s hodinovou dotací 0-0-2,5-2,5. Z toho v tercii a kvartě probíhají v
rámci předmětu laboratorní praktika s dotací jedné hodiny jednou za dva týdny. V ročnících vyššího gymnázia se
vyučuje chemie 2-3-2 od kvinty (1. ročníku), z toho laboratorní praktika v sextě (resp. 2. ročníku) s dotací dvě hodiny
jednou za dva týdny. Výuka chemie i laboratorní praktika jsou v ročnících nižšího i vyššího gymnázia vedena převážně
v odborné učebně nebo v chemické laboratoři. Odborná učebna chemie je vybavena výpočetní technikou a
dataprojektorem. Do výuky jsou zařazovány odborné exkurze, součástí výuky je i příprava na chemickou olympiádu.





Chemie
Člověk a svět práce
Geologie
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná přírodovědný problém a vyhledává a třídí informace a postupy k jeho vyřešení;
 uplatňuje při řešení vhodné metody (např. pokus, pozorování a porovnávání) a dříve získané vědomosti i
dovednosti a svoji představivost a intuici;
 vytváří vhodné hypotézy a postupnými kroky je teoreticky nebo prakticky ověřuje;
 zvažuje možné klady a zápory řešení, včetně posouzení rizik a dopadu na zdraví člověka i ostatních
organismů;
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kriticky interpretuje získané poznatky a opírá se i o poznatky odborníků;
hodnotí v širších souvislostech určitý chemický pojem, zákonitost i problém.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně,
v písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
komunikačních prostředků;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 respektuje stanovená pravidla během práce v učebně, laboratoři i v terénu;
 posuzuje reálně své možnosti při samostatné i skupinové práci během výuky chemických i ekologických
témat;
 je zdravě sebevědomý a schopný sebereflexe;
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své schopnosti a zájmovou orientaci;
 uvažuje o své chemicky zaměřené profesi v kontextu svých dosavadních úspěchů a trvalého zájmu;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku;
 projevuje zodpovědný vztah ke svému zdraví, zdraví druhých lidí i ostatních organismů.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný a zodpovědný;
 respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních lidí;
 uvažuje v souladu s udržitelným rozvojem o chodu společnosti i planety;
 rozhoduje se a chová tak, aby neohrožoval a nepoškozoval své zdraví i zdraví ostatních, přírodu a životní
prostředí;
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přistupuje zodpovědně k práci s chemickými látkami a přípravky;
chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytuje dle
svých možností pomoc ostatním;
 posuzuje události a vývoj veřejného života a sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům chemických a ekologických informací, tvořivě je zpracovává a využívá při učení
a v praxi;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 přijímá zodpovědnost za učení chemických a ekologických témat a za práci (referát, laboratorní či seminární
práce, SOČ, projekt, atd.), která vede k získání nových vědomostí a dovedností;
 získané informace uvádí do souvislosti na úrovni systematické i obecné chemie.
Kompetence pracovní:
Žák:
 zná a objektivně posuzuje své znalosti, schopnosti a dovednosti;
 si stanovuje takové cíle, které jsou pro něj dosažitelné z hlediska času i možností;
 samostatně řeší problémy, které ho vedou ke stanovenému cíli;
 uplatňuje získané schopnosti, znalosti a dovednosti při výběru své profese;
 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných situacích v jednotlivých etapách
života člověka.
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
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 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Určí společné a rozdílné vlastnosti látek.
Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí
jejich rizikovost. Posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými
zatím pracovat nesmí.
Rozlišuje směsi a chemické látky.
Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.
Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek.
Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení,
uvede příklady oddělování složek v praxi.
Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití.
Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti,
navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění.
Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.
Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných
souvislostech.
Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a
nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.
Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání.
Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost
výchozí látky nebo produktu.
Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při
předcházení jejich nebezpečnému průběhu.
Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní
prostředí.
Objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek.
Dodržuje základní pravidla bezpečnosti a ochrany při práci s chemikáliemi,

Učivo
Vlastnosti látek
Zásady bezpečné práce
Nebezpečné látky a přípravky
Směsi

Voda
Voda
Vzduch
Částicové složení látek
Prvky
Chemické sloučeniny

Klasifikace chemických reakcí
Chemické reakce
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Mimořádné události
Laboratorní práce k probírané látce:
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chemickým nádobím a pomůckami v laboratoři.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Provede zápis protokolu o průběhu pokusu.

Zásady bezpečné práce, nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, piktogramy a
jejich význam
Rozlišení vlastností látek
Zjišťování hustoty předmětů
Směsi – metody oddělování jednotlivých složek
Ředění látek
Příprava roztoku
Kovy
Důkazy kovů ve sloučeninách
Vlastnosti aktivního uhlí
Průběh chemických reakcí
Příprava mědi
Kyseliny, zásady
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání.
Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných solí a posoudí vliv
významných zástupců těchto látek na životní prostředí.
Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet.
Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi.
Zhodnotí užívání fosilních a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy.
Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.
Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových
produktech biochemického zpracování, především v bílkovinách, tucích,
sacharidech.
Určí podmínky postačující na aktivní fotosyntézu.
Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů.
Zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného
rozvoje na Zemi.
Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe.
Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní
prostředí a zdraví člověka.

Učivo
Klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace
Soli kyslíkaté a bezkyslíkaté
Kyselost a zásaditost roztoků

Paliva
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků
Přírodní látky

Prvotní a druhotné suroviny
Hořlaviny
Průmyslová hnojiva
Tepelně zpracovávané materiály
Plasty a syntetická vlákna
Detergenty, pesticidy a insekticidy
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Léčiva a návykové látky
Dodržuje základní pravidla bezpečnosti a ochrany při práci s chemikáliemi,
Laboratorní práce k probírané látce:
chemickým nádobím a pomůckami v laboratoři.
Zásady bezpečné práce, nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, piktogramy a
Poskytne první pomoc při úrazu.
jejich význam
Provede zápis protokolu o průběhu pokusu.
Umělá hnojiva
Elektrolýza
Vliv některých faktorů na průběh koroze
Důkaz uhlíku a vodíku v organické látce
Uhlovodíky – sestavení molekul
Výroba esteru
Ověřování některých vlastností plastů
Důkaz organických látek v přírodních materiálech
Drogy
Řešení odpadů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Využívá znalosti o typech chemických vazeb ve struktuře látky a její mísitelnosti s
vodou.
Využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání
některých fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich chování v chemických
reakcích.
Využívá znalosti o stavbě atomu k rozlišení jaderných reakcí od procesů vzniku
chemické vazby.
Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů.
Charakterizuje jednotlivé druhy roztoků, vysvětlí způsoby jejich vzniku.
Provádí výpočty koncentrace jednotlivých složek roztoků a uplatňuje je při řešení
praktických problémů.
Předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech na základě
poznatků o struktuře elektronového obalu a jeho zařazení v periodické soustavě
prvků.
Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy,
polokovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.
Využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání
některých fyzikálně-chemických vlastností látek (např. rozpustnost, mísitelnost) a
jejich chování v chemických reakcích.
Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů.
Charakterizuje základní typy reakcí podle průběhu či tepelného zabarvení.
Využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin.
Využívá znalosti o struktuře atomu či molekuly vodíku k předvídání chemických
vlastností vodíku a jeho reaktivity.

Učivo
Soustavy látek a jejich složení
Chemická vazba a vlastnosti látek

Stavba atomu
Soustavy látek a jejich složení
Veličiny a výpočty v chemii

Periodická soustava prvků

Soustavy látek a jejich složení
Tepelné změny při chemických reakcích
Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha
Vodík a jeho sloučeniny
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Ovládá princip tvorby názvů anorganických sloučenin a využívá názvosloví při popisu S-prvky a jejich sloučeniny
sloučenin.
P-prvky a jejich sloučeniny
Charakterizuje jednotlivé skupiny periodického systému, aplikuje znalosti struktury
elektronového obalu na vlastnosti jednotlivých prvků.
Zhodnotí surovinové zdroje pro výrobu prvků a technologicky důležitých sloučenin,
dokáže vybrat a vysvětlit princip nejefektivnějšího způsobu výroby a způsob
přípravy a vyhodnotit zátěž na životní prostředí.
Na základě znalostí vlastností prvků a vzniku chemické vazby dokáže odvodit
vlastnosti a chování jejich sloučenin.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
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Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Ovládá princip tvorby názvů anorganických sloučenin a využívá názvosloví při popisu D- a f-prvky a jejich sloučeniny
sloučenin.
Charakterizuje jednotlivé skupiny periodického systému, aplikuje znalosti struktury
elektronového obalu na vlastnosti jednotlivých prvků.
Zhodnotí surovinové zdroje pro výrobu prvků a technologicky důležitých sloučenin,
dokáže vybrat a vysvětlit princip nejefektivnějšího způsobu výroby a způsob
přípravy a vyhodnotit zátěž na životní prostředí.
Na základě znalostí vlastností prvků a vzniku chemické vazby dokáže odvodit
vlastnosti a chování jejich sloučenin.
Zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné pro strukturu organických sloučenin.
Uhlovodíky a jejich klasifikace
Charakterizuje jednotlivé skupiny organických sloučenin a jejich významné zástupce, Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace
zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na zdraví člověka a životní
prostředí.
Aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s
možností využití triviálních názvů.
Určuje jednotlivé typy izomerie a dokáže vytvořit vzorce izomerních sloučenin.
Rozeznává jednotlivé typy organických reakcí a činidel v organické chemii.
Využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich
praktického významu v organické chemii.
Rozeznává jednotlivé typy organických reakcí a činidel v organické chemii.
Aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí na konkrétních příkladech
Uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich respektování od ostatních, respektuje
Bezpečnost práce– zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce, pracovní
své pracovní povinnosti.
úraz a odškodnění
Volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní
pracovní pomůcky.
Chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu.
Podle konkrétní situace zasáhne při závažných poraněních a život ohrožujících
První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách
stavech.
Únik nebezpečných látek do životního prostředí
Rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní mimořádné události.
Únik nebezpečných látek do životního prostředí
Uplatňuje pravidla bezpečnosti práce při práci v laboratoři.
BOZP, chemické nádobí , pomůcky, práce s kahanem, v digestoři
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Pojmenuje základní druhy chemického nádobí a pomůcek a uvede způsoby jejich
Příprava a dělení směsí látek
použití.
Vyjádření množství látky
Zná zásady nakládání s povolenými chemikáliemi.
Chemická reakce
Zaznamenává průběh a výsledky práce do přehledného pracovního protokolu.
Acidobazické reakce
Při prováděných pokusech aplikuje znalosti o homogenních a heterogenních
Redoxní reakce
směsích.
Vodík, kyslík
Vybírá k oddělování složek ze směsí vhodné metody.
Nalézá spojitost mezi některými prováděnými pokusy a běžnými pracemi v běžném Halové prvky a jejich sloučeniny
životě.
Uhlík a jeho sloučeniny
Stanoví výtěžek reakce vážením.
Dusík, síra, hliník a jejich sloučeniny
Porovná experimentálně a empiricky získané výsledky pokusu.
S-prvky a jejich sloučeniny
Provádí výpočty ze vzorců a rovnic.
D-prvky a jejich sloučeniny
Experimentálně provádí základní chemické reakce.
Experimentálně zjištěné výsledky znázorňuje graficky.
Používá statistické metody při vyhodnocování výsledků.
Zjištěné výsledky objasňuje a obhajuje.
Sestaví vhodnou aparaturu a provede chemický experiment podle návodu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Charakterizuje základní skupiny látek běžně používaných v každodenním životě,
Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty
jejich výrobu, využití v praxi a vliv na zdraví člověka a životní prostředí.
Heterocyklické sloučeniny
Na základě znalostí o struktuře a chemických vlastnostech těchto látek objasní
Syntetické makromolekulární látky
způsob jejich fungování a využití v praxi.
Sacharidy
Porovná strukturu přírodních a synteticky vyráběných sloučenin s podobnými
Proteiny
chemickými a biologickými vlastnostmi.
Lipidy
Objasní význam farmaceutického průmyslu pro lidské zdraví.
Aplikuje pravidla názvosloví organických sloučenin na sloučeniny používané v
Nukleové kyseliny
každodenní praxi a orientuje se i v triviálních názvech těchto sloučenin.
Enzymy, vitaminy a hormony
Charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam.
Objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy
probíhající v organismech.
Usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím
Vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví v rodině, škole,
druhých.
obci
Projevuje odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu chování a rizikovému
Výroba, držení a zprostředkování nelegálních návykových látek; návykové látky a
životnímu stylu.
bezpečnost v dopravě
Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového chování.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Chemie

septima/3. r.
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

5.8 Zeměpis
prima
2
Povinný

sekunda
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
septima/3. r.
2
Povinný

oktáva/4. r.
0

14

Zeměpis
Člověk a příroda
Předmět zeměpis má v rámci gymnaziálního vzdělání mnoho funkcí. Za jednu z nejdůležitějších lze považovat
integrační funkci geografie.
Ve své podstatě zeměpis spojuje základní poznatky z přírodních, společenských a technických věd a také z oblasti
kultury a integruje je v dimenzi prostoru povrchu Země. Zabývá se studiem problémů dopadu přírodních vlivů na
společnost i vlivu lidské společnosti na přírodní prostředí. Studenty směřuje k pochopení významu a důležitosti trvale
udržitelného rozvoje. Komplexní geografické poznání reality napomáhá u žáka postupně vytvářet celkový postoj ke
světu, názory na jeho vznik a vývoj.
Specifikum zeměpisu ve školním vzdělávání spočívá v zavedení prostorového rozměru. Vede studenty k orientaci na
několika úrovních: lokální, regionální, i globální a společně s využíváním poznatků z dalších vzdělávacích oborů
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Zeměpis
(biologie, dějepis, občanská nauka, fyzika, chemie, matematika, informační a komunikační technologie) umožňuje
zeměpis pravidelné a cílené procvičování všech klíčových kompetencí a zapojování průřezových témat do výuky.
Zeměpis je ve všech ročnících nižšího gymnázia vyučován s dvouhodinovou dotací 2-2-2-2. Ve třídách vyššího
gymnázia se vyučuje od kvinty (resp. 1. ročníku) do septimy (resp. 3. ročníku) 2-2-2 po dvou hodinách týdně. Výuka
probíhá převážně v odborné učebně zeměpisu, která je vybavena výpočetní technikou, dataprojektorem a sadami
atlasů.





Geologie
Občanský a společenskovědní základ
Geografie
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 pracuje s tematickými mapami, grafy, klimadiagramy a vyvozuje z nich vzájemné souvislosti;
 řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
 srovnává a analyzuje geografické jevy a nachází jejich shodné, podobné nebo odlišné znaky;
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy;
 navrhuje řešení konkrétní prostorové situace, nebo geografického problému, zejména ve vztahu k ČR a místu
svého bydliště.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 prezentuje vhodným způsobem geografické téma před spolužáky;
 se aktivně zapojuje do diskuse, argumentuje a obhajuje svůj názor;
 pro získávání informací efektivně využívá moderní informační technologie;
 používá geografickou terminologii i pojmy z jiných vědních oborů;
 pracuje s mapami, grafy, tabulkami, diagramy a odbornou literaturou.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru;
 v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout;
 pracuje ve skupině, svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci, respektuje její členy
a spolupracuje s nimi na zadaných úkolech;
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Název předmětu

Zeměpis





Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

respektuje stanovená pravidla;
cvičí se v diskusi;
prezentuje a obhajuje svůj názor.
Kompetence občanská:
Žák:
 chápe základní ekologické souvislosti a potřebu trvalého udržitelného rozvoje;
 respektuje lidi odlišných ras, kultur i náboženského vyznání prostřednictvím poznávání
života v jiných částech světa;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům a úplně dokončí práci;
 rozpoznává názory ohrožující lidskou důstojnost a principy demokracie (na základě konkrétních příkladů
států světa);
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává informace, tvořivě je zpracovává a využívá při svém studiu a praxi;
 nalézá souvislosti mezi získanými poznatky a reálným životem;
 porovnává a vyhodnocuje zjištěné údaje a zobecňuje závěry.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 samostatně řeší problémy;
 uplatní získané vědomosti o světě ve svém praktickém životě či budoucí profesi;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí;
 se adaptuje na změněné nebo nové způsoby práce.
Na nižším stupni gymnázia si mohou žáci se zájmem o předmět zvolit od sekundy do kvarty volitelný předmět
geografie.
Na vyšším stupni gymnázia si zájemci o obor mohou v rámci volitelných předmětů zvolit v septimě (3. ročníku)
dvouletý geografický seminář s dvouhodinovou dotací a v oktávě (4. ročníku) dvouhodinový předmět volitelný
zeměpis a geografie v souvislostech.
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Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

prima








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy.
Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů
Země na život lidí a organismů.
Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů.
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii.
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.
Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny.
Porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
přírodu a na lidskou společnost.

Učivo
Naše planeta je součástí vesmíru
Jediná přirozená družice Země
Tvar a rozměry Země
Země v pohybu
Mapa - obraz Země

Co je to mapa
Určování zeměpisné polohy

Stavba zemského tělesa, litosféra
Tvary zemského povrchu
Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a
Hydrosféra - světový oceán, vodstvo na pevnině
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu.
Atmosféra - podnebí, počasí
Pedosféra - vznik, půdní typy a druhy
Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité Biosféra - charakteristika přírodních krajin
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, Světové hospodářství
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.
Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin.
Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků,
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů).
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Zeměpis

prima

Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné
základní geografické znaky sídel.
Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa.

Život ve městech a na venkově
Rozmístění obyvatelstva a demografický vývoj
Dělení obyvatelstva podle pohlaví, věku a ras
Národy a jazyky
Světová náboženství
Světové hospodářství

Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských
aktivit.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Ekosystémy
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa.
Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených

Učivo
Přírodní podmínky a obyvatelstvo Afriky
Islámská Afrika
Subsaharská Afrika
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Zeměpis

sekunda

kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny.
Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států.
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních změn v nich.

Ekonomika Afriky
Přírodní podmínky a obyvatelstvo Ameriky
Postavení USA a Kanady
Nejdůležitější regiony Latinské Ameriky
Přírodní podmínky a obyvatelstvo Austrálie a Oceánie
Přírodní podmínky a obyvatelstvo Asie
Ekonomická charakteristika vybraných států, regionů
Kulturní odlišnosti Asie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů Evropy.
Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků,
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů).
Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských
aktivit.

Učivo
Poloha a postavení Evropy ve světě
Přírodní podmínky a obyvatelstvo Evropy
Hospodářství Evropy
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Zeměpis

tercie

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech Evropy nastaly, nastávají, mohou
Evropská unie
nastat a co je příčinou zásadních změn v nich.
Vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) Regiony Evropy
mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení
míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, Poloha a přírodní podmínky České republiky
lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu. Obyvatelstvo a sídla České republiky
Uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a Hospodářství České republiky
nadnárodních institucích, organizacích a integracích států.
Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní Kraje České republiky
oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit.
Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního
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Zeměpis

kvarta

regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k
vyšším územním celkům.
Vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy.
Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na Kulturní a hospodářská rozmanitost lidstva
mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a
politické problémy v konkrétních světových regionech.
Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských Krajina a životní prostředí
vlivů na životní prostředí.
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
Krajina a životní prostředí
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Zeměpis

kvinta/1. r.

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
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Zeměpis

kvinta/1. r.

Porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy.
Orientuje se s pomocí map v krajině.
Používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii.
Porovná na příkladech mechanismy působení endogenních (včetně deskové
tektoniky) a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu a na
život lidí.
Analyzuje různé druhy poruch v litosféře.
Zhodnotí na příkladech různé krajiny jako systém pevninské části krajinné sféry se
specifickými znaky, určitými složkami, strukturou, okolím a funkcemi.
Analyzuje energetickou bilanci Země a příčiny vnitřních a vnějších geologických
procesů.
Objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření
klimatických pásů.
Objasní velký a malý oběh vody a rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v
krajině.
Hodnotí vodstvo a půdní obal Země jako základ života a zdroje rozvoje společnosti.
Rozliší hlavní biomy světa.
Analyzuje na konkrétních příkladech přírodní a kulturní (společenské) krajinné
složky a prvky krajiny.

Země jako vesmírné těleso
Znázornění Země na mapách

Stavba zemského tělesa a jeho vývoj

Vliv vnitřních a vnějších sil na zemský povrch

Atmosféra
Hydrosféra

Pedosféra
Biosféra – charakteristika přírodních krajin
Biosféra – charakteristika přírodních krajin
Krajina a životní prostředí
Rozliší složky a prvky fyzicko geografické sféry a rozpozná vztahy mezi nimi.
Krajina a životní prostředí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
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Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické,
demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a
zaměstnanost obyvatelstva.
Analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, kulturní a politická specifika
s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa.
Identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve
vývoji osídlení.
Zhodnotí na příkladech světové hospodářství jako otevřený dynamický systém s
určitými složkami, strukturou a funkcemi a zohlední faktory územního rozmístění
hospodářských aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti světa.
Zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, objem a distribuci světových surovinových a
energetických zdrojů.
Vyhledá na mapách hlavní světové oblasti cestovního ruchu, porovná jejich
lokalizační faktory a potenciál.
Lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální geopolitické problémy a změny s
přihlédnutím k historickému vývoji.
Rozliší a porovnává státy světa a jejich mezinárodní integrační uskupení a
organizace podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti.
Rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti.
Objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy.
Lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich
přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony
vzájemně porovná.

Učivo
Vývoj světové populace a její struktura
Územní pohyb obyvatelstva

Sídelní systémy
Vývoj a charakteristika světového hospodářství
Světová zemědělská produkce
Průmyslová výroba a těžba surovin
Doprava
Obslužná sféra
Politické uspořádání světa
Mezinárodní politické a ekonomické organizace
Globalizace světa

Přírodní podmínky a obyvatelstvo Asie
Charakteristika vybraných států, regionů Asie
Přírodní podmínky a obyvatelstvo Afriky
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Zeměpis

sexta/2. r.

Rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou dimenzi.

Severní Afrika
Subsaharská Afrika
Přírodní podmínky, obyvatelstvo a hospodářství Austrálie a Oceánie
Přírodní podmínky a obyvatelstvo Ameriky
USA a Kanada
Charakteristika regionů Latinské Ameriky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v
konkrétním území.

Učivo
Poloha a postavení Evropy ve světě
Přírodní poměry a obyvatelstvo Evropy
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Zeměpis

septima/3. r.

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného Vývoj a charakteristika hospodářství Evropy
času a podobné otázky pokládá.
Regiony Evropy - charakteristika vybraných států – Západní, Severní, Jižní, Střední,
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
Jihovýchodní a Východní Evropy
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat.
Vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v
konkrétním území.
Používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací
v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů.
Zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky.
Poloha a přírodní podmínky České republiky
Zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní
Obyvatelstvo a sídla České republiky
prostředí v lokální, regionální a globální úrovni.
Lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky,
Vývoj a charakteristika hospodářství České republiky
rozlišuje jejich specifika.
Čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje
číselné geografické údaje.
Vymezí místní region (podle bydliště, školy) na mapě podle zvolených kritérií,
Charakteristika místního regionu
zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a jeho vazby k
vyšším územním celkům a regionům.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
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5.9 Dějepis
prima
2
Povinný

sekunda
2
Povinný

tercie
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
2
Povinný

oktáva/4. r.
0

14

Dějepis
Člověk a společnost
Obor vzdělávací oblasti dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání
historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj
společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží
kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské
civilizace. Znalost různých historických epoch napomáhá k celkové orientaci v mnohotvárnosti kulturních, politických,
sociálních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života. Podstatné je rozvíjet takové časové a
prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou
vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti.
Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
Dějepis se vyučuje od primy do septimy (resp. 3. ročníku) s dvouhodinovou dotací. Výuka probíhá převážně v odborné
učebně dějepisu, která je vybavena výpočetní technikou a dataprojektorem. Součástí výuky jsou i odborné přednášky,
exkurze, návštěvy výstav, spolupráce s místními institucemi (Regionální muzeum, Státní okresní archiv).

 Dějepis
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 začleňuje informace do souvislostí (nechápe dějepis jako výčet izolovaných dat, nýbrž svým průběžným
snažením utváří ucelený obraz světa);
 vnímá historické události v jejich vývoji (zjišťuje příčinu události, domýšlí její důsledek);
 objevuje paralely mezi minulými a současnými událostmi;
 rozpozná a pojmenuje problém, řeší jej pomocí logického a kritického přístupu i za využití předchozích
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Název předmětu

Dějepis
zkušeností;
 rozlišuje mezi mýty a skutečností;
 posuzuje fakta (objektivní x subjektivní pohled na minulost);
 konkrétní historickou situaci či událost hodnotí v širších souvislostech.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 souvisle a výstižně formuluje určité historické téma;
 zaujímá vlastní postoj k minulým událostem, obhajuje jej, konfrontuje s názory druhých, argumentuje;
 přiměřeně věku čte historické dokumenty a vykládá je, posuzuje jejich důležitost a vliv na probíhající
historické události;
 výsledky své práce prezentuje (ústně i písemně) a obhajuje;
 k vyjadřování svých názorů užívá vhodné prostředky komunikace.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru;
 v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout;
 pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci;
 respektuje stanovená pravidla;
 cvičí se v diskusi.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný, zodpovědný občan, vědomý si vlastních práv a povinností;
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy (má obecné povědomí o vytváření
zákonů a formování společenských norem v minulosti);
 váží si a chrání naše tradice a historické dědictví, chápe pojem vlastenectví;
 svůj postoj opírá o načerpání historické zkušenosti;
 respektuje přesvědčení druhých lidí, respektuje odlišnosti lidí či různých společenství, např. etnik (zná
historické pozadí);
 rozpoznává názory ohrožující lidskou důstojnost a principy demokracie (na příkladech z minulosti varuje před
těmito negativními projevy);
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Název předmětu

Dějepis



Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

preferuje nenásilné cesty řešení konfliktů (opět nachází příklady v minulosti).
Kompetence k učení:
Žák:
 chápe kontinuitu a souvislosti minulosti a současnosti (všeobecný přehled, orientace v současném dění jako
průprava k dalšímu vzdělávání);
 vyhledává a třídí informace, využívá je v dalším procesu učení;
 informace získává z různých zdrojů (tištěných, elektronických, obrazových), porovnává je a podrobuje kritice
(je si vědom subjektivního pohledu autora), ověřuje jejich spolehlivost (objektivní pohled na historické
události);
 sleduje a využívá masmédia jako jeden z informačních zdrojů pro výuku dějepisu;
 pracuje s historickou mapou, porovnává se současným stavem;
 pracuje se základní odbornou terminologií;
 získané informace uvádí do souvislostí (v rámci historie, historie – současnost).
Kompetence pracovní:
Žák:
 uplatní získané vědomosti a dovednosti při své profesní orientaci;
 samostatně řeší problémy;
 je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své
profese).
Zájemci o obor si mohou v rámci volitelných předmětů zvolit v septimě (resp. 3. ročníku) dvouletý historický seminář s
dvouhodinovou dotací a v oktávě (resp. ve 4. ročníku) dvouhodinový předmět volitelný dějepis.

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

prima








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence občanská
Kompetence pracovní
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Dějepis

prima

ŠVP výstupy
Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků.
Uvede příklady zdrojů informací o minulosti.
Pojmenuje instituce, kde jsou tyto poznatky shromažďovány.

Učivo

Proč a jak poznáváme minulost
Zdroje informací o minulosti
Archiv, muzeum, galerie, knihovna
Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v
Vnímání historického času
chronologickém sledu.
Periodizace dějin, časová osa
Historická mapa
Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu. Lovci a sběrači v době kamenné
Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost. Zemědělci v době kamenné
Zpracovatelé kovů
Uvede příklady archeologických kultur na našem území.
Pravěk v českých zemích
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních zemědělských Předpoklady vzniku státu
civilizací.
Mezopotámie
Persie a Palestina
Egypt
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního Kultura Mezopotámie
dědictví.
Kultura ve starém Egyptě
Kultura ve starověkém Řecku
Kultura ve starověkém Římě
Indie a kultura ve starověké Indii
Čína a kultura ve starověké Číně
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a osobnosti antiky
Kultura ve starověkém Řecku
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem.
Kultura ve starověkém Římě
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a
Antické Řecko
vysvětlí podstatu antické demokracie.
Antický Řím
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
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Dějepis

prima
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu
nových etnik, christianizace a vzniku států.
Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní
oblasti.

Učivo
Na prahu středověku

Dějiny významných států v Evropě (Francká říše, Svatá říše římská, Francie, Anglie)
Byzanc
Arabové a Turci
Seveřané a vikingové
Slované
Objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto Sámova říše, Velká Morava
státních útvarů v evropských souvislostech.
Čechy v době knížecí
První čeští králové
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Dějepis

sekunda

Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám.
Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury.

Poslední Přemyslovci
Lucemburkové na českém trůně
Doba husitská
Doba poděbradská a Jagellonci
Kultura raného středověku

Dělení středověké společnosti
Kultura raného středověku
Kultura vrcholného a pozdního středověku
Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu
Společnost raného novověku
církve včetně reakce církve na tyto požadavky.
Reformace a její důsledky
Kultura na počátku novověku
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život.
Doba husitská
Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky.
Dějiny významných států a národů v Evropě v období vrcholného a pozdního
středověku
Objevné plavby
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady
Společnost raného novověku
mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie. Vývoj v dalších evropských státech
České země za vlády Habsburků
Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky.
Třicetiletá válka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
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sekunda
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus.

Učivo

Nové typy monarchií
Občanská revoluce
Dějiny významných evropských států (Anglie a Velká Británie, Francie, Rusko)
Dějiny českých zemí a habsburské monarchie (Marie Terezie a Josef II.)
Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a Kultura v 17. a 18. století (baroko, rokoko, klasicismus)
příklady významných kulturních památek.
Kultura první poloviny 19. století (romantismus, biedermeier)
Kultura druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných
Společnost první poloviny 19. století
zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti.
Dějiny českých zemí a habsburské monarchie (Metternichovský absolutismus,
národní obrození)
Dějiny významných států v Evropě i ve světě
Dějiny českých zemí a habsburské monarchie (Bachův absolutismus, vznik
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Rakousko-Uherska, formování moderní české společnosti)
Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na Velká francouzská revoluce
jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé.
Napoleonské války
Charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin. Uvede požadavky Revoluce 1848
formulované ve vybraných evropských revolucích.
Společnost mezi revolucí 1848 a světovou válkou
Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s
Dějiny významných států v Evropě i ve světě
národními hnutími vybraných evropských národů.
Dějiny českých zemí a habsburské monarchie (Bachův absolutismus, vznik
Rakousko-Uherska, formování moderní české společnosti)
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.
Společnost první poloviny 19. století
Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
Dějiny českých zemí a habsburské monarchie (Metternichovský absolutismus,
jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost národní obrození)
vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií.
Dějiny významných států v Evropě i ve světě
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. První světová válka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
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Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů.

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo

Evropa a svět mezi válkami
Československá republika mezi válkami
Poválečné uspořádání Evropy
Evropská integrace
Sametová revoluce 1989
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Druhá světová válka
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších
Evropa a svět mezi válkami
ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět;
Totalitní režimy
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.
Zločiny proti lidskosti
Východní blok
Komunistický převrat v Československu
Život v komunistickém Československu
Období normalizace
Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
Zločiny proti lidskosti
lidských práv.
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní
Pařížská mírová konference
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.
Československá republika mezi válkami
Československo za druhé světové války
Československo v letech 1945-48
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Komunistický převrat v Československu
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968
Období normalizace
Sametová revoluce 1989
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou Poválečné uspořádání Evropy
bloků.
Studená válka
Východní blok
Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické
Evropská integrace
hospodářské a vojenské spolupráce.
Posoudí postavení rozvojových zemí.
Dekolonizace
Prokáže základní orientaci v problémech současného světa.
Problémy současného světa
Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a Kultura a věda mezi válkami
příklady významných kulturních památek.
Kultura a věda v poválečném období
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
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 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Charakterizuje smysl historického poznání a jeho povahu jako poznání
neuzavřeného a proměnlivého.
Rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich
interpretace.
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.

Učivo
Úvod do studia dějepisu
Úvod do studia dějepisu
Vznik a vývoj člověka
Paleolit, mezolit
Neolit
Eneolit
Doba bronzová
Doba železná
Doba římská
Stěhování národů
Neolit

Paleolit, mezolit
Neolit
Eneolit
Doba bronzová
Doba železná
Doba římská
Stěhování národů
Objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské
Starověký Přední východ
náboženské a kulturní systémy.
Egypt
Popíše určující procesy a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin.
Starověké Řecko
Zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství
Kultura starověkého Řecka
jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace.
Starověký Řím
Kultura starověkého Říma
Indie
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Čína
Definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti Raný středověk charakteristika
5.–15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích.
Francká říše
Byzanc
Státy jižních a východních Slovanů
Počátky Anglie, Francie a Svaté říše římské
Vznik polského a uherského státu
Vrcholný středověk charakteristika
Změny v zemědělství
Vznik měst
Společnost vrcholného středověku
Rytířská kultura
Vývoj států západní Evropy a tatarské nebezpečí na východě
Pozdní středověk charakteristika
Charakterizuje základní rysy vývoje na našem území.
Slované
Sámova říše
Velkomoravská říše
Počátky českého státu
Český stát ve vrcholném středověku
Český stát za Lucemburků
Počátky opravného hnutí v českých zemích
Husitská revoluce a její důsledky
Objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Křesťanská Evropa v zápase s Araby a Vikingy
Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i
Vzdělanost a umění raně středověké Evropy
východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké
Křížové výpravy
společnosti.
Vymezí specifika islámské oblasti.
Křesťanská Evropa v zápase s Araby a Vikingy
Vysvětlí důsledky tatarských a tureckých nájezdů, zejména pro jižní a východní
Křížové výpravy
Evropu.
Vývoj států západní Evropy a tatarské nebezpečí na východě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova - Lidské vztahy

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k podstatným hospodářským i
mocensko-politickým změnám.
Popíše základní rysy reformace a protireformace, vysvětlí důsledky pro další
evropský i světový vývoj.

Učivo
Počátky novověku charakteristika
Zámořské objevy
Reformace a katolická reforma
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Posoudí postavení českého státu uvnitř habsburského soustátí a analyzuje jeho
vnitřní sociální, politické a kulturní poměry.

České země v předbělohorském období
Osvícenecký absolutismus
České země v 18. století
Habsburská monarchie a české země v době metternichovského absolutismu
Revoluce 1848
Rozpozná nové filozofické a vědecké myšlenky, které byly zformulovány ve 14.–17. Renesance a humanismus
století; zhodnotí jejich praktické dopady.
Věda, vzdělanost a umění v Evropě v 16. a počátku 17. století
Barokní umění
Vymezí základní znaky stavovství a absolutismu; uvede konkrétní projevy v
Reformace a katolická reforma
jednotlivých zemích a příklady střetů.
Západní Evropa v 16. století
Střední a východní Evropa v raném novověku
České země v předbělohorském období
Třicetiletá válka
Absolutismus a parlamentarismus
Evropské státy
Velká francouzská revoluce
Napoleon Bonaparte
Charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh industrializace a její
Průmyslová revoluce
ekonomické, sociální a politické důsledky; rozpozná její ekologická rizika; určí
Imperiální doba
základní příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku rozdílného tempa Věda, technika a kultura před první světovou válkou
modernizace.
Na konkrétních příkladech jednotlivých států demonstruje postupný rozklad, zánik a Ponapoleonská Evropa
proměny dosavadních systémů přes úsilí mocenských struktur o jejich udržení.
Porevoluční Evropa
Posoudí význam ústavy a novou organizaci státu, uvede základní typy parlamentních Porevoluční Evropa
státních systémů.
Určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy osvícenství, rozpozná jejich uplatnění v Osvícenecký absolutismus
revolucích 18. a 19. století.
Velká francouzská revoluce
Revoluce 1848
Vysvětlí emancipační hnutí národů i jednotlivých společenských vrstev; vymezí
Habsburská monarchie a české země v době metternichovského absolutismu
místo utváření českého novodobého národa v tomto procesu, včetně jeho
Revoluce 1848
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specifických rysů.
Porevoluční Evropa
Vysvětlí expanzivní záměry velmocí v okrajových částech Evropy a v
Imperiální doba
mimoevropském světě, jež byly příčinou četných střetů a konfliktů daného období.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Dějepis

septima/3. r.

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
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Charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické
důsledky.

První světová válka
Druhá světová válka
Československo za druhé světové války
Popíše a zhodnotí způsob života v moderní evropské společnosti, zhodnotí význam Vznik Československa
masové kultury.
Léta prosperity
Uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa, který byl určen
Mezi dvěma světovými válkami
vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické Léta prosperity
moci v Rusku.
Vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a dovede je srovnat se zásadami Komunismus a fašismus
demokracie.
Nástup nacismu k moci
Posoudí postavení Československa mezi dvěma světovými válkami.
Vznik Československa
Léta prosperity
Ohrožení demokracie ve světě a v Československu
Objasní příčiny a podstatu agresivní politiky a neschopnosti potenciálních obětí jí
Ohrožení demokracie ve světě a v Československu
čelit.
Vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických
Světová hospodářská krize
problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových
Nástup nacismu k moci
protidemokratických sil.
Charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická a
Důsledky druhé světové války
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty.
Poválečná Evropa a svět
Počátky studené války
Německá otázka
Studená válka
Objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje významných postkoloniálních
Proces dekolonizace
rozvojových zemí; objasní význam islámské, židovské a některé další neevropské
Ohniska konfliktů
kultury v moderním světě.
Popíše mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na
Svět demokracie tržních ekonomik
demokratických principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní
tradicí; zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování.
Porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v Porážka demokracie v Československu
demokraciích.
Upevnění komunistické moci v Československu
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Pokus o reformu v Československu
Normalizace a budování "reálného" socialismu
Svět demokracie tržních ekonomik
Rozpad sovětského bloku
Svět demokracie tržních ekonomik
Rozpad sovětského bloku
Obnovení demokracie a vznik České republiky

Vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje.
Vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku;
zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů
supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
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5.10 Občanská výchova
prima
1
Povinný

sekunda
1
Povinný

tercie
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

4

Občanská výchova
Člověk a společnost
Obor vzdělávací oblasti výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální
realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a
poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních
situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve
světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje
možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a
pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k
aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Občanská výchova se vyučuje ve všech ročnících nižšího gymnázia od primy do kvarty. Ve všech ročnících je dotována
1 hodinou týdně. Vyučování probíhá v kmenových třídách. Součástí výuky jsou návštěvy státních institucí, besedy.





Člověk a svět práce
Výchova ke zdraví
Občanský a společenskovědní základ
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 začleňuje informace do souvislostí (nechápe občanský základ jako výčet izolovaných dat, nýbrž svým
průběžným snažením si utváří ucelený obraz světa);
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pojmenuje problém, řeší jej pomocí
logického a kritického přístupu i za využití předchozích zkušeností;
 posuzuje fakta (objektivní x subjektivní pohled na současnou společnost);
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konkrétní situaci či událost hodnotí v širších souvislostech;
spojuje získané informace s vlastními životními zkušenostmi a využívá je při řešení reálných životních situací;
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 souvisle a výstižně formuluje své názory;
 zaujímá vlastní postoj k událostem, obhajuje jej, konfrontuje s názory druhých, argumentuje;
 přiměřeně věku čte populárně naučné a odborné texty a vykládá je, posuzuje jejich důležitost a vliv na
probíhající události;
 výsledky své práce prezentuje (ústně i písemně) a obhajuje;
 k vyjadřování svých názorů užívá vhodné prostředky komunikace.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru;
 v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout;
 pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci;
 respektuje stanovená pravidla;
 cvičí se v diskusi;
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný, zodpovědný občan, vědomý si vlastních práv a povinností;
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy (má obecné povědomí o vytváření
zákonů a formování společenských norem v minulosti i současnosti);
 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu;
 váží si a chrání naše tradice a historické dědictví, chápe pojem vlastenectví;
 respektuje přesvědčení druhých lidí, respektuje odlišnosti lidí či různých společenství, např. etnik (zná
historické a kulturní pozadí);
 rozpoznává názory ohrožující lidskou důstojnost a principy demokracie (na příkladech z minulosti i
současnosti varuje před těmito negativními projevy);
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Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

preferuje nenásilné cesty řešení konfliktů (opět nachází příklady v minulosti i současnosti).
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, využívá je v dalším procesu učení;
 osvojuje si práci s verbálními i neverbálními texty společenského a společenskovědního charakteru, vytváří si
schopnost užívat je jako zdroj informací, porovnává je a podrobuje kritice (je si vědom subjektivního pohledu
autora), ověřuje jejich spolehlivost (objektivní pohled na společenské události);
 pracuje se základní odbornou terminologií;
 sleduje a využívá masmédia jako jeden z informačních zdrojů pro výuku občanského základu;
 získané informace uvádí do souvislostí.
Kompetence pracovní:
Žák:
 uplatní získané vědomosti a dovednosti při své profesní orientaci;
 samostatně řeší problémy;
 je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své
profese).
V rámci předmětu se integruje Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví.

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

prima








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Dokáže vysvětlit význam rodiny pro vývoj člověka a na příkladech dokládá význam
spolupráce při řešení úkolů v rodině.
Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné

Učivo
Rodina a rodinný život
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prima

prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.
Uvědomuje si význam vzdělání, zná zásady efektivního učení.
Škola základ života
Dokáže vysvětlit pojem domov, přejít k pojmům obec, region, kraj.
Naše obec, region, kraj
Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v obci.
Uvědomuje si význam společných pravidel a norem ve školním kolektivu, význam
Život ve škole
tolerance i spolupráce.
Sestaví jednoduchý rozpočet své domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší Rozpočet rodiny, hospodaření s penězi a majetkem
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se
rizikům při hospodaření s penězi.
Porozumí základním pojmům, popíše základní funkce složek státní moci,
Naše vlast
charakterizuje demokratický systém.
Objasní účel státních symbolů našeho státu a způsoby jejich používání.
Státní symboly
Uvědomuje si význam úcty ke kulturním památkám, učí se schopnosti vystoupit
Kulturní dědictví
proti vandalismu.
Rozlišuje práva a povinnosti, zná základní lidská práva, uvědomuje si povinnosti
Miniúvod do lidských práv
vyplývající z rolí člověka, vytváří si postoje k toleranci a respektu, zaujímá aktivní
postoje proti projevům netolerance.
Objasňuje vlastními slovy nebezpečí spojená se šikanováním, zná možnosti
Osobní bezpečí, šikana, kyberšikana
spolupráce a překonání strachu při odhalování příčin a původců šikany, vyhledávání
pomoci, vyhledá kontaktní adresy a telefony na zařízení pro pomoc v krizi ve svém
okolí.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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prima
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Uvědomuje si fyzické, psychické a sociální změny v jednotlivých vývojových
obdobích a dokáže je rozlišit, vnímá vliv prožitých událostí na formování osobnosti,
přijímá rozdíly mezi lidmi jako přirozený jev.
Dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální vnímání,
myšlení, myšlenková operace, paměť, pozornost, hra, práce, city.
Uvědomuje si význam motivace pro dosahování dobrých výsledků činnosti,
uvědomuje si, že vlohy je třeba rozvíjet vlastní činností.
Vědomě potlačuje a omezuje negativní vlastnosti svého temperamentu.
Seznámí se s pojmem socializace a rozlišuje sociální skupiny podle různých hledisek,
uplatňuje vhodné způsoby chování v různých životních situacích, nenásilným
způsobem řeší případné konflikty s druhými lidmi, vhodně volí způsob komunikace.
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení

Učivo
Osobnost, jak se znám

Psychické procesy a stavy
Psychické vlastnosti
Temperament
Socializace, sociální skupiny

Komunikace, sdělovací prostředky
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propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi.
Porozumí základním pojmům, dokáže vysvětlit obsah pojmu kultura, zhodnotí
Kultura, umění a jeho funkce
nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají.
Dokáže ocenit krásy naší země, uvědomuje si nutnost ochrany přírodního a
Přírodní a kulturní bohatství
kulturního bohatství, seznámí se s možnostmi ochrany životního prostředí.
Porozumí základním pojmům, respektuje cizí majetek, dobře využívá a chrání vlastní Potřeby, majetek, vlastnictví
majetek, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi.
Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. Zná
Znaky a formy státu
znaky státu, rozlišuje různé formy státních zřízení.
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
Seznámí se s volbami jako s jedním z hlavních principů demokracie, poznává
Volby, zapojení do veřejného života
způsoby zapojení do veřejného života.
Vnímá rozdíly mezi obyvateli jednotlivých zemí jako přirozené důsledky různých
Národnostní menšiny, předsudky
životních a kulturních podmínek.
Posuzuje svá vlastní práva a práva jiných a respektuje je, uvědomuje si nutnost
Lidská práva, Listina základních práv a svobod
ochrany lidských práv.
Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah OSN, NATO, Evropská unie
ČR, popíše výhody spolupráce mezi státy.
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
Vlastenectví kontra nacionalismus
Objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí
Ozbrojené síly ČR a jejich úkoly
nevojenského charakteru.
Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu.
Ohrožení a obrana státu
Vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat v situacích ohrožení
a obrany státu.
Porozumí vzniku závislosti, vysvětlí vlastními slovy základní pojmy.
Zneužívání návykových látek – alkoholismus, tabakismus
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
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Občanská výchova

sekunda
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozvíjí své kladné charakterové a volní vlastnosti, uznává své schopnosti - posiluje
své sebevědomí, své poznatky využívá k sebevýchově.
Učí se zvládat stresové situace.
Dokáže se vyjadřovat a prosazovat formou přiměřenou situaci.
Zamýšlí se nad způsoby řešení konfliktů a dokáže potlačit své emoce.

Dokáže vysvětlit pojmy právní norma, právní předpis, právní řád, právní odvětví.
Uvědomuje si důležitost Ústavy ČR jako nejvyššího právního předpisu, objasní účel
důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání.

Učivo
Já a moje já
Nestíhám a jsem ve stresu
Osobnost, jak se znám
Člověk v sociálních vztazích
Umím se přiměřeně prosazovat?
Konflikt a jeho řešení
Právo tvoří systém
Základy práva v České republice
Ústava, ústavní zákony, státní symboly
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Občanská výchova

tercie

Rozlišuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, zná státní orgány a jejich
pravomoci, rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich
orgánů a institucí.
Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, dokáže přiměřeně prosazovat svá
práva a respektovat při tom práva druhých.
Rozlišuje účastníky právních vztahů.
Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů.
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady.
Dokáže vysvětlit rozdíl mezi právními a morálními normami, chápe význam
dodržování pravidel v životě člověka,
uvědomuje si potřebu dodržování pravidel pro fungování společnosti.
Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých
smluv upravujících občanskoprávní vztahy.
Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.
Porozumí problematice a vysvětlí rizika zneužívání návykových látek a jejich účinků
na lidský organismus, dokáže argumentovat vůči braní drog, přesvědčivě odmítnout
návykové látky, orientuje se v nabídce specializované pomoci.

Moc zákonodárná, výkonná a soudní

Listina základních práv a svobod
Právní vztahy
Orgány právní ochrany a jejich úkoly
Protiprávní jednání, přestupek a trestný čin
Právní minimum, pravidla kolem nás, porušování předpisů v silničním provozu

Uzavírání smluv
Korupce a její důsledky
Prevence zneužívání návykových látek
Drogy kolem nás
Závislost – větší nebezpečí než samotné drogy
Politika – politické spektrum v ČR

Rozlišuje hlavní principy levicových a pravicových politických stran, orientuje se
v politickém spektru, zamyslí se nad prostředky užívanými ve volebních kampaních.
Zná orgány EU a jejich funkce.
Evropská unie a právo
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena

202

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Občanská výchova

tercie
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Popíše a vysvětlí základní funkce a principy dělby práce, jednoduše popíše vývoj výroby a výrobní
proces, rozlišuje výrobní a nevýrobní odvětví.
Zamýšlí se nad způsoby prodávajících při získávání zákazníků, kriticky přistupuje k mediálním
informacím,
vyjádří svůj postoj k působení reklamy na chování lidí, dokáže vysvětlit podstatu fungování trhu zboží
a trhu práce,
popíše základní principy tržního hospodářství, rozliší pojmy nabídka, poptávka, trh.
Dokáže se prezentovat formou přiměřenou situaci, tj. vstupu na trh práce.
Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení.
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí.
Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého.
Uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít.
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu.

Učivo
Hospodaření, výrobní a nevýrobní odvětví, výrobní faktory
Trh a jeho fungování

Trh práce
Funkce a podoby peněz, formy placení
Banky a bankovnictví
Úrok, úvěr
Druhy pojištění, povinné pojištění
Hospodaření s penězi
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Občanská výchova

kvarta

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje.
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané.
Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory.
Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní
příčiny i možné důsledky pro život lidstva.
Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu.
Snaží se poznat jiné kultury a porozumět odlišnostem, respektuje kulturní zvláštnosti, odlišné názory,
způsoby chování a myšlení lidí.
Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání.
Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak
může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi.
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

Státní rozpočet
Sociální politika státu/Záchytná sociální síť
Projevy, klady a zápory globalizace
Vybrané globální problémy
Co můžeš udělat ty?
Víra a náboženství, nejstarší formy náboženství
Terorismus jako globální problém
Solidarita mezi lidmi

Životní perspektivy
Volba povolání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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5.11 Základy společenských věd
prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
2
2
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Celkem
septima/3. r.
2
Povinný

oktáva/4. r.
0

6

Základy společenských věd
Člověk a společnost
Vyučovací předmět základy společenských věd je úzce provázán s praxí. Učí žáky kriticky reflektovat společenskou
skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Jeho
prostřednictvím si žáci utváří realistický pohled na život a orientují se ve společenských jevech a procesech, které tvoří
rámec každodenního života. Cílem předmětu je, aby žáci získali základní informace z jednotlivých společenskovědních
disciplín a tím si rozšířili možnost výběru svého budoucího studia a volby vlastní profesní orientace. Rovnocennou
složkou je vedle vzdělávání též stránka výchovná. Proto se v hodinách uplatňují metody směřující k osobnostněsociálnímu rozvoji, utváření vlastního názoru a kritického pohledu na svět. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové
operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity žáka. Oblast přispívá k utváření historického vědomí,
k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k
základním principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v
souladu s principy udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské
důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i současnosti.
Předmět základy společenských věd se vyučuje jako povinný v kvintě – septimě víceletého gymnázia (resp. v 1. – 3.
ročníku čtyřletého gymnázia), časová dotace činí 2 hodiny týdně v každém z uvedených ročníků. V jednotlivých
ročnících nebo jejich částech se vyučují samostatně společenské vědy a filozofie:
1. ročník, kvinta: Základy psychologie (Člověk jako jedinec), Základy sociologie (Člověk ve společnosti);
2. ročník, sexta: Základy politologie (Občan ve státě), Základy práva (Občan a právo);
3. ročník, septima: Základy filozofie, etika, religionistika (Úvod do filozofie a religionistiky).
Výuka probíhá především v kmenových třídách, její součástí jsou besedy s odborníky, exkurze, návštěvy státních
institucí.





Občanský a společenskovědní základ
Člověk a svět práce
Výchova ke zdraví
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Základy společenských věd
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 začleňuje informace do souvislostí (nechápe základy společenských věd jako výčet izolovaných dat, nýbrž
svým průběžným snažením si utváří ucelený obraz světa);
 vnímá nejrůznější problémové situace ve svém okolí, rozpozná a pojmenuje problém, řeší jej pomocí
logického a kritického přístupu i za využití předchozích zkušeností;
 posuzuje fakta (objektivní x subjektivní pohled na současnou společnost);
 konkrétní situaci či událost hodnotí v širších souvislostech;
 spojuje získané informace s vlastními životními zkušenostmi a využívá je při řešení reálných životních situací;
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 souvisle a výstižně formuluje své názory;
 zaujímá vlastní postoj k událostem, obhajuje jej, konfrontuje s názory druhých, argumentuje;
 čte populárně naučné a odborné texty a vykládá je, posuzuje jejich důležitost a vliv na probíhající události;
 výsledky své práce prezentuje (ústně i písemně) a obhajuje;
 k vyjadřování svých názorů užívá vhodné prostředky komunikace.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru;
 v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout;
 pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci;
 preferuje nenásilné cesty řešení konfliktů (opět nachází příklady v minulosti i současnosti);
 v modelových i reálných situacích uplatňuje metody řešení konfliktů;
 seznamuje se s různými metodami sebereflexe a vytváří si pozitivní představu o sobě samém.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný, zodpovědný občan, vědomý si vlastních práv a povinností;
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy (má obecné povědomí o vytváření
zákonů a formování společenských norem v minulosti i současnosti);
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Název předmětu

Základy společenských věd




je si vědom svých práv a povinností;
respektuje přesvědčení druhých lidí, respektuje odlišnosti lidí či různých společenství, např. etnik (zná
historické a kulturní pozadí);
 rozpoznává názory ohrožující lidskou důstojnost a principy demokracie (na příkladech z minulosti i
současnosti varuje před těmito negativními projevy).
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, využívá je v dalším procesu učení;
 osvojuje si práci s verbálními i neverbálními texty společenského a společenskovědního charakteru, vytváří si
schopnost užívat je jako zdroj informací, porovnává je a podrobuje kritice (je si vědom subjektivního pohledu
autora), ověřuje jejich spolehlivost (objektivní pohled na společenské události);
 pracuje se základní odbornou terminologií;
 sleduje a využívá masmédia jako jeden z informačních zdrojů pro výuku občanského základu;
 získané informace uvádí do souvislostí.
Kompetence pracovní:
Žák:
 uplatní získané vědomosti a dovednosti při své profesní orientaci;
 samostatně řeší problémy;
 je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své
profese).
Základy společenských věd
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy

kvinta/1. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
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Základy společenských věd

kvinta/1. r.

Vyloží základní informace o psychologii jako vědě.
Stručně popíše historický vývoj psychologie jako vědy a uvědomuje si, jak se měnil
její pohled na psychickou stránku člověka.
Charakterizuje základní skupiny psychologických disciplín a uvede jejich příklady.
Dokáže stručně charakterizovat základní metody vědeckého zkoumání.
Objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování.
Uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka.
Vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může
jeho vnímání a poznávání ovlivňovat.
Orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách.
Seznámí se s příčinou rozdílů v živosti prožívání a chování.
Diagnostikuje vlastní temperamentový typ a využívá získané poznatky.
Porovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života.
Vymezí, co každá etapa přináší do lidského života nového a jaké životní úkoly před
člověka staví.
Uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení.

Úvod do psychologie

Psychologické disciplíny
Metody zkoumání
Podstata lidské psychiky
Vědomí
Psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti
Psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti
Osobnost člověka
Charakteristika osobnosti, její typologie
Vývoj a formování osobnosti v jednotlivých etapách lidského života
Význam celoživotního učení a sebevýchovy

Psychologie v každodenním životě
Zásady duševní hygieny
Využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní Rozhodování o životních otázkách
orientace.
Na příkladech ilustruje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními
Náročné životní situace, systém psychologického poradenství
situacemi.
Seznámí se s obsahem, cílem a předmětem zkoumání sociologie.
Úvod do sociologie
Stručně popíše historický vývoj sociologie jako vědy a uvědomuje si, jak se měnil její Sociologie jako věda
pohled na výklad společnosti.
Seznámí se s hlavními metodami a technikami sběru a zpracování dat a s jejich
Metody zkoumání v sociologii
prezentací veřejnosti.
Uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních Společenská podstata člověka
vztazích.
Případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem.
Význam začlenění jedince do sociálních vazeb, proces socializace
Posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje
Mezilidská komunikace, problémy v mezilidských vztazích
změny konstruktivní a destruktivní.
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Respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních
Sociální struktura společnosti
skupin.
Na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky.
Sociální útvary, společenské instituce
Objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích. Sociální nerovnost, sociální mobilita
Jedinec ve skupině (vztahy, role, normy chování)
Objasní podstatu vybraných sociálních problémů současnosti a popíše možné
Sociální fenomény a procesy
dopady sociálně-patologického chování na jedince a společnost.
Identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy
sektářského myšlení.
Projevuje odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu chování a rizikovému
Rodina, práce, masmédia, životní prostředí
životnímu stylu.
Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového chování.
Sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extremismus,
rasismus, sekty)
Vyjasní pojem kultura, svoji zakotvenost v kulturním a přírodním prostředí, kulturní Kultura, sociální a přírodní prostředí
odlišnosti a rozdíly a z nich plynoucí odlišnosti v projevu příslušníků různých
sociálních skupin.
Popíše působení masové kultury a zejm. masmédií na život člověka.
Kultura v různých pojetích
Posoudí vliv činnosti člověka na životní prostředí.
Příroda a zásahy člověka do ní
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Multikulturní výchova - Psychosociální aspekty interkulturality
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
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Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií

Základy společenských věd
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozlišuje a porovnává historické i současné typy států (formy vlády).
Vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava a které oblasti života upravuje.
Objasní, proč je státní moc v ČR rozdělena na tři nezávislé složky.
Rozlišuje a porovnává funkce a úkoly orgánů státní moci ČR.
Vyloží podstatu demokracie a odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních
skupin a státu.
Porovná postavení občana v demokratickém a totalitním státě.
Objasní podstatu a význam politického pluralismu pro život ve státě.
Uvede příklady politického extremismu.
Rozlišuje složky politického spektra, porovnává přístupy vybraných politických
seskupení k řešení různých otázek a problémů každodenního života občanů.
Uvede příklady, jak může občan ovlivňovat společenské dění v obci a ve státě a
jakým způsobem může přispívat k řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu.
Vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné
formy aktivní participace občanů v životě obce či širších společenstvích.
Obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje
proti jejich porušování.
Uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní

Učivo
Teorie státu
Znaky a funkce, formy státu, právní stát
Ústava ČR – přehled základních ustanovení
Demokracie - principy a podoby
Občanská práva a povinnosti, podstata občanské společnosti, její instituce
Občanská práva a povinnosti, podstata občanské společnosti, její instituce
Politické subjekty, politický život ve státě

Volby, volební systémy

Lidská práva
Zakotvení lidských práv v dokumentech
Porušování a ochrana lidských práv, funkce ombudsmana
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instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady.
Uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a domýšlí její možné
důsledky.
Objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a právními normami.
Odůvodní účel sankcí při porušení právní normy.
Ve svém jednání respektuje platné právní normy.
Rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich příklady.
Uvede, čím je dána způsobilost k právním úkonům.
Uvede, které státní orgány vydávají právní předpisy i jak a kde je uveřejňují.
Charakterizuje jednotlivá právní odvětví, uvede k nim příslušné právní normy a
jejich základní ustanovení.
Na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy, včetně jejích všeobecných
podmínek.
Rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany.

Úřady

Právo a spravedlnost
Smysl a účel práva, morálka a právo
Právo v každodenním životě
Právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům
Právní řád ČR – jeho uspořádání
Systém právních odvětví, druhy právních norem
Systém právních odvětví, druhy právních norem
Smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv

Orgány právní ochrany
Funkce a úkoly, právnické profese
Účel a průběh občanského soudního řízení
Orgány činné v trestním řízení, jejich úkoly
Uvede příklady právních problémů, s nimiž se na ně mohou občané obracet.
Systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Psychosociální aspekty interkulturality
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
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Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Základy společenských věd
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Objasní podstatu filozofického tázání.
Porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení
skutečnosti a člověka.

Učivo
Podstata filozofie
Základní filozofické otázky
Vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě a umění
Rozliší hlavní filozofické směry.
Filozofie v dějinách
Klíčové etapy a směry filozofického myšlení
Uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v Antická filozofie
jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení.
Středověká filozofie
Renesanční filozofie a reformace
Novověká filozofie
Osvícenství
Německá klasická filozofie
Filozofie 19. století
Filozofie 20. století
Česká filozofie
Uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí.
Filozofie v dějinách
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Seznámí se se základními pojmy z etiky.
Objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem.
Uvědomí si význam a šíři etických otázek.
Eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a v diskuzi.
Rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské
komunikaci.
Posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce.
Rozlišuje významné náboženské systémy.

Klíčové etapy a směry filozofického myšlení
Etika
Mravnost a morálka
Praktická etika

Víra v lidském životě
Podoby víry, znaky náboženské víry; náboženské systémy, církve
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - Fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Psychosociální aspekty interkulturality
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
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5.12 Ekonomie v praxi
prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Povinný

2

Ekonomie v praxi

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět ekonomie v praxi vede žáka k pochopení mikroekonomických a makroekonomických vztahů a
jejich praktickému využívání. Dále vede k zodpovědnému zacházení s finančními prostředky, rozvíjí schopnosti
analyzovat působení médií v ekonomickém světě. Zaměřuje se na využívání aktuálních mediálních informací při
analýze české i mezinárodní ekonomiky. Přispívá k orientaci na trhu práce, českém i světovém.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Předmět ekonomie v praxi se vyučuje jako povinný v oktávě víceletého gymnázia (resp. 4. ročníku čtyřletého
gymnázia), časová dotace činí 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá v audiovizuální učebně, která umožňuje široké využití techniky především k prezentacím. Učebna svým
uspořádáním dává prostor k vedení debat a provádění ekonomických her.
Součástí výuky jsou odborně zaměřené exkurze a založení a vedení fiktivního podniku.

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků



Člověk a svět práce
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 vyřeší v krátkodobých a dlouhodobých samostatných i dlouhodobých projektech zadaný problém;
 najde pro svá tvrzení odpovídající důkazy a formuluje podložené závěry.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 užije odbornou terminologii v písemných i mluvených projevech;
 ověří naučené komunikační dovednosti v modelových situacích;
 prezentuje formou uceleného výkladu jasně, srozumitelně a věcně své názory na aktuální problém.
Kompetence sociální a personální:
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Žák:




v rámci skupinové práce uplatní svoje individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti;
v rámci skupinové práce spolupracuje a hledá konsensus mezi individuální a kolektivní potřebou.
Kompetence občanská:
Žák:
 porozumí principům ekonomiky;
 v řízené diskuzi porovná svůj názor, obhájí vhodnou formou svá stanoviska a naučí se argumentovat;
 se seznámí se základními principy fungování podnikatelského sektoru.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k
uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory;
 získává a vyhodnocuje informace o finančních produktech, využívá dostupné zdroje a informace
o možnostech využití peněžních prostředků;
 posuzuje a hodnotí finanční situaci domácnosti, stanovuje cíle s ohledem na finanční možnosti domácnosti;
 vyhledává a zpracovává informace o hospodaření státu, objektivně hodnotí fungování ekonomiky;
 chápe principy zdanění.
Kompetence k učení:
Žák:
 zpracuje vybraná témata jako referáty a prezentace;
 sám zhodnotí pracovní činnost a koriguje nedostatky v rámci skupinové práce;
 rozšiřuje své znalosti při školních aktivitách (exkurzích).
Ekonomie v praxi
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
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Kompetence k učení

ŠVP výstupy
Definuje ekonomii a ekonomiku.
Specifikuje rozdíl mezi tržní ekonomikou a jinými hospodářskými systémy.
Získá přehled o původu dvou současných základních ekonomických teorií a dokáže
vymezit jejich klady a zápory.
Definuje a rozdělí potřeby, statky a služby.
Popíše, jak uspokojujeme své potřeby v závislosti na konkrétních podmínkách a jak
ze statku volného vzniká statek ekonomický.
Uvědomí si význam existence peněz pro fungování trhu.
Je schopen popsat vývoj směny od naturální až po bezhotovostní peníze.
Vysvětlí funkce peněz a vliv inflace na ně, vysvětlí podstatu inflace, jakož i její dopad
na různé účastníky hospodářského života společnosti, uvede příklady jak se inflaci
bránit.
Pochopí základní principy fungování tržní ekonomiky a dokáže vysvětlit pojem
„neviditelná ruka trhu“ na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve
společnosti.
Uvědomí si při praktické ukázce vliv nabídky, poptávky a konkurence na tvorbu
ceny.
Pochopí principy měření výkonnosti národní ekonomiky a dokáže vysvětlit rozdíly
mezi ukazateli.
Dokáže na základě aktuálních mediálních informací posoudit vliv nejdůležitějších
ekonomických ukazatelů (HDP, inflace, nezaměstnanost).
Uvědomí si cyklické výkyvy vývoje hospodářství.
Naučí se rozčlenit národní hospodářství dvěma různými způsoby a uvědomí si
vzájemnou provázanost jednotlivých sektorů.
Vyjmenuje nástroje hospodářské politiky a přesněji popíše fiskální, monetární a
důchodovou politiku.
Používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kursovního lístku.
Navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním
příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.), vybere nejvýhodnější produkt pro
investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč.
Vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou

Učivo
Úvod do ekonomie, mikroekonomie a makroekonomie, ekonomika zvyková,
příkazová, tržní a smíšená, základní ekonomické otázky, historie a současnost
ekonomie, ekonomie jako věda, merkantilismus, klasická škola ekonomie,
keynesiánství, liberalismus
Potřeby a jejich uspokojování, statky, služby

Vývoj peněz, vývoj směny, naturální směna (barter), drahé kovy, mince, bankovky,
zlaté krytí, bezhotovostní peníze, funkce peněz, inflace

Trh, tržní ekonomika, trh zboží, trh finanční a trh práce, „neviditelná ruka trhu“,
nabídka a poptávka, cena, konkurence, nedokonalosti trhu

Národní hospodářství a jeho hodnocení, hrubý domácí produkt, hrubý národní
produkt, čisté ekonomické bohatství, problematika černé a šedé ekonomiky,
hospodářský cyklus, hospodářská politika státu, odvětví (resorty) a sektory
národního hospodářství, nástroje hospodářské politiky státu, monetární, fiskální,
důchodová, zahraniční, sociální a ekologická politika

Finančnictví, rozpočet domácnosti, peněžní trh, kapitálový trh, banky, historie
bankovnictví, centrální banka a její úkoly, komerční banky, aktivní, pasivní a
zprostředkovatelské operace, pojišťovnictví
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volbu.
Posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí jak se vyvarovat předlužení.
Vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN.
Vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby.
Objasní funkci ČNB a její vliv na činnost komerčních bank.
Využívá moderní formy bankovních služeb, včetně moderních informačních a
telekomunikačních technologií.
Ovládá způsoby bezhotovostního platebního styku.
Uvědomí si souvislost mikroekonomiky a makroekonomiky srovnáním rodinného a Daňový systém, daně a státní rozpočet, příjmová a výdajová stránka rozpočtu,
státního rozpočtu a dokáže popsat jeho příjmové a výdajové složky a objasní
vyrovnaný rozpočet, rozpočtový schodek, deficit, přímé a nepřímé daně
základní principy jeho fungování.
Rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet
domácnosti a vypočítá životní minimum domácnosti.
Rozlišuje základní typy daní a ví, na které činnosti se zdaňovací povinnost vztahuje;
dokáže vypočítat daň z příjmu, DPH a zjistí výši sociálního a zdravotního pojištění.
Popíše možnosti, jak lze v ČR podnikat.
Subjekty národního hospodářství (ziskový sektor), firmy a jejich právní formy,
Orientuje se v základních pojmech z oblasti podnikání.
živnosti, fyzické a právnické osoby, živnostenský zákoník, obchodní zákoník, státní
Zná podmínky zahájení a ukončení podnikání.
podniky
Uvede, jak postupovat při zakládání podniku ve svém městě.
Porovná praktické využití jednotlivých forem podnikání a posoudí nejvýhodnější.
Posoudí rizika a výhody podnikání v porovnání se zaměstnáním.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
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5.13 Hudební výchova
prima
1
Povinný

sekunda
1
Povinný

tercie
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Povinný

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

4

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Hudební výchova
Umění a kultura
Hudební výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Tato oblast žákům umožňuje jiné než pouze racionální
poznávání světa. Hudební výchova přibližuje umění jako specifickou formu poznání a dorozumívání, které nelze
formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. Vyučovací předmět směřuje k získávání klíčových
kompetencí na základě zvládnutí učiva, jehož těžištěm jsou činnosti vokální, instrumentální, hudebně pohybové a
poslechové.
K hlavním cílům vzdělávací oblasti patří rozvíjet celkovou osobnost žáka, především však rozvíjet jeho hudebnost,
podněcovat tvořivost, rozvíjet schopnost komunikovat a v neposlední řadě obohatit emocionální život žáka.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Hudební výchova je samostatným předmětem v primě až kvartě osmiletého gymnázia. Navazuje na předmět hudební
výchova na prvním stupni základní školy. Vyučuje se v primě a sekundě 1 hodinu týdně, v tercii a kvartě jednou za
čtrnáct dní 2 hodiny, přičemž třídy tercie a kvarta se půlí vzhledem k charakteru práce v hodinách. Výuka probíhá v
učebně hudební výchovy.
Mezi metodami a formami práce dominují: práce s hudebním materiálem, hudební kreativní činnosti žáků, rozhovor,
využití videotechniky, návštěvy výchovných koncertů, referát a další.

Integrace předmětů

 Hudební obor
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
  kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
a výsledky svých činů zhodnotí.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Žák:
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Název předmětu

Hudební výchova



formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce;
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi;
 přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;
 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí;
 respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají;
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj;
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence občanská:
Žák:
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních
lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému
násilí; 
 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit .

Kompetence k učení:
Žák:
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
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Název předmětu

Hudební výchova
přírodní, společenské a kulturní jevy.

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

prima







Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

ŠVP výstupy
Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.

Učivo
Hudba jako řeč – hudebně výrazové prostředky
Aktivní poslech hudby
Komorní hudba
Barva v hudbě
Akord
Píseň a její forma
Hudba na jevišti (opera, balet…)
Folklorní inspirace
Partitura a hudební nástroje
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Čas v hudbě (tempo, rytmus….)
Improvizace
Zpěv
Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně
Pochod
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních
Polka
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.
Hudba a tanec, balet
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu Mozart v Praze (Malá noční hudba)
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
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Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení

ŠVP výstupy
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.

Učivo
Zpěv, hra na perkuse a improvizace
Aktivní poslech hudby
Kánon a fuga (vícehlas)
Sonáta (Měsíční sonáta)
Symfonie
Variace
Muzikál
Duchovní a světská hudba (kantáta a oratorium)
Příroda jako zdroj inspirace v hudbě
Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
Vokální hudba (vokální polyfonie, kánon, opera…)
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
O lidském hlase, hlasová hygiena, intonace
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
Zpěv
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
Lidské nešvary a hudba (kulisa, drogy)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie



Kompetence k řešení problémů
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Hudební výchova

tercie






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení

ŠVP výstupy
Učivo
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu Funkce hudby, hudební styly a žánry, artificiální a nonartificiální hudba
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
Vybrané kapitoly světových hudebních dějin: gotika, renesance, baroko, klasicismus,
dalšími skladbami.
romantismus, 20. století, jazz, rock and roll, country
Významní skladatelé uvedených období (Bach,Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chopin
atd.)
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
Historické souvislosti, impresionismus
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Zpěv, hra na perkuse a improvizace
Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
Aktivní poslech hudby
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností
Intonace, zpěv, improvizace, hudební rytmus
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace.
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby
Hra na hudební nástroje, zpěv
různých stylů a žánrů.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta




Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Hudební výchova

kvarta





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení

ŠVP výstupy
Učivo
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu Hudební styly a žánry
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
Vybrané kapitoly českých hudebních dějin: nejstarší památky, renesance, baroko,
dalšími skladbami.
klasicismus, romantismus, 20. století, jazz, big beat, populární hudba
Významní skladatelé uvedených období (Kryštof Harant, Jan D. Zelenka, Smetana,
Dvořák atd.)
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
Historické souvislosti, vývoj umění
Technika v hudbě
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Zpěv, rytmus (hra na perkuse) a improvizace
Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
Aktivní poslech hudby
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
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5.14 Výtvarná výchova
prima
2
Povinný

sekunda
2
Povinný

tercie
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

6

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, jejichž principy jsou jedinečným a
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání existence, prostředkem jejího členění v lidské mysli, a tedy i jejího
utváření.
Ve výtvarné výchově je pojímán kontakt člověka s realitou jako vzájemný vztah, interakce, v níž se přetvářejí obě
strany, které do ní vstupují.
V pluralistickém chápání vizuálně obrazný znak mezi člověkem a realitou jako přenos jejího vzhledu do vědomí
člověka slouží jako nástroj ke strukturování lidské mysli. Takovéto pojetí vizuálně obrazných znaků, jako porovnávání
dosavadní a aktuální zkušenosti interakce, je z principu pojetím tvořivým, předpokládajícím experimentální fázi vzniku
těchto znaků a jejich ověřování poznáváním a komunikací. Z těchto pozic výtvarná výchova pojímá umělecký proces v
celistvosti umělecké tvorby a interpretace.
Výtvarná výchova je v etapě základního vzdělávání realizována prostřednictvím tvůrčích činností s vizuálně obraznými
znaky (obrazy, plastickými a prostorovými vyjádřeními jak statickými, tak dynamickými). V tvůrčích činnostech, které
propojují vlastní aktivitu žáků a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření, se pracuje jak se znaky s ustáleným
významem, tak se znaky, jejichž význam se vytváří a proměňuje.
Výtvarná výchova spolupracuje s obory, které rozvíjejí obraznost dalšími specifickými prostředky (hudba, literatura,
dramatické obory atd.).
Výtvarná výchova se vyučuje od primy do kvarty v modelu 2-2-1-1 v dvouhodinových blocích. V primě a sekundě 1x
týdně, v tercii a kvartě 1x za čtrnáct dní. Třídy jsou obvykle půlené vzhledem k charakteru práce v hodinách. Výuka
probíhá v kreslírně a v keramické dílně.

 Výtvarný obor
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení zadaného výtvarného
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Název předmětu
kompetence žáků

Výtvarná výchova
tématu;
 uplatňuje vhodné výtvarné techniky, využívá myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice;
 je otevřený k využití různých postupů při řešení tématu, nahlíží ho z různých stran.
Kompetence občanská:
Žák:
 o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby
neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu;
 rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;
 plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich
potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 efektivně využívá moderní informační technologie (počítač, fotoaparát, kamera, …);
 je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci;
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky;
 přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je
aktivně a tvořivě ovlivňuje;
 aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;
 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a
empatii;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním
a profesním životě;
 usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další
činnost s ohledem na stanovený cíl;
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Název předmětu

Výtvarná výchova



dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu.
Kompetence k učení:
Žák:
 sám si plánuje a organizuje pracovní činnost, využívá ji jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj;
 kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi.
Kompetence pracovní:
Žák:
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a
závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky;
 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského
významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany
kulturních a společenských hodnot;
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

prima









Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanská
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů.
Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

Učivo
Člověk a jeho svět - já a moji blízcí, spolužáci; život a podoby různých společenství,
škola; jak vypadáme, jak sami sebe vidíme, jak vidí nás ostatní, co cítíme a vnímáme
Příroda - organismy a jejich proměny, vznik a průběh přírodních dějů, rozmanitosti
přírodních společenství
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prima

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností Věda a technika - nástroje, stroje, materiály, jejich vztahy a proměny v čase, jejich
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
funkce a užití
Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích.
Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
konstrukce, rytmus, zátiší
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a (kresba, malba, grafika, prostorové utváření, experimentování, fotografie …)
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných
vyjádření.
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní
podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích. Nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
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prima
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda









Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanská
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a Člověk a jeho svět - já a moji blízcí, spolužáci; život a podoby různých společenství,
jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
škola; jak vypadáme, jak sami sebe vidíme, jak vidí nás ostatní, co cítíme a vnímáme
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Výtvarná výchova

sekunda

poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
Příroda - organismy a jejich proměny, vznik a průběh přírodních dějů, rozmanitosti
výsledků.
přírodních společenství
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností Věda a technika - nástroje, stroje, materiály, jejich vztahy a proměny v čase, jejich
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie. Užívá
funkce a užití
prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích.
Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
konstrukce, rytmus, zátiší
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a
(kresba, malba, grafika, prostorové utváření, experimentování, fotografie …)
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných
vyjádření.
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
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Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie









Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanská
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích.

Učivo
Člověk a jeho svět - vznik, role, proměny, zánik, komunikace (pohyby, doteky, gesta,
zvuk, tón, a rytmus, symboly, společenství v rámci rodiny, obce, vztahy, situace,
události, rituály.)
Příroda - procesy vzniku, proměny krajiny, metamorfózy, mikrosvět, tvary, barvy,
detaily
Věda a technika - materiál, tvar, konstrukce a funkce, reklama, vkus, styl, sloh,
obydlí a jeho proměny
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tercie

K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Umění - domovní znamení, reklama v umění
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a (kresba, malba, grafika, prostorové utváření, experimentování, fotografie …)
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných
vyjádření.
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní
podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích.
Nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
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Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta









Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanská
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků.

Učivo
Člověk a jeho svět - příbuznosti, odlišnosti, vlastnosti, vnímání, cítění, myšlení, řeč,
písmo, mediální komunikace, komunikace v umění, situace, události, rituály
Příroda - planeta Země včera, dnes, v budoucnosti, Země ve vesmíru, energie,
hmota
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kvarta

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností Věda a technika - oděv, nábytek, bytové doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh,
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
architektura, duchovní prostor pro člověka
Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních
(kresba, malba, grafika, prostorové utváření, experimentování, fotografie, digitální
médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
technologie …)
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných
vyjádřeních.
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní
podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
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Výtvarná výchova

kvarta

Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

5.15 Estetická výchova
prima
0

sekunda
0

Název předmětu
Oblast

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
2
2
Volitelný
Volitelný

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

4

Estetická výchova
Umění a kultura
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Estetická výchova
Estetická výchova sdružuje dva esteticky zaměřené obory, výtvarnou výchovu a hudební výchovu (viz vzdělávací
oblasti Umění a kultura z RVP GV).
Výtvarná výchova
Předmět je zaměřen na oblast výtvarného umění, dále pak na všechna znaková vyjádření, která mají vizuální podstatu
a jsou nezastupitelná při poznávání a prožívání lidské existence. Oblast zájmu výtvarné výchovy se rozšiřuje na
vnímání, tvorbu, interpretaci a komunikační užití všech vizuálně obrazných vyjádření. V rámci možností se žáci
seznamují s technologiemi a postupy v současném výtvarném umění. Důraz je kladen na provázanost vnímání a
tvorby s interpretací.
Hudební výchova
Předmět hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného
prostředku komunikace. Zároveň nabízí hlubší vhled do dějin evropské artificiální a světové nonartificiální hudby a
možnosti formování osobního uměleckého vkusu a orientace na současné hudební scéně dle individuálního zájmu a
zaměření. Předmět směřuje především k chápání fenoménu hudby jako celistvé oblasti lidské kultury i jako složku
společenské komunikace, ve které může žák profilovat také svůj osobní postoj.
V rámci estetické výchovy žáci kvinty a sexty (resp. 1. a 2. ročníku) absolvují jednou za dva týdny dvě hodiny výtvarné
výchovy a jednou za dva týdny dvě hodiny hudební výchovy. Popřípadě si podle možností školy mohou vybrat jeden z
nich jako povinně volitelný předmět. V tom případě výuka probíhá s týdenní dotací dvě hodiny.





Výtvarný obor
Hudební obor
Společný vzdělávací obsah hudebního i výtvarného oboru
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5.15.1 Volitelná hudební výchova

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
2
2
Volitelný
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

4

Volitelná hudební výchova
Umění a kultura
Hudební výchova na gymnáziu navazuje svým obsahem a cíli na hudební výchovu základní školy/nižšího gymnázia a
vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Vzdělávací obsah tvoří tři vzájemně provázané a odmíněné okruhy
činností – produkce, recepce a reflexe.
V produkci nalézají uplatnění vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti mající charakter nejen
reprodukční, ale také výrazně kreativní. Součástí těchto činností je hlasový výcvik spojený s intonací, práce s rytmem,
hra a tvorba instrumentálních doprovodů, pohybových etud.
Při recepci si žáci prostřednictvím poslechových činností uvědomují a ověřují působení znějící hudby. Hudba tak
umožňuje vyvozovat nové hudebně teoretické poznatky a dávat je do souvislostí s poznatky již získanými (např.
poznávání typických hudebně výrazových prostředků a jejich užití ve skladbě).
Reflexe znamená nejvyšší stupeň poznávací činnosti umožňující „komplexní interpretaci hudebního díla i hudebních
objektů“. Obnáší zařazování znějící hudby do uměleckého období, určování stylu, žánru, formy díla, vytváření
hodnotících soudů, zabývání se zvláštnostmi přístupu k interpretaci hudebního díla, významem a poselstvím díla
vzhledem k určité umělecké a historické epoše, problematikou „konzumace“ hudby vzhledem k jejímu funkčnímu
zařazení, problematikou „uměleckého provozu“ apod.
Hudební výchova se vyučuje v 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia, kvintě a sextě osmiletého gymnázia jednou za dva
týdny s časovou dotací dvě hodiny v odborné pracovně hudební výchovy. Popřípadě podle možností školy může být
hudební výchova povinně volitelným předmětem.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
  kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
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Název předmětu
kompetence žáků

Volitelná hudební výchova
a výsledky svých činů zhodnotí.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák:









účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce;
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi;
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí;
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají;
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj;
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanská:
Žák:
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních
lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému
násilí; 
 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
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Název předmětu

Volitelná hudební výchova
Kompetence k učení:
Žák:
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy.

Volitelná hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení

ŠVP výstupy
Učivo
Využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj Lidský hlas, lidský sluch, hlasová a sluchová hygiena
hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky člení větu (obsah sdělení),
Hlasová výchova
uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě.
Reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji úměrně svým hudebním schopnostem a Počátky hudby (hudba v pravěku)
pohybovým dispozicím; pohyb ve spojení s hudbou využívá k vyjádření vlastních
Poslech ukázek hudby „přírodních národů“
představ a pocitů.
Orientuje se v zápise jednoduchých, případně
Hudba ve starověku
i složitějších vokálních, instrumentálních
Duchovní a světská hudba v období středověku
i vokálně-instrumentálních písní a skladeb;
Hudba renesance a humanismu
na základě svých individuálních hudebních schopností tyto skladby realizuje.
Barokní hudba
Vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící hudby, rozpoznává hudebně
Baroko a hudební formy (fuga, koncert, opera, oratorium)
výrazové prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si hudební formu díla a k dílu
přistupuje jako k logicky utvářenému celku.
Popíše a na vybraných hudebních dílech (částech hudebního díla) ukáže důležité
znaky tvorby a interpretace, vysvětlí, v čem tkví originální a nezaměnitelný přínos
skladatele a interpreta, možná poselství sdělovaná prostřednictvím hudby na
základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností dešifruje a interpretuje.
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Volitelná hudební výchova

kvinta/1. r.

Uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá Moderní populární hudba ve světě (jazz a swing)
hudbu jako způsob prezentace vlastních idejí a názorů i idejí, pocitů a názorů
Blues, spirituál, gospel
ostatních lidí a na základě toho je schopen se s hudbou ztotožnit, či ji odmítnout.
Šanson
Jazz v českých zemích – Osvobozené divadlo
Muzikál
Orientuje se v zápise jednoduchých, případně i složitějších vokálních,
Zpěv, improvizace, hudební rytmus
instrumentálních
Hra na hudební nástroje, zpěv
i vokálně-instrumentálních písní a skladeb;
na základě svých individuálních hudebních schopností tyto skladby realizuje.
Využívá jednoduché a podle vybavení školy
i složitější hudební nástroje (keyboardy, keyboardy ve spojení s počítačem) při
individuálních či společných hudebních aktivitách a přiměřeně svým hudebním
schopnostem a dovednostem používá hudební nástroje jako prostředek sdělování
hudebních i nehudebních myšlenek a představ.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova - Etnický původ
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
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Volitelná hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení

ŠVP výstupy
Učivo
Využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj Hlasová výchova
hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky člení větu (obsah sdělení),
uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě.
Interpretuje hudbu na základě vědomostí a individuálních hudebních schopností;
Klasicismus
vytváří vlastní soudy a preference, které dokáže v diskusi obhájit.
Romantismus a impresionismus
Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost Artificiální hudba 20. st. (atonalita, dodekafonie, serialismus…)
či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích.
Hudba elektronická a počítačová
Uvědomuje si roli hudebního průmyslu v současném světě; popíše možnosti využití Nonartificiální hudba – 50. léta a 60. léta (rock – and roll, big beat…)- moderní
hudby v „mimohudební“ oblasti a je schopen poukázat na příklady jejího zneužívání. populární hudba 70.a 80. let- 90. léta hous music a tanečníhudba
Upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s sebou nesou netoleranci, rasismus a
xenofobii, a dokáže se od takové hudby distancovat.
Orientuje se v zápise jednoduchých, případně i složitějších vokálních,
Zpěv, improvizace, hudební rytmus
instrumentálních
Hra na hudební nástroje, zpěv
i vokálně-instrumentálních písní a skladeb;
na základě svých individuálních hudebních schopností tyto skladby realizuje.
Využívá jednoduché a podle vybavení školy
i složitější hudební nástroje (keyboardy, keyboardy ve spojení s počítačem) při
individuálních či společných hudebních aktivitách a přiměřeně svým hudebním
schopnostem a dovednostem používá hudební nástroje jako prostředek sdělování
hudebních i nehudebních myšlenek a představ.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
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sexta/2. r.
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá

5.15.2 Volitelná výtvarná výchova

prima
0

sekunda
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
2
2
Volitelný
Volitelný

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

4

Volitelná výtvarná výchova
Umění a kultura
Výtvarná výchova na gymnáziu navazuje svým obsahem a cíli na výtvarnou výchovu základní školy/nižšího gymnázia a
vede žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně
osobnostní a sociální. Pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou specifickým nástrojem prožívání a
poznávání, nástrojem komunikace a vzájemné spolupráce. Zároveň také výtvarná výchova spolupracuje s obory, které
rozvíjejí obraznost dalšími specifickými prostředky (hudba, literatura, dramatické obora aj.).
Vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž očekávaných výstupech se propojuje
hledisko tvorby, recepce a interpretace tak, aby se dále rozvíjela smyslová citlivost, uplatňovaná subjektivita a
ověřovaly komunikační účinky vizuálně obrazného vyjádření. Současně vzdělávací obsah tématu umožňuje žákovi

241

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Volitelná výtvarná výchova
pochopit základní principy umělecké tvorby a procesu komunikace v umění a prohlubuje jeho schopnost reflexe
umění a kultury jako celku.
Výtvarná výchova se vyučuje v 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia, kvintě a sextě osmiletého gymnázia jednou za dva
týdny s časovou dotací dvě hodiny v odborné pracovně výtvarné výchovy. Popřípadě podle možností školy může být
výtvarná výchova povinně volitelným předmětem.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 efektivně využívá moderní informační technologie (počítač, fotoaparát, kamera, …);
 je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci;
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 stanovuje si cíle ve výtvarných činnostech s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní
podmínky;
 aktivně spolupracuje při skupinové tvorbě;
 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a
empatii;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.
Kompetence občanská:
Žák:
 v tematicky zaměřených výtvarných činnostech o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska
udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby při jejich realizaci neohrožoval a nepoškozoval přírodu a
životní prostředí ani kulturu;
 rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;
 k plnění svých výtvarných povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje
proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 při vlastní výtvarné tvorbě usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí výsledky
své práce, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k
dosahování úspěchu.
Kompetence k učení:
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Název předmětu

Volitelná výtvarná výchova
Žák:




sám si plánuje a organizuje pracovní činnost, využívá ji jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj;
kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při výtvarných činnostech.
Kompetence pracovní:
Žák:
 používá bezpečně a účinně výtvarné prostředky a vybavení výtvarných pracoven, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení zadaného výtvarného
tématu;
 uplatňuje vhodné výtvarné techniky, využívá myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice;
 je otevřený k využití různých postupů při řešení tématu, nahlíží ho z různých stran.
Volitelná výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.









Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů

ŠVP výstupy
Porovnává různé znakové systémy (mluveného i psaného jazyka, hudby,
dramatického umění apod.).
Uvádí a porovnává různé možnosti vyjádření obsahu vizuálně obraznými prostředky
(např. u malby, videoklipu…).
V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření vlastní i umělecké tvorby
identifikuje pro ně charakteristické vizuálně obrazné prostředky (plastického vůči
plošnému či statického vůči dynamickému vyjádření apod.).

Učivo
Člověk a jeho svět - vznik, role, proměny, zánik, komunikace (pohyby, doteky, gesta,
zvuk, tón, a rytmus, symboly, společenství v rámci rodiny, obce, vztahy, situace,
události, rituály.)
Příroda - procesy vzniku, proměny krajiny, metamorfózy, mikrosvět, tvary, barvy,
linie, detaily
Věda a technika - materiál, tvar, konstrukce a funkce, vkus / nevkus, styl, sloh,
obydlí a jeho proměny

243

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Volitelná výtvarná výchova

kvinta/1. r.

Při vlastní tvorbě vědomě uplatňuje poznané vizuálně obrazné prostředky a vědomě Umění – vývoj jeho vnímání v souvislostech s vývojem společnosti
užívá možností jejich obsahového vyjádření.
Vizuálně obrazná vyjádření (kresba, malba, grafika, prostorové utváření,
Objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního
experimentování, fotografie, digitální technologie …)
účinku vizuálně obrazného vyjádření.
Kompozice vizuálně obrazných vyjádření vlastních i jiných uměleckých děl v
Pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání (např. typy
historickém kontextu
kontrastů, rozvržení tvarů a hmot v ploše a v prostoru, vyjádření pohybu a změn v
obraz).
Při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich
vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných
vyjádření.
Samostatně experimentuje s vizuálně obraznými prostředky a využívá při tom
znalostí aktuálních způsobů vyjadřování.
Charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a
konkrétních uměleckých děl a porovnává výběr a způsob užití vizuálně obrazných
prostředků.
Aktivně vyhledává kontakty s výtvarným uměním, uvádí je do vztahů s aktuálními
vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci.
Na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí
v rovině smyslové, subjektivní i sociální.
Cíleně si vytváří přehled uměleckých vizuálně obrazných vyjádření podle
samostatně zvolených kritérií.
Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19.
století do současnosti) z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých
děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.
Na příkladech uvádí příčiny vzniku uměleckého díla a proměn uměleckých směrů a
objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckého díla.
Vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor
rozvoje své osobnosti.
Uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku.
Vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k
porozumění uměleckým dílům současnosti.
Objasní podstatné rysy aktuálního (pluralitního, postmodernistického) přístupu k
uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku „obecného vkusu“ a
„estetických norem“.
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Volitelná výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
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Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů

ŠVP výstupy
Učivo
Porovnává různé znakové systémy (mluveného i psaného jazyka, hudby,
Člověk a jeho svět - vznik, role, proměny, zánik, komunikace (pohyby, doteky, gesta,
dramatického umění apod).
zvuk, tón, a rytmus, symboly, společenství v rámci rodiny, obce, vztahy, situace,
Uvádí a porovnává různé možnosti vyjádření obsahu vizuálně obraznými prostředky události, rituály.)
(např. u malby, videoklipu…).
Příroda - procesy vzniku, proměny krajiny, metamorfózy, mikrosvět, tvary, barvy,
V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření vlastní i umělecké tvorby
linie, detaily
identifikuje pro ně charakteristické vizuálně obrazné prostředky (plastického vůči
Věda a technika - materiál, tvar, konstrukce a funkce, vkus / nevkus, styl, sloh,
plošnému či statického vůči dynamickému vyjádření apod.).
obydlí a jeho proměny
Při vlastní tvorbě vědomě uplatňuje poznané vizuálně obrazné prostředky a vědomě
Umění – vývoj jeho vnímání v souvislostech s vývojem společnosti
užívá možností jejich obsahového vyjádření.
Vizuálně obrazná vyjádření (kresba, malba, grafika, prostorové utváření,
Objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního
experimentování, fotografie, digitální technologie …)
účinku vizuálně obrazného vyjádření.
Kompozice vizuálně obrazných vyjádření vlastních i jiných uměleckých děl
Pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání (např. typy
kontrastů, rozvržení tvarů a hmot v ploše a v prostoru, vyjádření pohybu a změn v v historickém kontextu
obraz).
Při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich
vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných
vyjádření.
Samostatně experimentuje s vizuálně obraznými prostředky a využívá při tom
znalostí aktuálních způsobů vyjadřování.
Charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a
konkrétních uměleckých děl a porovnává výběr a způsob užití vizuálně obrazných
prostředků.
Aktivně vyhledává kontakty s výtvarným uměním, uvádí je do vztahů s aktuálními
vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci.
Na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí
v rovině smyslové, subjektivní i sociální.
Cíleně si vytváří přehled uměleckých vizuálně obrazných vyjádření podle
samostatně zvolených kritérií.
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Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19.
století do současnosti) z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých
děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.
Na příkladech uvádí příčiny vzniku uměleckého díla a proměn uměleckých směrů a
objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckého díla.
Vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor
rozvoje své osobnosti.
Uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku.
Vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k
porozumění uměleckým dílům současnosti.
Objasní podstatné rysy aktuálního (pluralitního, postmodernistického) přístupu k
uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku „obecného vkusu“ a
„estetických norem“.
Na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace na přijetí a
interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
Aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
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Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

5.16 Tělesná výchova
prima
3
Povinný

sekunda
3
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
3
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
3
3
3
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
septima/3. r.
2
Povinný

oktáva/4. r.
2
Povinný

22

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Obor vzdělávací oblasti tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů a k poznávání
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání
postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně
ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových
potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro
podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu a z
komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je
důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů
každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy
aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. Pro pohybové vzdělávání
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Tělesná výchova
je charakteristické rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení
výkonů žáků. Důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných formách pohybového učení.
Proto jsou nedílnou součástí tělesné výchovy korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou využívána v
hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které
jsou kontraindikací jejich oslabení.
Tělesná výchova se vyučuje v modelu 3-3-3-3-3-3-2-2. Výuka probíhá v tělocvičně a ve sportovní hale a na venkovním
hřišti, které je součástí areálu školy. Třídy jsou rozděleny na skupiny chlapců a dívek. Součástí výuky jsou i odborné
přednášky, sportovní a turistické kurzy, sportovní soutěže a turnaje. Plavání a bruslení bude zařazeno do výuky podle
objektivních podmínek a možností školy.
V rámci tělesné výchovy budou mít žáci septimy a oktávy (resp. 3. a 4. ročníku) možnost vybrat si sportovní
specializaci, která bude nabízena s ohledem na personální zajištění výuky a na objektivní podmínky školy – kondiční
cvičení, plavání, sportovní hry, gymnastika, atletika, ….
Výuku tělesné výchovy doplňují jednorázové sportovní akce školní až republikové úrovně, tyto akce jsou
zkoordinovány s termínovým kalendářem soutěží AŠSK.




Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Kompetence k učení:
Žák:
 svou činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj;
 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany
druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení.
Kompetence pracovní:
Žák:
 používá nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla;
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná problém, objasní jeho podstatu;
 vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo
ověřování hypotézy;
 uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednost;
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Název předmětu

Tělesná výchova




je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran;
činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky
svých činů zhodnotí.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu;
 v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe;
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky;
 aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;
 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a
empatii;
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých.
Kompetence občanská:
Žák:
 chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním
pomoc;
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit.
Tělesná výchova

prima

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy








Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Učivo
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prima

Činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program.
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností –zatěžovanými svaly.
Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou
zdraví.
Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení

Pohybové hry

Gymnastika (akrobacie, cvičení na nářadí, šplh)

Estetické a kondiční formy cvičení
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prima

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, skok do dálky a do výšky, hod
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
míčkem nebo granátem
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Sportovní hry – odbíjená, košíková, florbal, kopaná - herní činnosti jednotlivce,
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a utkání podle pravidel žákovské kategorie
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji.
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
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prima
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.
Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
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sekunda

Uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím.
Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o
aktivní podporu zdraví.
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.

Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity

Gymnastika – akrobacie, cvičení na nářadí, šplh

Estetické a kondiční formy cvičení (s hudbou a rytmickým doprovodem – dívky) základy rytmické gymnastiky - dívky, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, skok do dálky a do výšky, hod
míčkem nebo granátem
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Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji.
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí.
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a

Sportovní hry – odbíjená, košíková, florbal, kopaná - herní činnosti jednotlivce,
utkání podle pravidel žákovské kategorie

Lyžování, snowboarding – běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové lyžování
nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, jízda na
vleku
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o
aktivní podporu zdraví.
Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích; aktivně předchází situacím
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie






Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.
Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím.
Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o
aktivní podporu zdraví.
Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.
Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Gymnastika – akrobacie, cvičení na nářadí, šplh
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
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Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji.
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí.

Estetické a kondiční formy cvičení (s hudbou a rytmickým doprovodem – dívky) základy rytmické gymnastiky - dívky, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, skok do dálky a do výšky,
granátem nebo vrh koulí

Sportovní hry – odbíjená, košíková, florbal, házená, kopaná - herní činnosti
jednotlivce, utkání podle pravidel žákovské kategorie
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.
Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
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možné příčiny.
Uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím.
Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o
aktivní podporu zdraví.
Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Samostatně se připraví před pohybovou činností.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.

Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity

Estetické a kondiční formy cvičení (s hudbou a rytmickým doprovodem – dívky) základy rytmické gymnastiky - dívky, kondiční formy cvičení pro daný věk žáků

Gymnastika – akrobacie, cvičení na nářadí, šplh

Sportovní hry – odbíjená, košíková, florbal, házená, kopaná - herní činnosti
jednotlivce, utkání podle pravidel žákovské kategorie
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Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Organizuje svůj pohybový režim a využívá v souladu s pohybovými předpoklady,
zájmy a zdravotními potřebami vhodné a dostupné pohybové aktivity.

Ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně orientované zdatnosti a svalové
nerovnováhy.

Učivo
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření

Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti; vybere z nabídky vhodné kondiční
programy nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj úrovně zdravotně orientované
zdatnosti a samostatně je upraví pro vlastní použití.
Vybere z nabídky vhodné soubory vyrovnávacích cvičení zaměřených na
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci a korekci svalové nerovnováhy a Pohybové hry různého zaměření
samostatně je upraví pro vlastní použití.
Využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci.
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Připraví organismus na pohybovou činnost s ohledem na následné převažující
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
pohybové zatížení.
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Uplatňuje účelné a bezpečné chování při pohybových aktivitách i v neznámém
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
prostředí.
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
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ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
pohybovou činnost dané skladbě sportujících.
Pohybové hry různého zaměření
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
druhých.
Pohybové hry různého zaměření
Zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
uplatňuje osvojené způsoby regenerace.
Pohybové hry různého zaměření
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Poskytne první pomoc při sportovních či jiných úrazech i v nestandardních
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
podmínkách.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů.
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usiluje o Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
své pohybové sebezdokonalení.
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
konkrétní osvojované postupy vedoucí k potřebné změně.
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví (gesta, signály, značky) na úrovni
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
cvičence, vedoucího pohybových činností, organizátora soutěží.
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
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podmínkách utkání
Volí a používá pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
správně ji ošetřuje.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové výkony, sportovní výsledky, činnosti Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
související s pohybem a zdravím – zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a výsledky Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
různou formou prezentuje.
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti.
Kondiční a estetické formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem (určeno
především děvčatům)
Připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, turistickou
Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
akci a podílí se na její realizaci.
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Respektuje pravidla osvojovaných sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
školní utkání, závody, soutěže v osvojovaných sportech.
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev obecné kulturnosti.
Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Respektuje práva a povinnosti vyplývající z různých sportovních rolí – jedná na
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
úrovni dané role;
podmínkách utkání
spolupracuje ve prospěch družstva
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
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Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Organizuje svůj pohybový režim a využívá v souladu s pohybovými předpoklady,
zájmy a zdravotními potřebami vhodné a dostupné pohybové aktivity.

Ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně orientované zdatnosti a svalové
nerovnováhy.

Učivo
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
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Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti; vybere z nabídky vhodné kondiční
programy nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj úrovně zdravotně orientované
zdatnosti a samostatně je upraví pro vlastní použití.
Vybere z nabídky vhodné soubory vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití.
Využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci.

Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření

Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Připraví organismus na pohybovou činnost s ohledem na následné převažující
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
pohybové zatížení.
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Uplatňuje účelné a bezpečné chování při pohybových aktivitách i v neznámém
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
prostředí.
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
pohybovou činnost dané skladbě sportujících.
Pohybové hry různého zaměření
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
druhých.
Pohybové hry různého zaměření
Zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
uplatňuje osvojené způsoby regenerace.
Pohybové hry různého zaměření
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Poskytne první pomoc při sportovních či jiných úrazech i v nestandardních
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
podmínkách.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
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Provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů.

Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usiluje o Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
své pohybové sebezdokonalení.
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
konkrétní osvojované postupy vedoucí k potřebné změně.
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví (gesta, signály, značky) na úrovni
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
cvičence, vedoucího pohybových činností, organizátora soutěží.
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Volí a používá pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
správně ji ošetřuje.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové výkony, sportovní výsledky, činnosti Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
související s pohybem a zdravím – zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a výsledky Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
různou formou prezentuje.
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti.
Kondiční a estetické formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem (určeno
především děvčatům)
Připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, turistickou
Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
akci a podílí se na její realizaci.
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Respektuje pravidla osvojovaných sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
školní utkání, závody, soutěže v osvojovaných sportech.
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
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Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev obecné kulturnosti.
Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Respektuje práva a povinnosti vyplývající z různých sportovních rolí – jedná na
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
úrovni dané role; spolupracuje ve prospěch družstva.
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.



Kompetence k učení
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Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Organizuje svůj pohybový režim a využívá v souladu s pohybovými předpoklady,
zájmy a zdravotními potřebami vhodné a dostupné pohybové aktivity.

Ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně orientované zdatnosti a svalové
nerovnováhy.

Učivo
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření

Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti; vybere z nabídky vhodné kondiční
programy nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj úrovně zdravotně orientované
zdatnosti a samostatně je upraví pro vlastní použití.
Vybere z nabídky vhodné soubory vyrovnávacích cvičení zaměřených na
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci a korekci svalové nerovnováhy a Pohybové hry různého zaměření
samostatně je upraví pro vlastní použití.
Využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci.
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Připraví organismus na pohybovou činnost s ohledem na následné převažující
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
pohybové zatížení.
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Uplatňuje účelné a bezpečné chování při pohybových aktivitách i v neznámém
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
prostředí.
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)

269

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Tělesná výchova

septima/3. r.

Respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
pohybovou činnost dané skladbě sportujících.
Pohybové hry různého zaměření
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
druhých.
Pohybové hry různého zaměření
Zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
uplatňuje osvojené způsoby regenerace.
Pohybové hry různého zaměření
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Poskytne první pomoc při sportovních či jiných úrazech i v nestandardních
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
podmínkách.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů.
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usiluje o Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
své pohybové sebezdokonalení.
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
konkrétní osvojované postupy vedoucí k potřebné změně.
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví (gesta, signály, značky) na úrovni
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
cvičence, vedoucího pohybových činností, organizátora soutěží.
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Volí a používá pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
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správně ji ošetřuje.

Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové výkony, sportovní výsledky, činnosti Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
související s pohybem a zdravím – zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a výsledky Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
různou formou prezentuje.
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti.
Kondiční a estetické formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem (určeno
především děvčatům)
Připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, turistickou
Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
akci a podílí se na její realizaci.
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Respektuje pravidla osvojovaných sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
školní utkání, závody, soutěže v osvojovaných sportech.
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev obecné kulturnosti.
Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Respektuje práva a povinnosti vyplývající z různých sportovních rolí – jedná na
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
úrovni dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
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Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Organizuje svůj pohybový režim a využívá v souladu s pohybovými předpoklady,
zájmy a zdravotními potřebami vhodné a dostupné pohybové aktivity.

Ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně orientované zdatnosti a svalové
nerovnováhy.
Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti; vybere z nabídky vhodné kondiční
programy nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj úrovně zdravotně orientované

Učivo
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
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zdatnosti a samostatně je upraví pro vlastní použití.
Vybere z nabídky vhodné soubory vyrovnávacích cvičení zaměřených na
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci a korekci svalové nerovnováhy a Pohybové hry různého zaměření
samostatně je upraví pro vlastní použití.
Využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci.
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
Pohybové hry různého zaměření
Připraví organismus na pohybovou činnost s ohledem na následné převažující
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
pohybové zatížení.
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Uplatňuje účelné a bezpečné chování při pohybových aktivitách i v neznámém
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
prostředí.
Pohybové hry různého zaměření
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
pohybovou činnost dané skladbě sportujících.
Pohybové hry různého zaměření
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
druhých.
Pohybové hry různého zaměření
Zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích
Průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení
uplatňuje osvojené způsoby regenerace.
Pohybové hry různého zaměření
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Poskytne první pomoc při sportovních či jiných úrazech i v nestandardních
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
podmínkách.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů.
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
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ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usiluje o Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
své pohybové sebezdokonalení.
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
konkrétní osvojované postupy vedoucí k potřebné změně.
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví (gesta, signály, značky) na úrovni
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
cvičence, vedoucího pohybových činností, organizátora soutěží.
Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Volí a používá pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a
Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
správně ji ošetřuje.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové výkony, sportovní výsledky, činnosti Gymnastika – akrobacie; přeskoky a cvičení na nářadí; cvičení s náčiním, šplh
související s pohybem a zdravím – zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a výsledky Úpoly – sebeobrana; základy džudo; aikido; karate (základem je sebeobrana, rozsah
různou formou prezentuje.
ostatních činností je stanoven v návaznosti na připravenost vyučujícího a zájem
žáků)
Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti.
Kondiční a estetické formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem (určeno
především děvčatům)
Připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, turistickou
Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
akci a podílí se na její realizaci.
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Respektuje pravidla osvojovaných sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
školní utkání, závody, soutěže v osvojovaných sportech.
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
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Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev obecné kulturnosti.
Atletika – běh na dráze a v terénu (sprinty, vytrvalý běh, štafetový běh); skok do
výšky a do dálky, hody, vrh koulí
Korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích.
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
podmínkách utkání
Respektuje práva a povinnosti vyplývající z různých sportovních rolí – jedná na
Sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v
úrovni dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
podmínkách utkání
Další moderní a netradiční pohybové činnosti (činnosti jsou zařazovány podle
podmínek školy a zájmu žáků)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Multikulturní výchova - Princip sociálního smíru a solidarity
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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5.17 Informační a výpočetní technika
prima
1
Povinný

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
2
0
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
1
Povinný

oktáva/4. r.
1
Povinný

5

Informační a výpočetní technika
Informatika a informační a komunikační technologie
Ve vyučovacím předmětu je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z RVP GV.
Vyučovací předmět informatika a výpočetní technika je zařazen jako povinný předmět v prvním, pátém, šestém a
osmém ročníku osmiletého gymnázia a v prvním, druhém a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia. Cílem tohoto
předmětu je rozvíjet schopnosti žáků vyhledávat, zpracovávat, prezentovat informace a kreativně využívat možnosti
výpočetní, komunikační techniky a prezentační techniky v běžném životě a při studiu. V rámci předmětu jsou
realizována tato průřezová témata osobnostní a sociální výchova, mediální výchova. Svým vzdělávacím obsahem úzce
souvisí především se vzdělávacími obsahy předmětů matematika a fyzika.
Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu informatika a výpočetní technika je tato NG 1-0-0-0 a VG 2-0-1-1:
Při výuce se třída dělí na skupiny, předmět je vyučován ve dvou učebnách výpočetní techniky. Obě učebny jsou
připojeny k internetu.



Informatika a informační a komunikační technologie
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 je motivován úlohami z běžného života a praxe;
 využívá výpočetní techniku k řešení úloh z ostatních předmětů;
 je veden k využívání základních postupů algoritmizace řešení problémů;
 v rámci zadaných úloh navrhuje postup řešení, vyhledává, třídí a vyhodnotí vyhledané informace.
Kompetence k učení:
Žák:
 zpracovává taková témata, která ukazují význam informatiky a výpočetní techniky pro společnost a její další
rozvoj;
 ve skupinách nebo samostatně řeší úlohy zadávané učitelem tak, aby k jejich vypracování bylo třeba vyhledat
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Informační a výpočetní technika
a zpracovat další informace;
 zpracované úlohy jsou předkládány učiteli a s výsledky jsou seznámeni i ostatní žáci;
 při výuce porozumí základním pojmům, které vyhledá z různých zdrojů informací;
 se současně učí, jak tyto informace získat, ověřit a své vědomosti rozšířit;
 má možnost účastnit se soutěží a formou konzultací s vyučujícím informatiky a výpočetní techniky se na tyto
soutěže připravit.
Kompetence pracovní:
Žák:
 v rámci řešených úloh získává základní dovednosti při využívání výpočetní a multimediální techniky;
 při praktických činnostech dodržují stanovené postupy, pravidla bezpečnosti práce a řád učebny;
 manipuluje pod dohledem učitele, v souladu s návodem pro použití a pracovním řádem učebny se zařízeními
učebny a se svěřenou technikou tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 prezentuje své názory a postupy řešení úloh, při obhajobě volí vhodné argumenty, které čerpají z exaktních a
přírodních věd.
Kompetence občanská:
Žák :
 v rámci výuky se seznamuje s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým zařízením a poskytnutím první pomoci
při úrazu elektrickým proudem;
 dodržuje zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním
výpočetní techniky;
 respektuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etiku;
 upevňuje návyky bezpečné práce s elektrickým zařízením a správnou obsluhu výpočetní a multimediální
techniky.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 vypracovává úlohy, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce;
 rozděluje mezi sebe a ostatní žáky dílčí úlohy tak, aby uplatnili své individuální schopnosti, vědomosti a
dovednosti.
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Výchovné a vzdělávací strategie

prima








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost.

Učivo
Vyhledávání informací a komunikace
Internet a jeho služby (www, e-mail, chat), rizika internetu
Hodnota a relevance informačních zdrojů
Ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
Textový editor, písmo, odstavec, stránka objekty v textu
vhodných aplikací.
Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
Tabulkový procesor - vytváření tabulek, porovnání dat, jednoduché funkce
Vývojové trendy informačních technologií
Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Textový editor, písmo, odstavec, stránka objekty v textu
Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví.
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
Prezentace, webové stránky, multimédia
Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy Vyhledávání informací a komunikace
mezi údaji.
Internet a jeho služby (www, e-mail, chat), rizika internetu
Hodnota a relevance informačních zdrojů
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
Prezentace, webové stránky, multimédia
multimediální formě.
Vývojové trendy informačních technologií
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
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Informační a výpočetní technika

prima
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Informační a výpočetní technika
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence sociální a personální

ŠVP výstupy
Při práci s výpočetní a digitální technikou dodržuje pravidla bezpečného provozu
ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT ochrana zdraví, možnosti využití
prostředků ICT a hygieny práce.
Orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského
poznání a praxe.
Využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a
softwaru k tvůrčímu
a efektivnímu řešení úloh.
Využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k
vlastnímu
vzdělávání a týmové spolupráci.
Organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití.
Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí
aplikačního softwaru,
multimediálních technologií a internetu.
Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů.

Učivo
Ergonometrie, hygiena a bezpečnost práce s ICT

Informatika (data a informace)
Hardware
Software
Internet

Údržba a ochrana dat
Textový editor
Publikování
Algoritmizace
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Informační a výpočetní technika

kvinta/1. r.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Uživatelé
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Informační a výpočetní technika
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence sociální a personální

ŠVP výstupy
Využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a
softwaru k tvůrčímu
a efektivnímu řešení úloh.
Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí

Učivo
Informační sítě

Digitální technologie a možnost využití v praxi
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Informační a výpočetní technika

septima/3. r.

aplikačního softwaru,
multimediálních technologií a internetu.

Tabulkový procesor
Grafický editor
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace

Informační a výpočetní technika
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence sociální a personální

ŠVP výstupy
Posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních
zdrojů a informací.

Učivo
Informace
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Informační a výpočetní technika

oktáva/4. r.

Využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven,
Sdílení odborných informací
databází a výukových programů.
Využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k
vlastnímu
vzdělávání a týmové spolupráci.
Využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními
Informační etika, legislativa
a legislativními požadavky.
Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí
Databáze
aplikačního softwaru,
multimediálních technologií a internetu.
Ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT.
Tvorba internetových stránek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace

282

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník

5.18 Volitelné předměty NG
prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Volitelné předměty NG

Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Blok volitelných předmětů na nižším stupni osmiletého gymnázia je nastaven tak, aby si mohl každý žák zvolit buď
předmět s přírodovědným zaměřením, nebo se společenskovědním. V každém oboru bude výuka směřovat
k rozšiřování znalostí a dovedností získaných v rámci povinných předmětů na nižším gymnáziu.
Od sekundy do kvarty si v každém ročníku zvolí žák podle svého zaměření jeden předmět z aktuální nabídky, která
bude vycházet z organizačních možností školy. Budou nabídnuty vždy minimálně dva předměty, z kterých si žák zvolí
jeden. Výuka bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem 16 žáků.

5.18.1 Aplikovaná matematika

prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Aplikovaná matematika
Volitelný předmět aplikovaná matematika na nižším gymnáziu navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět
matematika. Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a vědomostí. Tím jsou
dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách,
sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže, s důrazem na činnostní charakter učení.
Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech,
které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti
a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji
nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich
vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich
užití.
Výuka bude probíhat jeden rok s hodinovou dotací v polovině třídy.

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení
problémů;
 nalézá různé varianty řešení zadaných úloh;
 řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
 rovádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupuje k jejich ověření.
Kompetence komunikativní:
Žák:





využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky;
pracuje grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
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Název předmětu

Aplikovaná matematika



provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření;
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů,
logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
 efektivně využívá matematické početní operace, algoritmy, metody řešení problémů;
 při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence občanská:
Žák:
 řeší a zažívá dostatečné množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové projekty a další
činnosti;
 řeší úlohy s ekologickou problematikou;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům a úplně dokončí práci.
Aplikovaná matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
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Aplikovaná matematika

sekunda





Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Algebraizuje reálné situace.
Slovní úlohy vycházející z praxe
Aplikuje osvědčené postupy při řešení úloh.
Finanční matematika
Umí požívat i netradiční metody řešení úloh.
Úroky, úvěry, daně
Jednu úlohu umí řešit několika způsoby.
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
Vytváří vlastní úlohy, vidí matematiku kolem sebe.
klokanovi
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
kontrole matematický software.
Vyhledá informace potřebné k řešení problémů.
Vyhledá informace potřebné k řešení problémů.
Nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Aplikovaná matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
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Aplikovaná matematika

tercie





Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Algebraizuje reálné situace.
Slovní úlohy vycházející z praxe
Aplikuje osvědčené postupy při řešení úloh.
Finanční matematika
Umí požívat i netradiční metody řešení úloh.
Úroky, úvěry, daně
Jednu úlohu umí řešit několika způsoby.
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
Vytváří vlastní úlohy, vidí matematiku kolem sebe.
klokanovi
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
kontrole matematický software.
Vyhledá informace potřebné k řešení problémů.
Vyhledá informace potřebné k řešení problémů.
Nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Aplikovaná matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
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Aplikovaná matematika

kvarta





Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Algebraizuje reálné situace.
Slovní úlohy vycházející z praxe
Aplikuje osvědčené postupy při řešení úloh.
Finanční matematika
Umí požívat i netradiční metody řešení úloh.
Úroky, úvěry, daně
Jednu úlohu umí řešit několika způsoby.
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
Vytváří vlastní úlohy, vidí matematiku kolem sebe.
klokanovi
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
kontrole matematický software.
Vyhledá informace potřebné k řešení problémů.
Vyhledá informace potřebné k řešení problémů.
Nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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5.18.2 Biologie a ekologie v praxi

prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Biologie a ekologie v praxi
Náplň biologie a ekologie v praxi rozvíjí biologické znalosti a dovednosti získané během výuky biologie. Žáci teoreticky
i prakticky řeší problémové úlohy, pozorují přírodu a krajinu, rozvíjejí své badatelské a ochranářské schopnosti a
zapojují se do přírodovědných projektů GLOBE, Recyklohraní a dalších.
Důraz je kladen na poznání a ochranu přírody a krajiny v blízkém okolí školy a domova.
Jednoletý předmět biologie a ekologie v praxi je během studia volitelný buď v sekundě, tercii nebo v kvartě, s dotací
jedna hodina týdně. Výuka je vedena převážně v laboratoři nebo učebně biologie, příležitostně i v terénu. Učebna i
laboratoř biologie jsou vybaveny výpočetní technikou, dataprojektorem, mikroskopy a preparačními nástroji. Do
výuky jsou zařazována terénní praktika, exkurze a výstavy.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná biologický nebo ekologický problém a hledá informace a postupy k jeho vyřešení;
 uplatňuje při řešení vhodné metody (např. pokus, pozorování a porovnávání) a dříve získané vědomosti i
dovednosti a svoji představivost a intuici;
 vytváří vhodné hypotézy a postupnými kroky je teoreticky nebo prakticky ověřuje;
 zvažuje možné klady a zápory řešení, včetně posouzení rizik a dopadu na zdraví člověka i ostatních
organismů;
 kriticky interpretuje získané poznatky a opírá se i o poznatky biologických odborníků;
 hodnotí v širších souvislostech určitý biologický nebo ekologický pojem, zákonitost i problém.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně,
v písemnémi ústním projevu;
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Biologie a ekologie v praxi



naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
komunikačních prostředků;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi;
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 respektuje stanovená pravidla během práce v učebně, laboratoři i v terénu;
 posuzuje reálně své možnosti při samostatné i skupinové práci během výuky biologických i ekologických
témat;
 je zdravě sebevědomý a schopný sebereflexe;
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své schopnosti a zájmovou orientaci;
 uvažuje o své biologicko nebo ekologicko zaměřené profesi v kontextu svých dosavadních úspěchů a trvalého
zájmu;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku;
 projevuje zodpovědný vztah ke svému zdraví, zdraví druhých lidí i ostatních organismů.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný a zodpovědný;
 respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních lidí, vychází ze znalostí anatomie, fyziologie a
psychologie člověka;
 respektuje ontogenetický i fylogenetický vývoj organismů;
 porovnává své představy o vlastním životě s pravděpodobnými odhady vývoje společnosti, přírody a
životního prostředí;
 uvažuje v souladu s udržitelným rozvojem o chodu společnosti i planety;
 rozhoduje se a chová tak, aby neohrožoval a nepoškozoval své zdraví i zdraví ostatních, přírodu a životní
prostředí;
 přistupuje eticky k práci s biologickým materiálem a pokusech na živých organismech;
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Biologie a ekologie v praxi



chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytuje dle
svých možností pomoc ostatním;
 posuzuje události a vývoj veřejného života a sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům biologických a ekologických informací, tvořivě je zpracovává a využívá při učení
a v praxi;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 přijímá zodpovědnost za učení biologických a ekologických témat a za práci (referát, seminární práce, SOČ,
projekt, atd.), která vede k získání nových vědomostí a dovedností;
 získané informace uvádí do souvislosti na úrovní vývojové i obecné biologie a biologie organismů.
Kompetence pracovní:
Žák:
 zná a objektivně posuzuje své znalosti, schopnosti a dovednosti;
 si stanovuje takové cíle, které jsou pro něj dosažitelné z hlediska času i možností;
 samostatně řeší problémy, které ho vedou ke stanovenému cíly;
 uplatňuje získané schopnosti, znalosti a dovednosti při výběru své profese;
 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných situacích v jednotlivých etapách
života člověka.
Biologie a ekologie v praxi
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
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sekunda

ŠVP výstupy
Učivo
Pozoruje lupou, mikroskopem, dalekohledem i pouhým okem.
Praktické metody poznávání živé i neživé přírody a krajiny
Kreslí a popisuje, určuje a zařazuje pozorované objekty.
Zná zajímavé objekty živé i neživé přírody a krajiny v blízkém okolí školy.
Přispívá svých chováním a svými činy k ochraně přírody, krajiny a životního
Praktická ochrana přírody, krajiny a životního prostředí
prostředí.
Vyslovuje badatelské hypotézy, hledá a obhajuje jejich řešení a prezentuje závěry GLOBE a další projekty
své práce.
Seznamuje se s vybranými kapitolami odborného přípravného textu jednotlivých
Teoretická i praktická příprava na biologickou a ekologickou olympiádu a další
soutěží a řeší problémové úkoly.
soutěže
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Biologie a ekologie v praxi
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Pozoruje lupou, mikroskopem, dalekohledem i pouhým okem.
Kreslí a popisuje, určuje a zařazuje pozorované objekty.
Zná zajímavé objekty živé i neživé přírody a krajiny v blízkém okolí školy.
Přispívá svých chováním a svými činy k ochraně přírody, krajiny a životního
prostředí.

Učivo
Praktické metody poznávání živé i neživé přírody a krajiny

Praktická ochrana přírody, krajiny a životního prostředí
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Biologie a ekologie v praxi

tercie

Vyslovuje badatelské hypotézy, hledá a obhajuje jejich řešení a prezentuje závěry GLOBE a další projekty
své práce.
Seznamuje se s vybranými kapitolami odborného přípravného textu jednotlivých
Teoretická i praktická příprava na biologickou a ekologickou olympiádu a další
soutěží a řeší problémové úkoly.
soutěže
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Biologie a ekologie v praxi
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Pozoruje lupou, mikroskopem, dalekohledem i pouhým okem.
Praktické metody poznávání živé i neživé přírody a krajiny
Kreslí a popisuje, určuje a zařazuje pozorované objekty.
Zná zajímavé objekty živé i neživé přírody a krajiny v blízkém okolí školy.
Přispívá svých chováním a svými činy k ochraně přírody, krajiny a životního
Praktická ochrana přírody, krajiny a životního prostředí
prostředí.
Vyslovuje badatelské hypotézy, hledá a obhajuje jejich řešení a prezentuje závěry GLOBE a další projekty
své práce.
Seznamuje se s vybranými kapitolami odborného přípravného textu jednotlivých
Teoretická i praktická příprava na biologickou a ekologickou olympiádu a další
soutěží a řeší problémové úkoly.
soutěže
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

293

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Biologie a ekologie v praxi

kvarta
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

5.18.3 Geometrické konstrukce

prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Geometrické konstrukce
Volitelný předmět geometrické konstrukce na nižším gymnáziu navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět
matematika. Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a vědomostí. Tím jsou
dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách,
sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže, s důrazem na činnostní charakter učení.
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné
studium.
Výuka bude probíhat jeden rok s hodinovou dotací v polovině třídy.

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení
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kompetence žáků

Geometrické konstrukce
problémů;
 nalézá různé varianty řešení zadaných úloh;
 řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupuje k jejich ověření.
Kompetence komunikativní:
Žák:





využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky;
pracuje grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence občanská:
Žák:
 řeší a zažívá dostatečné množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové projekty a další
činnosti;
 řeší úlohy s ekologickou problematikou;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům a úplně dokončí práci.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření;
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů,
logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
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Geometrické konstrukce




efektivně využívá matematické nástroje (početní operace, algoritmy, metody řešení problémů);
při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelnév životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Geometrické konstrukce
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
kontrole matematický software.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Používá geogebru.
Využívá geotest.geometry.cz.
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému.
Ověřuje prakticky správnost řešení problémů.
Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Řeší náročnější a komplexní úlohy z výpočetní geometrie.

Učivo
Geometrické konstrukce
Technika a přesnost rýsování
Kótování
Konstrukční úlohy
Konstrukční úlohy řešené pomocí zobrazení
Geogebra
Pythagorova věta
Obvod a obsah obrazce
Povrch a objem tělesa
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
klokanovi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Geometrické konstrukce

sekunda

Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Geometrické konstrukce
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
kontrole matematický software.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Používá geogebru.
Využívá geotest.geometry.cz.
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému.
Ověřuje prakticky správnost řešení problémů.
Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Řeší náročnější a komplexní úlohy z výpočetní geometrie.

Učivo

Geometrické konstrukce
Technika a přesnost rýsování
Kótování
Konstrukční úlohy
Konstrukční úlohy řešené pomocí zobrazení
Geogebra
Pythagorova věta
Obvod a obsah obrazce
Povrch a objem tělesa
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
klokanovi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
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Geometrické konstrukce

tercie
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Geometrické konstrukce
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
kontrole matematický software.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Používá geogebru.
Využívá geotest.geometry.cz.
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému.
Ověřuje prakticky správnost řešení problémů.
Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Řeší náročnější a komplexní úlohy z výpočetní geometrie.

Učivo

Geometrické konstrukce
Technika a přesnost rýsování
Kótování
Konstrukční úlohy
Konstrukční úlohy řešené pomocí zobrazení
Geogebra
Pythagorova věta
Obvod a obsah obrazce
Povrch a objem tělesa
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
klokanovi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
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5.18.4 Hlavolamy

prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Hlavolamy
Volitelný předmět hlavolamy klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku
a způsoby jejich užití. Hlavolamy jsou založené především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s
matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v
praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná
celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Výuka bude probíhat na NG jeden rok s hodinovou dotací v polovině třídy.

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení
problémů;
 nalézá různé varianty řešení zadaných úloh;
 řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření.
Kompetence komunikativní:
Žák:



využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
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Název předmětu

Hlavolamy




užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky;
pracuje grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření;
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů,
logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
 efektivně využívá matematické nástroje (početní operace, algoritmy, metody řešení problémů);
 při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence občanská:
Žák:
 řeší a zažívá dostatečné množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové projekty a další
činnosti;
 řeší úlohy s ekologickou problematikou;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům a úplně dokončí práci.
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Hlavolamy
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Řeší hlavolamy.
Hlavolamy
Řeší nadstandardní matematické úlohy rozvíjející logiku, prostorovou představivost Strategie her
a kombinatorické myšlení.
Matematika na počítači (hry-abaku, set, dots, sudoku, piškvorky atd.)
Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových
Matematický software – geogebra, wolfram mathematica, realisticky.cz
situací.
Logika, Logická olympiáda
Vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
Úlohy na prostorovou představivost
odlišné znaky.
Využívá dat, materiálů, testů a her umístěných na Internetu k procvičování a
Kombinatorické úlohy, zpracování dat, základy statistiky
opakování učiva.
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
klokanovi
kontrole matematický software.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
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Hlavolamy

tercie

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská
Učivo

Řeší hlavolamy.
Hlavolamy
Řeší nadstandardní matematické úlohy rozvíjející logiku, prostorovou představivost Strategie her
a kombinatorické myšlení.
Matematika na počítači (hry-abaku, set, dots, sudoku, piškvorky atd.)
Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových
Matematický software – geogebra, wolfram mathematica, realisticky.cz
situací.
Logika, Logická olympiáda
Vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
Úlohy na prostorovou představivost
odlišné znaky.
Využívá dat, materiálů, testů a her umístěných na Internetu k procvičování a
Kombinatorické úlohy, zpracování dat, základy statistiky
opakování učiva.
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
klokanovi
kontrole matematický software.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
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Hlavolamy

tercie
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Hlavolamy

kvarta

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská
Učivo

Řeší hlavolamy.
Hlavolamy
Řeší nadstandardní matematické úlohy rozvíjející logiku, prostorovou představivost Strategie her
a kombinatorické myšlení.
Matematika na počítači (hry-abaku, set, dots, sudoku, piškvorky atd.)
Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových
Matematický software – geogebra, wolfram mathematica, realisticky.cz
situací.
Logika, Logická olympiáda
Vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
Úlohy na prostorovou představivost
odlišné znaky.
Využívá dat, materiálů, testů a her umístěných na Internetu k procvičování a
Kombinatorické úlohy
opakování učiva.
Zpracování dat, základy statistiky
K metodám řešení úloh, které už zná, žák přidá i metody využívající k řešení nebo
Návodné úlohy k matematické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickému
kontrole matematický software.
klokanovi
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
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Hlavolamy

kvarta
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

5.18.5 Vlastivědný seminář

prima
0

sekunda
1
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Vlastivědný seminář
Předmět Vlastivědný seminář obsahově souvisí s předměty zeměpis, dějepis, český jazyk a literatura, výtvarná
výchova, výchova k občanství. Předpokládá spolupráci s paměťovými institucemi i zainteresovanými jednotlivci (např.
autory regionální literatury, kronikáři).
Úkolem předmětu je umožnit žákům vytvořit kladný vztah ke kulturně historickému dědictví, a to přednostně na
úrovni regionu, z něhož pocházejí. Právě tady vznikají přímé osobní vazby k místu a lidem, zde se mohou žáci
vyslovovat k rozhodnutím místních zastupitelských orgánů, sledovat opatření k ochraně krajiny a pamětihodností a
připravovat se na roli občana spoluzodpovědného za místo, kde žijí. Toto vše vede k aktivnímu zapojení do života
místní komunity (komunikace se samosprávami obcí, komunikace s občany, prezentace výsledků činnosti nejen ve
škole, ale též na veřejnosti). Zakotvení v místě slouží jako výchozí bod pro pochopení širších souvislostí ve smyslu
sounáležitosti našeho a celosvětového kulturního dědictví.
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Vlastivědný seminář
Předmět svou podstatou vybízí k aplikaci takových forem realizace, které rozvíjejí především citovou stránku
osobnosti žáků. Realizace tématu předpokládá využití celé škály metod (využití badatelských metod práce, zážitkové
učení, objektové učení, projektové vyučování, orální historie), a to vždy s ohledem na zvolené regionální téma zvolené
dle potřeb školy, města a v souvislosti s aktuálním děním. Zpracovávaná témata by se neměla opakovat, ale měla by
se doplňovat, vytvářet obraz místa, kde žáci žijí.
Předmět je volitelný v některém z ročníků nižšího gymnázia.
Kompetence k učení:
Žák:
 vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie pro učení, k organizaci vlastního učení, které ho
motivují k dalšímu vzdělávání;
 vyhledává a třídí informace, k jejich pochopení, propojení a systematizaci tak, aby je dokázal efektivně využít
v procesu učení, tvůrčích činnostech a v praktickém životě;
 uvádí věcí do souvislostí, propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí do širších celků a vytváří
komplexnějšího pohled na společenské a kulturní jevy;
 samostatně pozoruje, porovnává výsledky a kriticky je posuzuje.
Kompetence k řešení problémů:
Žák
 vnímá problémové situace, rozpozná a pochopí problém, hledá jejich příčinu a zvažuje způsob řešení
problémů;
 hledá informace k řešení problémů, k navrhování různých variant řešení, je schopný přijmout neúspěch a
nacházet jiné řešení;
 samostatně řeší problémy;
 je schopen kritického myšlení, obhájit svá rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 je schopen formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně
se vyjadřovat, a to v písemném i ústním projevu;
 je schopen naslouchat promluvám druhých lidí, vhodné na ně reagovat, zapojit se do diskuse a obhájit své
názory vhodnou argumentací;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
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Název předmětu

Vlastivědný seminář
světem.
Kompetence sociální a personální:
Žák
 účinně spolupracuje ve skupině, vytváří pravidla práce v týmu;
 je schopen vytvářet příjemnou atmosféru v týmu, ohleduplně jednat s druhými lidmi, poskytnout pomoc a
případně o ní požádá;
 je schopen diskuse v kolektivu, pochopí potřeby efektivní spolupráce při řešení úkolu, ocení zkušenosti
druhých lidí a respektuje různá hlediska.
Kompetence občanská:
Žák:
 respektuje přesvědčení druhých lidí, ocení jejich vnitřní hodnoty;
 pochopí základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, uvědomí si svá práva a povinnosti;
 pochopí význam tradic a kulturně historického dědictví a jejich aktivní ochranu a rozvoj;
 aktivně se zapojí do kulturního společenského dění.
Kompetence pracovní:
Žák:
 využívá znalostí a zkušeností získaných v předmětu k vlastnímu rozvoji a k přípravě na budoucnost.

Vlastivědný seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Vysvětlí pojmy hmotné a písemné prameny.
Popíše instituce shromažďující prameny, vysvětlí jejich význam.

Učivo
Hmotné a písemné prameny
Muzea a jejich expozice, zaměření
Archiv
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Vlastivědný seminář

sekunda

Chápe obsah pojmů kulturní památka, národní kulturní památka a památka
UNESCO, umí uvést příklady.
Zná akci Dny evropského dědictví, chápe její význam.
Popíše místní památky a drobné památky.
Porovná místní památky křesťanské a židovské.
Seznámí se se zásadami archeologického výzkumu, vysvětlí pojem archeologický
nález.
Zná nejstarší mapy regionu, umí je srovnat s mapami současnými a z toho vyvodit
proměny místa, v němž žije.
Umí vysvětlit původ pomístních názvů.
Zná místní tradice a zvyky, pověsti.

Hmotné kulturní dědictví
Památky Mělníka a okolí
Hmotné kulturní dědictví
Památky Mělníka a okolí
Mapy regionu
Památky Mělníka a okolí
Památky Mělníka a okolí
Mapy regionu

Krajinné dědictví
Nehmotné kulturní dědictví
Pomístní názvy
Zvyky a tradice
Pověsti
Zná některá tradiční řemesla, jejich historii.
Místní řemesla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Multikulturní výchova - Etnický původ
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
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Vlastivědný seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Vysvětlí pojmy hmotné a písemné prameny.
Popíše instituce shromažďující prameny, vysvětlí jejich význam.
Chápe obsah pojmů kulturní památka, národní kulturní památka a památka
UNESCO, umí uvést příklady.
Zná akci Dny evropského dědictví, chápe její význam.
Popíše místní památky a drobné památky.
Porovná místní památky křesťanské a židovské.
Seznámí se se zásadami archeologického výzkumu, vysvětlí pojem archeologický
nález.
Zná nejstarší mapy regionu, umí je srovnat s mapami současnými a z toho vyvodit
proměny místa, v němž žije.
Umí vysvětlit původ pomístních názvů.
Zná místní tradice a zvyky, pověsti.

Zná některá tradiční řemesla, jejich historii.

Učivo
Hmotné a písemné prameny
Muzea a jejich expozice, zaměření
Archiv
Hmotné kulturní dědictví
Hmotné kulturní dědictví
Památky Mělníka a okolí
Památky Mělníka a okolí
Památky Mělníka a okolí

Mapy regionu
Krajinné dědictví
Pomístní názvy
Nehmotné kulturní dědictví
Zvyky a tradice
Pověsti
Místní řemesla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Kulturní diference
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Vlastivědný seminář

tercie
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané

Vlastivědný seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Vysvětlí pojmy hmotné a písemné prameny.
Popíše instituce shromažďující prameny, vysvětlí jejich význam.
Chápe obsah pojmů kulturní památka, národní kulturní památka a památka
UNESCO, umí uvést příklady.
Zná akci Dny evropského dědictví, chápe její význam.
Popíše místní památky a drobné památky.
Porovná místní památky křesťanské a židovské.
Seznámí se se zásadami archeologického výzkumu, vysvětlí pojem archeologický
nález.

Učivo
Hmotné a písemné prameny
Muzea a jejich expozice, zaměření
Archiv
Hmotné kulturní dědictví
Hmotné kulturní dědictví
Památky Mělníka a okolí
Památky Mělníka a okolí
Hmotné kulturní dědictví
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Vlastivědný seminář

kvarta

Zná nejstarší mapy regionu, umí je srovnat s mapami současnými a z toho vyvodit
proměny místa, v němž žije.

Mapy regionu
Krajinné dědictví
Umí vysvětlit původ pomístních názvů.
Pomístní názvy
Zná místní tradice a zvyky, pověsti.
Nehmotné kulturní dědictví
Zvyky a tradice
Pověsti
Zná některá tradiční řemesla, jejich historii.
Místní řemesla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova - Etnický původ
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
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5.18.6 Geografie

prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Geografie

Charakteristika předmětu

Volitelný předmět Geografie na nižším gymnáziu navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět zeměpis. Předmět
je zaměřen hlavně na praktické používání a procvičování geografických dovedností žáků. Seminář klade důraz na
samostatnou práci žáků a na spolupráci ve skupinách, na řešení problémů, didaktické hry, na samostatné vyhledávání
informací z různých typů medií a jejich aplikaci a také práci s kartografickým materiálem. Důraz je kladem i na
procvičování orientace v přírodě a práci s topografickou mapou.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Výuka bude probíhat jeden rok s hodinovou dotací v polovině třídy.

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší problémy, u kterých může aplikovat již získané vědomosti a dovednosti a postupy;
 vyhledává v geografických zdrojích informace vhodné k řešení problému, porovnává je a využívá k řešení
problému;
 ověřuje prakticky správnost řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu;
 pracuje s tematickými mapami, grafy, tabulkami;
 využívá komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními členy skupiny.
Kompetence občanská:
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Název předmětu

Geografie
Žák:





chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy;
respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí;
řeší úlohy s ekologickou problematikou.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů, kvízů, rébusů
apod.;
 operuje s obecně užívanými geografickými termíny, uvádí už získané vědomosti do souvislostí, propojuje je
do širšího kontextu a vytváří si tak ucelený pohled na svět kolem sebe.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení problémů z praxe;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Geografie
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.
Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových
situací.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Vyhledá informace vhodné k řešení problémů.

Učivo
Práce s topografickými mapami
Orientace na mapě a v přírodě
Tvorba náčrtů a plánků
Tvorba náčrtů a plánků
Úkoly ze zeměpisných soutěží
Tvorba zeměpisných her
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Geografie

sekunda

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité Porovnávání a charakteristika vybraných regionů
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti.
Geografie
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.

Učivo
Práce s topografickými mapami
Orientace na mapě a v přírodě
Tvorba náčrtů a plánků

Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových
situací.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Úkoly ze zeměpisných soutěží
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Tvorba zeměpisných her
Vyhledá informace vhodné k řešení problémů.
Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité Porovnávání a charakteristika vybraných regionů
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti
Geografie
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terén

kvarta







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
Práce s topografickými mapami
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Geografie

kvarta
Orientace na mapě a v přírodě
Tvorba náčrtů a plánků

Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových
situací.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Úkoly ze zeměpisných soutěží
Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Tvorba zeměpisných her
Vyhledá informace vhodné k řešení problémů.
Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité Porovnávání a charakteristika vybraných regionů
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti.

5.18.7 Literární praktikum

prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Literární praktikum
Volitelný předmět literární praktikum má podpořit rozvoj čtenářství dětí a přispět ke zvýšení čtenářské gramotnosti
rozvíjením čtenářských dovedností s využitím metod kritického myšlení. Pracovat se bude s knihami určenými
pedagogem (např. na základě projektu Nejlepší knihy dětem), ale také s knihami doporučenými samotnými dětmi.
Svým charakterem předmět umožňuje zařazení „dílen čtení“.
Literární praktikum si mohou žáci zvolit podle organizačních možností školy buď v sekundě nebo v tercii nebo v kvartě.
Vzhledem k povaze předmětu bude výuka probíhat podle organizačních možností školy jednou za 14 dnů dvě hodiny
nebo jednu hodinu týdně.
Kompetence k učení:
Žák:
 bude uplatňovat různé způsoby práce s textem (praktické, věcné, studijní, analytické, prožitkové čtení), bude
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Název předmětu
kompetence žáků

Literární praktikum
umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, zvládne být čtenářsky gramotný.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 porozumí zadání úkolu nebo určit jádro problému, získá informace potřebné k řešení problému, navrhne
způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a
dosažené výsledky;
 volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých
aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
Kompetence komunikativní:
Žák:
 vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se
prezentuje;
 formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
 účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje;
 snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i základní odbornou terminologii;
 vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
 dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné
odborné kvalifikace (např. porozumí základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v
písemné i ústní formě).
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků
nezdravého životního stylu a závislostí;
 pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých;
 přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá
předsudkům a stereotypů.
Kompetence občanská:
Žák:
 uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
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Název předmětu

Literární praktikum



uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu,
přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých.
Kompetence pracovní:
Zák:
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.
Literární praktikum

sekunda

Výchovné a vzdělávací strategie







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Přizpůsobuje čtení záměru.

Najde informace v textu.
Rozpozná, kde najde odpověď na položenou otázku.
Pokládá otázky vhledem k tomu, s jakým záměrem čte.
Vyjasní si význam neznámých slov, složitých myšlenek.
Propojuje čtené s vlastní zkušeností čtenářskou a životní, porovnává je.

Vysuzuje – dělá závěry z informací v textu.

Posuzuje (autorský) záměr, důvěryhodnost informací a jejich uspořádání.

Učivo
Praktické čtení
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Ilustrace a její funkce v literárním díle
Věcné čtení
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Věcné čtení
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Prožitkové čtení
Naslouchání
Mluvený projev
Písemný projev
Jazykové prostředky
Kritické čtení
Vybraní ilustrátoři současné literatury pro děti a mládež
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Literární praktikum

sekunda

Buduje své pochopení smyslu textu.

Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Věcné čtení
Prožitkové čtení
Kritické čtení
Zaznamenává si informace a myšlenky z textu.
Slohové postupy a útvary
Nakládá se získanými informacemi a myšlenkami podle stanoveného záměru.
Mluvený projev
Písemný projev
Jazykové prostředky
Základní pojmy literární teorie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Literární praktikum
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Literární praktikum

tercie





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Přizpůsobuje čtení záměru.

Najde informace v textu.
Rozpozná, kde najde odpověď na položenou otázku.
Vyjasní si význam neznámých slov, složitých myšlenek.
Pokládá otázky vhledem k tomu, s jakým záměrem čte.
Propojuje čtené s vlastní zkušeností čtenářskou a životní, porovnává je.

Vysuzuje – dělá závěry z informací v textu.

Posuzuje (autorský) záměr, důvěryhodnost informací a jejich uspořádání.

Buduje své pochopení smyslu textu.

Zaznamenává si informace a myšlenky z textu.
Nakládá se získanými informacemi a myšlenkami podle stanoveného záměru.

Učivo
Praktické čtení
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Ilustrace a její funkce v literárním díle
Věcné čtení
Věcné čtení

Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Prožitkové čtení
Naslouchání
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Mluvený projev
Písemný projev
Jazykové prostředky
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Kritické čtení
Vybraní ilustrátoři současné literatury pro děti a mládež
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Věcné čtení
Prožitkové čtení
Kritické čtení
Jazykové prostředky
Slohové postupy a útvary
Mluvený projev
Písemný projev
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Literární praktikum

tercie
Jazykové prostředky
Základní pojmy literární teorie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

Literární praktikum

kvarta

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
Přizpůsobuje čtení záměru.







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Učivo
Praktické čtení
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Ilustrace a její funkce v literárním díle
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Literární praktikum

kvarta

Najde informace v textu.
Rozpozná, kde najde odpověď na položenou otázku.
Vyjasní si význam neznámých slov, složitých myšlenek.
Pokládá otázky vhledem k tomu, s jakým záměrem čte.
Propojuje čtené s vlastní zkušeností čtenářskou a životní, porovnává je.

Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Věcné čtení
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Věcné čtení

Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Prožitkové čtení
Naslouchání
Vysuzuje – dělá závěry z informací v textu.
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Věcné čtení
Mluvený projev
Písemný projev
Jazykové prostředky
Posuzuje (autorský) záměr, důvěryhodnost informací a jejich uspořádání.
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Věcné čtení
Kritické čtení
Vybraní ilustrátoři současné literatury pro děti a mládež
Buduje své pochopení smyslu textu.
Vybraní autoři současné literatury pro děti a mládež
Věcné čtení
Prožitkové čtení
Kritické čtení
Zaznamenává si informace a myšlenky z textu.
Jazykové prostředky
Slohové postupy a útvary
Nakládá se získanými informacemi a myšlenkami podle stanoveného záměru.
Mluvený projev
Písemný projev
Jazykové prostředky
Základní pojmy literární teorie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
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Literární praktikum

kvarta
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

5.18.8Programování

prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Programování
Volitelný předmět programování navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět informatika a výpočetní technika.
Žáci se prostřednictvím dětského programovacího jazyka seznámí se základy algoritmizace, jsou vedeni k
informatickému myšlení a řešení problémů. Je kladen důraz na samostatnou práci žáků a na spolupráci ve skupinách.
Programování si mohou žáci zvolit podle organizačních možností školy buď v sekundě nebo v tercii nebo v kvartě.
Výuka bude probíhat v počítačové učebně jeden rok s hodinovou dotací v polovině třídy.
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Programování
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 je motivován úlohami z běžného života a praxe;
 využívá výpočetní techniku k řešení úloh z ostatních předmětů;
 je veden k využívání základních postupů algoritmizace řešení problémů;
 v rámci zadaných úloh navrhuje postup řešení, vyhledává, třídí a vyhodnotí vyhledané informace.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 prezentuje své názory a postupy řešení úloh, při obhajobě volí vhodné argumenty, které čerpají z exaktních a
přírodních věd.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 vypracovává úlohy, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce;
 rozděluje mezi sebe a ostatní žáky dílčí úlohy tak, aby uplatnili své individuální schopnosti, vědomosti a
dovednosti.
Kompetence občanská:
Žák:
 v rámci výuky se seznamuje s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým zařízením a poskytnutím první pomoci
při úrazu elektrickým proudem;
 dodržuje zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním
výpočetní techniky;
 respektuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etiku;
 upevňuje návyky bezpečné práce s elektrickým zařízením a správnou obsluhu výpočetní a multimediální
techniky.
Kompetence k učení:
Žák:
 zpracovává taková témata, která ukazují význam informatiky a výpočetní techniky pro společnost a její další
rozvoj;
 ve skupinách nebo samostatně řeší úlohy zadávané učitelem tak, aby k jejich vypracování bylo třeba vyhledat
a zpracovat další informace;
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Název předmětu

Programování




zpracované úlohy jsou předkládány učiteli a s výsledky jsou seznámeni i ostatní žáci;
při výuce porozumí základním pojmům, které vyhledá z různých zdrojů informací.
Kompetence pracovní:
Žák:
 v rámci řešených úloh získává základní dovednosti při využívání výpočetní a multimediální techniky;
 při praktických činnostech dodržují stanovené postupy, pravidla bezpečnosti práce a řád učebny;
 manipuluje pod dohledem učitele, v souladu s návodem pro použití a pracovním řádem učebny se zařízeními
učebny a se svěřenou technikou tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
Programování
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Žák rozumí pojmu algoritmus a popisuje přesný postup libovolné činností jako
Algoritmus
algoritmus.
Žák vytvoří program jako posloupnost příkazů.
Příkaz
Žák chápe větvení programu a vkládá do scénáře podmíněné příkazy.
Podmíněný příkaz
Žák chápe význam cyklů v svém a jednoduché cykly používá.
Cyklus
Žák aktivně používá proměnné ve svých projektech.
Proměnná
Žák testuje a ladí své programy, orientuje se v převzatém kódu a hledá chyby.
Kód programu
Žák spolupracuje na řešení problému s ostatními v týmu.
Kód programu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení

Učivo
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Programování

sekunda
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu

Programování
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Žák rozumí pojmu algoritmus a popisuje přesný postup libovolné činností jako
Algoritmus
algoritmus.
Žák vytvoří program jako posloupnost příkazů.
Příkaz
Žák chápe větvení programu a vkládá do scénáře podmíněné příkazy.
Podmíněný příkaz
Žák chápe význam cyklů v svém a jednoduché cykly používá.
Cyklus
Žák aktivně používá proměnné ve svých projektech.
Proměnná
Žák testuje a ladí své programy, orientuje se v převzatém kódu a hledá chyby.
Kód programu
Žák spolupracuje na řešení problému s ostatními v týmu.
Kód programu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

324

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník

Programování
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Žák rozumí pojmu algoritmus a popisuje přesný postup libovolné činností jako
Algoritmus
algoritmus.
Žák vytvoří program jako posloupnost příkazů.
Příkaz
Žák chápe větvení programu a vkládá do scénáře podmíněné příkazy.
Podmíněný příkaz
Žák chápe význam cyklů v svém a jednoduché cykly používá.
Cyklus
Žák aktivně používá proměnné ve svých projektech.
Proměnná
Žák testuje a ladí své programy, orientuje se v převzatém kódu a hledá chyby.
Kód programu
Žák spolupracuje na řešení problému s ostatními v týmu.
Kód programu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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5.18.9 Digitální fotografie

prima
0

sekunda
1
Volitelný

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
0

3

Digitální fotografie
Volitelný předmět digitální fotografie navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Informatika a výpočetní
technika. Žáci se naučí fotografovat a prostřednictvím počítačového software digitální fotografii připravit pro tisk
(papírová fotografie, fototokniha) nebo vyvěšení na internet. Přes dějiny fotografie se naučí fotografii vnímat i jako
umělecké dílo. Je kladen důraz na preciznost provedení práce.
Digitální fotografie si mohou žáci zvolit podle organizačních možností školy buď v sekundě nebo v tercii nebo v kvartě.
Výuka bude probíhat v počítačové učebně jeden rok s hodinovou dotací v polovině třídy.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 je motivován úlohami z běžného života a praxe;
 využívá výpočetní techniku k úpravě fotografie;
 je veden k využívání základních postupů algoritmizace řešení problémů s digitální fotografií;
 v rámci zadaných úloh navrhuje postup řešení, vyhledává, třídí a vyhodnotí.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 prezentuje své názory a postupy řešení úloh, při obhajobě volí vhodné argumenty.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 vypracovává úlohy, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce;
 rozděluje mezi sebe a ostatní žáky dílčí úlohy tak, aby uplatnili své individuální schopnosti, vědomosti a
dovednosti.
Kompetence občanská:
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Název předmětu

Digitální fotografie
Žák:




respektuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etiku;
dodržuje zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním
výpočetní techniky;
 v rámci výuky se seznamuje s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým zařízením a poskytnutím první pomoci
při úrazu elektrickým proudem;
 upevňuje návyky bezpečné práce s elektrickým zařízením a správnou obsluhu výpočetní a multimediální
techniky.
Kompetence k učení:
Žák:
 zpracovává fotografii s využitím výpočetní techniky;
 ve skupinách nebo samostatně řeší úlohy zadávané učitelem tak, aby k jejich vypracování bylo třeba vyhledat
a zpracovat další informace;
 zpracované úlohy jsou předkládány učiteli a s výsledky jsou seznámeni i ostatní žáci;
 při výuce porozumí základním pojmům, které vyhledá z různých zdrojů informací.
Kompetence pracovní:
Žák:
 v rámci řešených úloh získává základní dovednosti k úpravě fotografií s využíváním výpočetní a multimediální
techniky;
 při praktických činnostech dodržují stanovené postupy, pravidla bezpečnosti práce a řád učebny;
 manipuluje pod dohledem učitele, v souladu s návodem pro použití a pracovním řádem učebny se zařízeními
učebny a se svěřenou technikou tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
Digitální fotografie
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
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Digitální fotografie

sekunda

ŠVP výstupy
Umí fotografovat, pracuje s clonou a časem.
Umí podtrhnout fotografovaný objekt vhodnou kompozicí, osvětlením, …
Má základní přehled o dějinách fotografie a dovede se inspirovat díly českých a
světových fotografů.

Učivo
Technika fotografování
Kompozice fotografie
Dějiny fotografie, technologie, umění
Úpravy fotografie pomocí počítačového software
Úpravy fotografie pomocí počítačového software

Dovede odstraňovat vady fotografie a upravovat je tak, aby byly připraveny k
vyvolání.
Využívá možnost hromadných úprav.
Ovládá placený i freeware software na zpracování fotografie.
Umí vytvořit fotomontáž.
Je schopen vytvořit originální dárek, památku.
Tvorba fotoknihy, dárků a přání
Ukládá fotografie do adresářů, fotografie opatřuje klíčovými slovy, třídí je podle
Archivace snímků
kvality.
Umí upravit fotografii dle parametrů požadovaných vystavovatelem.
Úpravy fotografie pomocí počítačového software
Je schopen vyvěsit fotografii a fotoalbum na web.
Publikace fotografií na webu
Dbá bezpečnosti na internetu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Digitální fotografie
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
Umí fotografovat, pracuje s clonou a časem.

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
Technika fotografování
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Digitální fotografie

tercie

Umí podtrhnout fotografovaný objekt vhodnou kompozicí, osvětlením, …
Kompozice fotografie
Má základní přehled o dějinách fotografie a dovede se inspirovat díly českých a
Dějiny fotografie, technologie, umění
světových fotografů.
Dovede odstraňovat vady fotografie a upravovat je tak, aby byly připraveny k
Úpravy fotografie pomocí počítačového software
vyvolání.
Využívá možnost hromadných úprav.
Ovládá placený i freeware software na zpracování fotografie.
Umí vytvořit fotomontáž.
Je schopen vytvořit originální dárek, památku.
Tvorba fotoknihy, dárků a přání
Ukládá fotografie do adresářů, fotografie opatřuje klíčovými slovy, třídí je podle
Archivace snímků
kvality.
Umí upravit fotografii dle parametrů požadovaných vystavovatelem.
Publikace fotografií na webu
Je schopen vyvěsit fotografii a fotoalbum na web.
Dbá bezpečnosti na internetu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Digitální fotografie
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Umí fotografovat, pracuje s clonou a časem.
Umí podtrhnout fotografovaný objekt vhodnou kompozicí, osvětlením, …
Má základní přehled o dějinách fotografie a dovede se inspirovat díly českých a
světových fotografů.

Učivo
Technika fotografování
Kompozice fotografie
Dějiny fotografie, technologie, umění
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Digitální fotografie

kvarta

Dovede odstraňovat vady fotografie a upravovat je tak, aby byly připraveny k
Úpravy fotografie pomocí počítačového software
vyvolání.
Využívá možnost hromadných úprav.
Ovládá placený i freeware software na zpracování fotografie.
Umí vytvořit fotomontáž.
Je schopen vytvořit originální dárek, památku.
Tvorba fotoknihy, dárků a přání
Ukládá fotografie do adresářů, fotografie opatřuje klíčovými slovy, třídí je podle
Archivace snímků
kvality.
Umí upravit fotografii dle parametrů požadovaných vystavovatelem.
Publikace fotografií na webu
Je schopen vyvěsit fotografii a fotoalbum na web.
Dbá bezpečnosti na internetu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita

5.18.10

prima
0

Mediální výchova

sekunda
1
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
1
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
Kvinta/1. r.
Sexta/2. r.
1
0
0
Volitelný

Celkem
Septima/3. r.
0

Oktáva/4. r.
0

3

Mediální výchova
Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou vazbu na vzdělávací
oblasti Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a Informační a komunikační technologie
Receptivní činnosti se soustřeďují na nakládání s projevy masové produkce (kritické čtení, poslouchání a pozorování
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Mediální výchova
mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, pozorování stavby mediálních sdělení, vnímání
autora mediálních sdělení, sledování vlivu médií, sledování fungování médií).
Produktivní činnosti se soustřeďují na vytváření jednoduchých sdělení určených pro média a sestavování vlastní
mediální produkce (zpracovávání anket a dotazníků, práce pro školní časopis Palachoviny, příprava vlastních
příspěvků, redigování příspěvků druhých, prezentace výsledků školní i širší veřejnosti). Mezi metody a formy práce
náleží analýza textu (ukázky) či masmediálních produkcí, práce ve skupinách, diskuse, brainstorming, škálování, hraní
rolí, volné psaní, práce s PC a audiovizuální technikou.
Jednoletý volitelný předmět mediální výchova je během studia možné nabízet od sekundy do kvarty na jeden rok
v rámci bloku volitelných předmětů.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 je motivován problémovými úlohami ze života
 týmově spolupracuje na řešení problému, sám vytváří postupy
 je podporován k využívání moderní technologie při řešení problému
 může prezentovat své projekty a k tomu využívat multimediální tabuli
 má možnost kdykoli se poradit s učitelem
Kompetence komunikativní:
Žák:
 je veden k tomu, aby se uměli vyjadřovat jazykově správně, souvisle a kultivovaně
 je podporován kooperativními metodami ke spolupráci s ostatními
 naslouchá svým spolužákům, hodnotí jejich projevy a argumentaci, diskutuje
 učí se využívat moderní informační a komunikační technologie
 tvoří referáty, projekty, které prezentuje před spolužáky
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 se zapojuje do skupinové práce
 učí se pracovat ve skupině, kvalitní týmové spolupráci
 je veden ve skupině ke vzájemné pomoci, uplatňuje své znalosti a dovednosti, výsledky práce prezentuje
Kompetence občanská:
Žák:
 se učí tolerovat a respektovat lidi jiných národností, kultur, náboženských vyznání atd.
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Název předmětu

Mediální výchova
Kompetence k učení:
Žák:
 se učí vyhledávat informace z nejrůznějších zdrojů, kriticky posuzovat, třídit je a využívat
 je veden k sebehodnocení i hodnocení navzájem se spolužáky
 se zúčastňuje různých soutěží, které ho motivují k učení
 na praktických úlohách ze života chápe smysl učení a jeho celoživotní nutnost
 je veden k samostatnému myšlení a k vědomí, že existují různé cesty při řešení problému
Kompetence pracovní:
Žák:
 hodnotí práci svou i práci spolužáků
 s různými dispozicemi má šanci na seberealizaci
 je veden k efektivní organizaci práce

Mediální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení .

ŠVP výstupy
Kriticky přistupuje k mediálním informacím.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení.
Rozpozná prvky, které signalizují skutečnost, že je prezentován názor novináře.
Uvědomuje si, proč zpravodajství není a nemůže být úplným odrazem reality.
Zmapuje, co asi prožívají a jak se cítí ti, o nichž jsou napsány novinové zprávy.
Rozpozná hodnotící prostředky ve zpravodajství.
Popíše základní hodnoty novinářské etiky. Posoudí článek z etického hlediska.

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Mediální výchova

sekunda

Najde rozdíl mezi reklamou a zprávou.
Rozliší hlavní aspekty etické/neetické reklamy.
Popíše, jak se lze neetické reklamě bránit.
Umí rozlišit mediální sdělení, která upevňují negativní předsudky a představy ve
společnost.
Popíše, podle jakých kritérií jsou vybírány zprávy do zpravodajství.
Stavba mediálních sdělení
Přemýšlí o funkci titulků a uvědomuje si, jak mohou manipulovat se čtenářem.
Přemýšlí nad obsahem svých oblíbených magazínů
Umí určit prvky zábavy ve zpravodajství.
Odlišuje principy tvorby zpráv komerčních a veřejnoprávních.
Umí najít typické výrazové prostředky pro zastření či vyjádření názoru (slova, obraz, Vnímání autora mediálních sdělení
zvuk)
Umí porovnávat na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření a vysvětlit své postoje k nim.
Rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.
Fungování a vliv médií ve společnosti
Uvede důvody, proč se vysílá reality show, pojmenuje vlastní důvody, které ho ke
sledování/ nesledování reality show vedou.
Uvědomuje si, že prvky zábavy se objevují i v nezábavných formátech.
Ví, co je médium, a jaká je úloha médií v našem životě, jaký je vliv médií.
Rozliší různé druhy médií.
Posoudí vliv jednotlivých médií na život jednotlivce.
Přemýšlí o důsledcích a změnách, které přinesl rozvoj médií společnosti.
Uvědomuje si způsoby a vliv financování na fungování médií.
Uvede argumenty pro a proti tvrzení, že média mohou mít i negativní vliv.
Zná význam některých slov, která se v souvislosti s médii používají.
Umí pracovat v týmu.
Tvorba mediálních sdělení a práce v realizačním týmu
Umí získat základní informace pro tvorbu mediálního sdělení.
Umí využívat potenciál médií jako zdroje informací.
Ví, jaké výrazové prostředky použít pro daná sdělení a typ médií.
Umí si stanovit cíl a pracovat podle stanoveného časového harmonogramu.
Umí využívat moderních technologických prostředků.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Mediální výchova

sekunda

Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Mediální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení .

ŠVP výstupy
Kriticky přistupuje k mediálním informacím.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení.
Rozpozná prvky, které signalizují skutečnost, že je prezentován názor novináře.
Uvědomuje si, proč zpravodajství není a nemůže být úplným odrazem reality.
Zmapuje, co asi prožívají a jak se cítí ti, o nichž jsou napsány novinové zprávy.
Rozpozná hodnotící prostředky ve zpravodajství.
Popíše základní hodnoty novinářské etiky. Posoudí článek z etického hlediska.
Najde rozdíl mezi reklamou a zprávou.

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Mediální výchova

tercie

Rozliší hlavní aspekty etické/neetické reklamy.
Popíše, jak se lze neetické reklamě bránit.
Umí rozlišit mediální sdělení, která upevňují negativní předsudky a představy ve
společnost.
Popíše, podle jakých kritérií jsou vybírány zprávy do zpravodajství.
Stavba mediálních sdělení
Přemýšlí o funkci titulků a uvědomuje si, jak mohou manipulovat se čtenářem.
Přemýšlí nad obsahem svých oblíbených magazínů
Umí určit prvky zábavy ve zpravodajství.
Odlišuje principy tvorby zpráv komerčních a veřejnoprávních.
Umí najít typické výrazové prostředky pro zastření či vyjádření názoru (slova, obraz, Vnímání autora mediálních sdělení
zvuk)
Umí porovnávat na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření a vysvětlit své postoje k nim.
Rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.
Fungování a vliv médií ve společnosti
Uvede důvody, proč se vysílá reality show, pojmenuje vlastní důvody, které ho ke
sledování/ nesledování reality show vedou.
Uvědomuje si, že prvky zábavy se objevují i v nezábavných formátech.
Ví, co je médium, a jaká je úloha médií v našem životě, jaký je vliv médií.
Rozliší různé druhy médií.
Posoudí vliv jednotlivých médií na život jednotlivce.
Přemýšlí o důsledcích a změnách, které přinesl rozvoj médií společnosti.
Uvědomuje si způsoby a vliv financování na fungování médií.
Uvede argumenty pro a proti tvrzení, že média mohou mít i negativní vliv.
Zná význam některých slov, která se v souvislosti s médii používají.
Umí pracovat v týmu.
Tvorba mediálních sdělení a práce v realizačním týmu
Umí získat základní informace pro tvorbu mediálního sdělení.
Umí využívat potenciál médií jako zdroje informací.
Ví, jaké výrazové prostředky použít pro daná sdělení a typ médií.
Umí si stanovit cíl a pracovat podle stanoveného časového harmonogramu.
Umí využívat moderních technologických prostředků.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
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Mediální výchova

tercie

Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Mediální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta








Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení .

ŠVP výstupy
Kriticky přistupuje k mediálním informacím.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení.
Rozpozná prvky, které signalizují skutečnost, že je prezentován názor novináře.
Uvědomuje si, proč zpravodajství není a nemůže být úplným odrazem reality.
Zmapuje, co asi prožívají a jak se cítí ti, o nichž jsou napsány novinové zprávy.
Rozpozná hodnotící prostředky ve zpravodajství.
Popíše základní hodnoty novinářské etiky.
Posoudí článek z etického hlediska.
Najde rozdíl mezi reklamou a zprávou.

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Mediální výchova

kvarta

Rozliší hlavní aspekty etické/neetické reklamy.
Popíše, jak se lze neetické reklamě bránit.
Umí rozlišit mediální sdělení, která upevňují negativní předsudky a představy ve
společnost.
Popíše, podle jakých kritérií jsou vybírány zprávy do zpravodajství.
Stavba mediálních sdělení
Přemýšlí o funkci titulků a uvědomuje si, jak mohou manipulovat se čtenářem.
Přemýšlí nad obsahem svých oblíbených magazínů
Umí určit prvky zábavy ve zpravodajství.
Odlišuje principy tvorby zpráv komerčních a veřejnoprávních.
Umí najít typické výrazové prostředky pro zastření či vyjádření názoru (slova, obraz, Vnímání autora mediálních sdělení
zvuk)
Umí porovnávat na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření a vysvětlit své postoje k nim.
Rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.
Fungování a vliv médií ve společnosti
Uvede důvody, proč se vysílá reality show, pojmenuje vlastní důvody, které ho ke
sledování/ nesledování reality show vedou.
Uvědomuje si, že prvky zábavy se objevují i v nezábavných formátech.
Ví, co je médium, a jaká je úloha médií v našem životě, jaký je vliv médií.
Rozliší různé druhy médií.
Posoudí vliv jednotlivých médií na život jednotlivce.
Přemýšlí o důsledcích a změnách, které přinesl rozvoj médií společnosti.
Uvědomuje si způsoby a vliv financování na fungování médií.
Uvede argumenty pro a proti tvrzení, že média mohou mít i negativní vliv.
Zná význam některých slov, která se v souvislosti s médii používají.
Umí pracovat v týmu.
Tvorba mediálních sdělení a práce v realizačním týmu
Umí získat základní informace pro tvorbu mediálního sdělení.
Umí využívat potenciál médií jako zdroje informací.
Ví, jaké výrazové prostředky použít pro daná sdělení a typ médií.
Umí si stanovit cíl a pracovat podle stanoveného časového harmonogramu.
Umí využívat moderních technologických prostředků.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
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Mediální výchova

kvarta

Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách

5.19 Volitelný předmět 1
prima
0

sekunda
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
2
Volitelný

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

6

Volitelný předmět 1
V rámci volitelného předmětu 1 se mohou žáci začít profilovat podle svých budoucích zájmů a priorit.
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 1 se nabízí od sexty (resp. 2. ročníku) v modelu 2-2-2. Žáci mohou volit z nabídky cizích jazyků
(španělský, francouzský, ruský, německý) nebo seminář z matematiky. Výuka cizích jazyků probíhá převážně
v jazykových odborných učebnách v menších skupinách. Při studiu cizích jazyků žáci dosáhnou úrovně A1 - A2 podle
SERR. Seminář z matematiky je určen pro zájemce o tento obor.

5.19.1 Volitelný francouzský jazyk

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

6

Volitelný francouzský jazyk
Vyučovací předmět volitelný francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Vychází ze
vzdělávacího obsahu oboru volitelný jazyk.
Výuka předmětu probíhá od sexty (resp. druhého ročníku) s hodinovou dotací 2-2-2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve
skupinách cca 15 žáků v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v
kmenových třídách.
Učitelé postupují podle jednotných učebnic a výuku doplňují dalšími výukovými materiály pro danou skupinu
optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.
Výuka předmětů může být realizována též a během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů
a případných meziškolních výměn.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje
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Název předmětu
kompetence žáků

Volitelný francouzský jazyk
apod.;
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů;
 navrhuje postupné kroky a postupy při řešení problémů;
 řeší úkoly v učebnici podle zadání;
 uplatňuje improvizaci, kreativitu, fantazii, intuici při řešení problémů;
 zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce včetně využití moderní
informační technologie;
 nacvičuje struktury mluvených (krátké vyprávění, dialog…) a písemných projevů (mail, dopis, vzkaz přání ,
formulář…);
 nacvičuje správnou výslovnost a intonaci;
 se připravuje na komunikaci s lidmi z jiných zemí;
 na odpovídající jazykové úrovni prezentuje svou práci před publikem.
Kompetence k učení:
Žák:
 nalézá vhodné metody svého sebevzdělávání a rozvíjí tak své osobnostní rysy;
 vyhledává informace z různých zdrojů – pracuje s internetem, rádiem, televizí, cizojazyčnou literaturou,
orientuje se v tisku a učí se tak efektivně získávat poznatky;
 poznává reálie frankofonních, německy, rusky, španělsky a italsky mluvících zemí a sleduje jejich aktuální
události;
 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany
druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách;
 rozlišuje a respektuje role ve skupině;
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí;
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií;
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Název předmětu

Volitelný francouzský jazyk



si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu;
 dodržuje pravidla slušného chování;
 si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými, poznává společné prvky v dějinách.
Kompetence pracovní:
Žák:
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace;
 si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem;
 uplatňuje svou vlastní tvořivost a iniciativu v práci na svém sebevzdělávání.
Volitelný francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Zapamatuje si pravidla správné výslovnosti, aplikuje je při učení nové slovní zásoby
a při čtení jednoduchých textů (čte je nahlas a foneticky správně).
Čte s porozuměním texty odpovídající úrovně a k danému tématu, pracuje s
jednoduchými autentickými materiály.
V mluveném dialogu rozliší jednotlivé mluvčí.
Používá dvojjazyčný slovník.
Využívá znalosti pravidel správného pravopisu a gramatiky při psaní písemných
projevů.
Používá pravidla pro tvoření jednoduchých vět při oznámení, otázce, rozhovoru a

Učivo
Pravidla správné výslovnosti včetně přízvuku, rytmu a melodie věty
Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola

Pravidla správného pravopisu
Základní gramatické struktury a typy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací; singulár a
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Volitelný francouzský jazyk

sexta/2. r.

dovede je aplikovat při vzorových řečových situacích.
Umí se jednoduše vyjádřit k probírané situaci a na dané téma.
Umí podle vzoru sestavit a předvést jednoduchý rozhovor.

plurál podstatných jmen a přídavných jmen, příslovce, stupňování)
Pořádek slov ve větě a zápor
Základní gramatické struktury a typy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací; singulár a
plurál podstatných jmen a přídavných jmen, příslovce, stupňování)
Pořádek slov ve větě a zápor
Číslovky, datum, údaje o ceně a čase
Komunikuje jednoduše na základě naučených řečových situací s lidmi, kteří mluví
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
pomalu a zřetelně.
(jaký), kvantitativní
Reaguje adekvátně na pokyny učitele při výuce.
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
Rozumí běžným řečovým strukturám z oblasti rodiny.
představování), komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Orientuje se v jednoduchých textech o reáliích v daných jazykových oblastech.
Reálie francouzsky mluvících zemí
Základní údaje o dané zemi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Volitelný francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
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Volitelný francouzský jazyk

septima/3. r.





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Na základě průběžné korekce upevňuje správné výslovnostní návyky.
Při hlasitém čtení zlepšuje plynulost projevu.
V textu vyhledává potřebnou informaci a odpověď na otázku.
Rozumí základním frázím a jednoduchým větám probíraného textu a neznámé slovo
vyhledává ve slovníku.
Prohlubuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, procvičuje slovní zásobu z nově
probíraných okruhů v podobě psané i mluvené.
Sděluje informace o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích.
Reprodukuje obsah přiměřeně obtížných textů; znalosti slovní zásoby aplikuje při
sestavování jednoduchých písemných osobních sdělení (pohled, dopis, vyplnění
formuláře).

Učivo
Rozšířená slovní zásoba z okruhů všední den v životě jednotlivce: nákupy,
restaurace, sport, volný čas, orientace v okolním prostředí

Gramatické tvary přítomného času, vyjádření budoucnosti, minulosti
Gramatické tvary přítomného času, vyjádření budoucnosti, minulosti
Procvičování stupňování
Vyjádření jednoduchých vztahů v základních typech souvětí souřadných a
podřadných
Konverzační témata v rámci probíraných tematických okruhů

Prohlubuje řečové dovednosti.
Reaguje na pokyny učitele, odpovídá na běžné otázky.
Umí jednoduchými frázemi popsat místo, kde žije, co dělá a popsat lidi, které zná.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie francouzsky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
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Volitelný francouzský jazyk

septima/3. r.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě

Volitelný francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Upevňuje správnou výslovnost, zlepšuje plynulost projevu.

Učivo
Slovní zásoba dalších tematických okruhů týkajících se každodenního života:
bydlení, oblékání, sport, životní styl, volný čas, život ve městě
Prohlubuje porozumění čtenému i mluvenému textu, postihuje hlavní smysl ústního Poslech a čtení s porozuměním
i písemného sdělení.
Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na
vývěskách, v katalozích nebo na plakátech.
Popíše jednoduchými větami své okolí, své zájmy, své bydliště a lidi z blízkého okolí. Upevnění naučených gramatických struktur a frazeologických obratů, další slovesné
Napíše jednoduchý text (dopis).
časy, tvary zájmen
Vyplní formulář obsahující osobní údaje (jméno, národnost, adresu při přihlašování
v hotelu).
Domluví se jednoduchým způsobem, je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů; aplikace naučených struktur
svou výpověď nebo ji přeformulovat.
při vyjadřování osobních postojů a vlastních zkušeností
Klade jednoduché otázky a na podobné odpovídá.
Sleduje aktuální dění v dané jazykové oblasti za pomoci různých typů médií.
Reálie francouzsky mluvících zemí, prohloubení informací o dané zemi (známé
osobnosti, kultura a umění, významné události z historie)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
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Volitelný francouzský jazyk

oktáva/4. r.
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě

5.19.2 Volitelný německý jazyk

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

6

Volitelný německý jazyk
Vyučovací předmět volitelný německý jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Vychází ze
vzdělávacího obsahu oboru volitelný jazyk.
Výuka předmětu probíhá od sexty (resp. druhého ročníku) s hodinovou dotací 2-2-2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve
skupinách cca 15 žáků v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v
kmenových třídách.
Učitelé postupují podle jednotných učebnic a výuku doplňují dalšími výukovými materiály pro danou skupinu
optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.
Výuka předmětů může být realizována též a během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů a
případných meziškolních výměn.
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Volitelný německý jazyk
Žák:



se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje
apod.;
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů;
 navrhuje postupné kroky a postupy při řešení problémů;
 řeší úkoly v učebnici podle zadání;
 uplatňuje improvizaci, kreativitu, fantazii, intuici při řešení problémů;
 zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce včetně využití moderní
informační technologie;
 nacvičuje struktury mluvených (krátké vyprávění, dialog…) a písemných projevů (mail, dopis, vzkaz přání ,
formulář…);
 nacvičuje správnou výslovnost a intonaci;
 se připravuje na komunikaci s lidmi z jiných zemí;
 na odpovídající jazykové úrovni prezentuje svou práci před publikem.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách;
 rozlišuje a respektuje role ve skupině;
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí;
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií;
 si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
Kompetence k učení:
Žák
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace;
 si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem;
 uplatňuje svou vlastní tvořivost a iniciativu v práci na svém sebevzdělávání.
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Název předmětu

Volitelný německý jazyk
Kompetence pracovní:
Žák:
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace;
 si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem;
 uplatňuje svou vlastní tvořivost a iniciativu v práci na svém sebevzdělávání.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu;
 dodržuje pravidla slušného chování;
 si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými, poznává společné prvky v dějinách.

Volitelný německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Zapamatuje si pravidla správné výslovnosti, aplikuje je při učení nové slovní zásoby
a při čtení jednoduchých textů (čte je nahlas a foneticky správně).
Čte s porozuměním texty odpovídající úrovně a k danému tématu, pracuje s
jednoduchými autentickými materiály.
V mluveném dialogu rozliší jednotlivé mluvčí.
Využívá znalosti pravidel správného pravopisu a gramatiky při psaní písemných
projevů.
Používá dvojjazyčný slovník.

Učivo
Pravidla správné výslovnosti včetně přízvuku, rytmu a melodie věty
Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola
Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola
Pravidla správného pravopisu
Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola
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sexta/2. r.

Používá pravidla pro tvoření jednoduchých vět při oznámení, otázce, rozhovoru a
dovede je aplikovat při vzorových řečových situacích.
Umí se jednoduše vyjádřit k probírané situaci a na dané téma.

Základní gramatické struktury a typy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací; singulár a
plurál podstatných jmen a přídavných jmen, příslovce, stupňování)
Pořádek slov ve větě a zápor
Číslovky, datum, údaje o ceně a čase
Umí podle vzoru sestavit a předvést jednoduchý rozhovor.
Základní gramatické struktury a typy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací; singulár a
plurál podstatných jmen a přídavných jmen, příslovce, stupňování)
Komunikuje jednoduše na základě naučených řečových situací s lidmi, kteří mluví
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
pomalu a zřetelně.
(jaký), kvantitativní.
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování), komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Reaguje adekvátně na pokyny učitele při výuce.
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní.
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování), komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Rozumí běžným řečovým strukturám z oblasti rodiny.
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní.
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování), komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Orientuje se v jednoduchých textech o reáliích v daných jazykových oblastech.
Reálie německy mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
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Volitelný německý jazyk

sexta/2. r.
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Volitelný německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Upevňuje správné výslovnostní návyky.

Učivo
Rozšířená slovní zásoba z okruhů všední den v životě jednotlivce: nákupy,
restaurace, sport, volný čas, orientace v okolním prostředí
Při hlasitém čtení zlepšuje plynulost projevu; v textu vyhledává potřebnou informaci Rozšířená slovní zásoba z okruhů všední den v životě jednotlivce: nákupy,
a odpověď na otázku.
restaurace, sport, volný čas, orientace v okolním prostředí
Rozumí základním frázím a jednoduchým větám probíraného textu a neznámé slovo Rozšířená slovní zásoba z okruhů všední den v životě jednotlivce: nákupy,
vyhledává ve slovníku.
restaurace, sport, volný čas, orientace v okolním prostředí
Prohlubuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, procvičuje slovní zásobu z nově Ústní a písemný projev
probíraných okruhů v podobě psané i mluvené.
Sděluje informace o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích.
Gramatické tvary přítomného času, vyjádření budoucnosti, minulosti
Procvičování stupňování, skloňování
Reprodukuje obsah přiměřeně obtížných textů; znalosti slovní zásoby aplikuje při
Vyjádření jednoduchých vztahů v základních typech souvětí souřadných a
sestavování jednoduchých písemných osobních sdělení (pohled, dopis, vyplnění
podřadných
formuláře).
Prohlubuje řečové dovednosti.
Konverzační témata v rámci probíraných tematických okruhů
Reaguje na pokyny učitele, odpovídá na běžné otázky.
Konverzační témata v rámci probíraných tematických okruhů
Umí jednoduchými frázemi popsat místo, kde žije, co dělá a popsat lidi, které zná. Konverzační témata v rámci probíraných tematických okruhů
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie německy mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
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Volitelný německý jazyk

septima/3. r.

Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Volitelný německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Upevňuje správnou výslovnost, zlepšuje plynulost projevu.
Prohlubuje porozumění čtenému i mluvenému textu, postihuje hlavní smysl ústního
i písemného sdělení.
Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na
vývěskách, v katalozích nebo na plakátech.
Popíše jednoduchými větami své okolí, své zájmy, své bydliště a lidi z blízkého okolí.

Napíše jednoduchý text (dopis).

Učivo
Poslech a čtení s porozuměním
Poslech a čtení s porozuměním
Slovní zásoba dalších tematických okruhů týkajících se každodenního života:
bydlení, oblékání, sport, životní styl, volný čas, život ve městě
Ústní a písemný projev
Upevnění naučených gramatických struktur a frazeologických obratů, další slovesné
časy, tvary zájmen
Ústní a písemný projev
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Volitelný německý jazyk

oktáva/4. r.

Upevnění naučených gramatických struktur a frazeologických obratů, další slovesné
časy, tvary zájmen
Vyplní formulář obsahující osobní údaje (jméno, národnost, adresu při přihlašování Ústní a písemný projev
v hotelu).
Upevnění naučených gramatických struktur a frazeologických obratů, další slovesné
časy, tvary zájmen
Domluví se jednoduchým způsobem, je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů; aplikace naučených struktur
svou výpověď nebo ji přeformulovat.
při vyjadřování osobních postojů a vlastních zkušeností
Klade jednoduché otázky a na podobné odpovídá.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů; aplikace naučených struktur
při vyjadřování osobních postojů a vlastních zkušeností
Sleduje aktuální dění v dané jazykové oblasti za pomoci různých typů médií.
Reálie německy mluvících zemí, prohloubení informací o dané zemi (známé
osobnosti, kultura a umění, významné události z historie)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
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5.19.3 Volitelný ruský jazyk

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

6

Volitelný ruský jazyk
Vyučovací předmět volitelný ruský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Vychází ze
vzdělávacího obsahu oboru volitelný jazyk.
Výuka předmětu probíhá od sexty (resp. druhého ročníku) s hodinovou dotací 2-2-2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve
skupinách cca 15 žáků v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v
kmenových třídách.
Učitelé postupují podle jednotných učebnic a výuku doplňují dalšími výukovými materiály pro danou skupinu
optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.
Výuka předmětu může být realizována též a během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů a
případných meziškolních výměn.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje
apod.;
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů;
 navrhuje postupné kroky a postupy při řešení problémů;
 řeší úkoly v učebnici podle zadání;
 uplatňuje improvizaci, kreativitu, fantazii, intuici při řešení problémů;
 zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce včetně využití moderní
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Název předmětu

Volitelný ruský jazyk
informační technologie;
 nacvičuje struktury mluvených (krátké vyprávění, dialog…) a písemných projevů (mail, dopis, vzkaz přání ,
formulář…);
 nacvičuje správnou výslovnost a intonaci;
 se připravuje na komunikaci s lidmi z jiných zemí;
 na odpovídající jazykové úrovni prezentuje svou práci před publikem.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách;
 rozlišuje a respektuje role ve skupině;
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí;
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií;
 si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu;
 dodržuje pravidla slušného chování;
 si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými, poznává společné prvky v dějinách.
Kompetence k učení:
Žák:
 nalézá vhodné metody svého sebevzdělávání a rozvíjí tak své osobnostní rysy;
 vyhledává informace z různých zdrojů – pracuje s internetem, rádiem, televizí, cizojazyčnou literaturou,
orientuje se v tisku a učí se tak efektivně získávat poznatky;
 poznává reálie rusky mluvících zemí a sleduje jejich aktuální události;
 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany
druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.
Kompetence pracovní:
Žák:
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace;
 si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem;
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Název předmětu

Volitelný ruský jazyk


Volitelný ruský jazyk

uplatňuje svou vlastní tvořivost a iniciativu v práci na svém sebevzdělávání.
sexta/2. r.

Výchovné a vzdělávací strategie








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Zapamatuje si pravidla správné výslovnosti, aplikuje je při učení nové slovní zásoby
a při čtení jednoduchých textů (čte je nahlas a foneticky správně).
Čte s porozuměním texty odpovídající úrovně a k danému tématu, pracuje s
jednoduchými autentickými materiály.
V mluveném dialogu rozliší jednotlivé mluvčí.
Používá dvojjazyčný slovník.
Využívá znalosti pravidel správného pravopisu a gramatiky při psaní písemných
projevů.
Používá pravidla pro tvoření jednoduchých vět při oznámení, otázce, rozhovoru a
dovede je aplikovat při vzorových řečových situacích.
Umí se jednoduše vyjádřit k probírané situaci a na dané téma.
Umí podle vzoru sestavit a předvést jednoduchý rozhovor.
Komunikuje jednoduše na základě naučených řečových situací s lidmi, kteří mluví
pomalu a zřetelně.
Reaguje adekvátně na pokyny učitele při výuce.
Rozumí běžným řečovým strukturám z oblasti rodiny.
Orientuje se v jednoduchých textech o reáliích v daných jazykových oblastech.

Učivo
Pravidla správné výslovnosti včetně přízvuku, rytmu a melodie věty
Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola

Pravidla správného pravopisu

Základní gramatické struktury a typy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací; singulár a
plurál podstatných jmen a přídavných jmen, příslovce, stupňování)
Pořádek slov ve větě a zápor
Číslovky, datum, údaje o ceně a čase
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování), komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Reálie rusky mluvících zemí
Základní údaje o dané zemi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
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Volitelný ruský jazyk

sexta/2. r.
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí

Volitelný ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Na základě průběžné korekce upevňuje správné výslovnostní návyky.
Při hlasitém čtení zlepšuje plynulost projevu.
V textu vyhledává potřebnou informaci a odpověď na otázku.
Rozumí základním frázím a jednoduchým větám probíraného textu a neznámé slovo
vyhledává ve slovníku.
Prohlubuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, procvičuje slovní zásobu z nově
probíraných okruhů v podobě psané i mluvené.
Sděluje informace o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích.
Reprodukuje obsah přiměřeně obtížných textů; znalosti slovní zásoby aplikuje při
sestavování jednoduchých písemných osobních sdělení (pohled, dopis, vyplnění

Učivo
Rozšířená slovní zásoba z okruhů všední den v životě jednotlivce: nákupy,
restaurace, sport, volný čas, orientace v okolním prostředí

Gramatické tvary přítomného času, vyjádření budoucnosti, minulosti
Gramatické tvary přítomného času, vyjádření budoucnosti, minulosti
Procvičování stupňování, skloňování
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septima/3. r.

formuláře).

Vyjádření jednoduchých vztahů v základních typech souvětí souřadných a
podřadných
Konverzační témata v rámci probíraných tematických okruhů

Prohlubuje řečové dovednosti.
Reaguje na pokyny učitele, odpovídá na běžné otázky.
Umí jednoduchými frázemi popsat místo, kde žije, co dělá a popsat lidi, které zná.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie rusky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Volitelný ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








ŠVP výstupy
Upevňuje správnou výslovnost, zlepšuje plynulost projevu.

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Učivo
Poslech a čtení s porozuměním
Slovní zásoba dalších tematických okruhů týkajících se každodenního života:
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Volitelný ruský jazyk

oktáva/4. r.

bydlení, oblékání, sport, životní styl, volný čas, život ve městě
Prohlubuje porozumění čtenému i mluvenému textu, postihuje hlavní smysl ústního Poslech a čtení s porozuměním
i písemného sdělení.
Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na
vývěskách, v katalozích nebo na plakátech.
Popíše jednoduchými větami své okolí, své zájmy, své bydliště a lidi z blízkého okolí. Upevnění naučených gramatických struktur a frazeologických obratů, další slovesné
Napíše jednoduchý text (dopis).
časy, tvary zájmen
Vyplní formulář obsahující osobní údaje (jméno, národnost, adresu při přihlašování
v hotelu).
Domluví se jednoduchým způsobem, je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů; aplikace naučených struktur
svou výpověď nebo ji přeformulovat.
při vyjadřování osobních postojů a vlastních zkušeností
Klade jednoduché otázky a na podobné odpovídá.
Klade jednoduché otázky a na podobné odpovídá.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů; aplikace naučených struktur
při vyjadřování osobních postojů a vlastních zkušeností
Sleduje aktuální dění v dané jazykové oblasti za pomoci různých typů médií.
Reálie rusky mluvících zemí, prohloubení informací o dané zemi (známé osobnosti,
kultura a umění, významné události z historie)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
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5.19.4 Volitelný španělský jazyk

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

6

Volitelný španělský jazyk

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět volitelný španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Vychází ze
vzdělávacího obsahu oboru volitelný jazyk.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výuka předmětu probíhá od sexty / druhého ročníku s hodinovou dotací 2-2-2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve
skupinách cca 15 žáků v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v
kmenových třídách.
Učitelé postupují podle jednotných učebnic a výuku doplňují dalšími výukovými materiály pro danou skupinu
optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.
Výuka předmětů může být realizována též a během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů a
případných meziškolních výměn.
Kompetence k učení:
Žák:
 nalézá vhodné metody svého sebevzdělávání a rozvíjí tak své osobnostní rysy;
 vyhledává informace z různých zdrojů – pracuje s internetem, rádiem, televizí, cizojazyčnou literaturou,
orientuje se v tisku a učí se tak efektivně získávat poznatky;
 poznává reálie frankofonních, německy, rusky, španělsky a italsky mluvících zemí a sleduje jejich aktuální
události;
 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany
druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, vyhledá si dopravní spoj, zatelefonuje

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
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Název předmětu

Volitelný španělský jazyk
apod.;
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů;
 navrhuje postupné kroky a postupy při řešení problémů;
 řeší úkoly v učebnici podle zadání;
 uplatňuje improvizaci, kreativitu, fantazii, intuici při řešení problémů;
 zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce včetně využití moderní
informační technologie;
 nacvičuje struktury mluvených (krátké vyprávění, dialog…) a písemných projevů (mail, dopis, vzkaz přání,
formulář…);
 nacvičuje správnou výslovnost a intonaci;
 se připravuje na komunikaci s lidmi z jiných zemí;
 na odpovídající jazykové úrovni prezentuje svou práci před publikem.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách;
 rozlišuje a respektuje role ve skupině;
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí;
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií;
 si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
Kompetence občanská:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách;
 rozlišuje a respektuje role ve skupině;
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí;
 hodnotí sama sebe i druhé na základě jasných kritérií;
 si vyměňuje zkušenosti s ostatními.
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Název předmětu

Volitelný španělský jazyk
Kompetence pracovní:
Žák:
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace;
 si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, na počítači, s internetem;
 uplatňuje svou vlastní tvořivost a iniciativu v práci na svém sebevzdělávání.

Volitelný španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Zapamatuje si pravidla správné výslovnosti, aplikuje je při učení nové slovní zásoby
a při čtení jednoduchých textů (čte je nahlas a foneticky správně).
Čte s porozuměním texty odpovídající úrovně a k danému tématu, pracuje s
jednoduchými autentickými materiály.
V mluveném dialogu rozliší jednotlivé mluvčí.
Využívá znalosti pravidel správného pravopisu a gramatiky při psaní písemných
projevů; používá dvojjazyčný slovník.
Zapamatuje a používá pravidla pro tvoření jednoduchých vět při oznámení, otázce,
rozhovoru a dovede je aplikovat při vzorových řečových situacích.
Umí se jednoduše vyjádřit k probírané situaci a na dané téma.
Umí podle vzoru sestavit a předvést jednoduchý rozhovor.
Komunikuje jednoduše na základě naučených řečových situací s lidmi, kteří mluví
pomalu a zřetelně.

Učivo
Pravidla správné výslovnosti včetně přízvuku, rytmu a melodie věty
Slovní zásoba z tematických okruhů: volný čas, domov a bydlení, rodina, mezilidské
vztahy, škola
Pravidla správného pravopisu
Základní gramatické struktury a typy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací; singulár a
plurál podstatných jmen a přídavných jmen, příslovce, stupňování);
Pořádek slov ve větě a zápor
Číslovky, datum, údaje o ceně a čase
Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde), časové (kdy), kvalitativní
(jaký), kvantitativní
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování,
představování)
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Volitelný španělský jazyk

sexta/2. r.

Reaguje adekvátně na pokyny učitele při výuce.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Rozumí běžným řečovým strukturám z oblasti rodiny.
Orientuje se v jednoduchých textech o reáliích v daných jazykových oblastech.
Reálie španělsky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Volitelný španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Na základě průběžné korekce upevňuje správné výslovnostní návyky.
Rozšířená slovní zásoba z okruhů všední den v životě jednotlivce: nákupy,
Při hlasitém čtení zlepšuje plynulost projevu; v textu vyhledává potřebnou informaci restaurace, sport, volný čas, orientace v okolním prostředí
a odpověď na otázku.
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Volitelný španělský jazyk

septima/3. r.

Rozumí základním frázím a jednoduchým větám probíraného textu a neznámé slovo
vyhledává ve slovníku.
Prohlubuje slovní zásobu z dříve probíraných témat, procvičuje slovní zásobu z nově
probíraných okruhů v podobě psané i mluvené.
Sděluje informace o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích.
Reprodukuje obsah přiměřeně obtížných textů; znalosti slovní zásoby aplikuje při
sestavování jednoduchých písemných osobních sdělení (pohled, dopis, vyplnění
formuláře).

Gramatické tvary přítomného času, vyjádření budoucnosti, minulosti.
Procvičování stupňování, skloňování.
Vyjádření jednoduchých vztahů v základních typech souvětí souřadných a
podřadných.
Konverzační témata v rámci probíraných tematických okruhů

Prohlubuje řečové dovednosti.
Reaguje na pokyny učitele, odpovídá na běžné otázky.
Umí jednoduchými frázemi popsat místo, kde žije, co dělá a popsat lidi, které zná.
Získává další poznatky o příslušných zemích.
Reálie španělsky mluvících zemí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
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Volitelný španělský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Upevňuje správnou výslovnost, zlepšuje plynulost projevu.
Prohlubuje porozumění čtenému i mluvenému textu, postihuje hlavní smysl ústního
i písemného sdělení.
Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na
vývěskách, v katalozích nebo na plakátech.
Popíše jednoduchými větami své okolí, své zájmy, své bydliště a lidi z blízkého okolí.
Napíše jednoduchý text (dopis).
Vyplní formulář obsahující osobní údaje (jméno, národnost, adresu při přihlašování
v hotelu).

Učivo
Slovní zásoba dalších tematických okruhů týkajících se každodenního života:
bydlení, oblékání, sport, životní styl, volný čas, život ve městě

Upevnění naučených gramatických struktur a frazeologických obratů, další slovesné
časy, tvary zájmen
Práce se slovníkem
Písemné sdělení
Domluví se jednoduchým způsobem, je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů; aplikace naučených struktur
svou výpověď nebo ji přeformulovat.
při vyjadřování osobních postojů a vlastních zkušeností
Klade jednoduché otázky a na podobné odpovídá.
Sleduje aktuální dění v dané jazykové oblasti za pomoci různých typů médií.
Reálie španělsky mluvících zemí (prohloubení informací o dané zemi - známé
osobnosti, kultura a umění, významné události z historie)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Volitelný španělský jazyk

oktáva/4. r.

Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

5.19.5 Seminář z matematiky

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

6

Seminář z matematiky

Výuka předmětu seminář z matematiky navazuje na probranou látku v předmětu matematika, kterou procvičuje,
prohlubuje a rozšiřuje. Cílem semináře z matematiky je rozlišit správný úsudek od nesprávného, využívat vazby mezi
jednotlivými tématy a řešit úlohy kreativně a komplexně za použití všech znalostí a dovedností v daném oboru.
Výuka předmětu seminář z matematiky probíhá od sexty/druhého ročníku s hodinovou dotací 2-2-2 hodiny týdně.
Převážně v kmenových učebnách.

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a
řešení problémů;
 nalézá různé varianty řešení zadaných úloh;
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Seminář z matematiky




řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
 užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky;
 pracuje grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření;
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů z
praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů,
logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
 efektivně využívá matematické nástroje (početní operace, algoritmy, metody řešení problémů);
 při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů z
praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 odpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
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Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky.
Užívá správně logické spojky a kvantifikátory.
Ovládá základní tautologie a rozliší správný úsudek od nesprávného.
Umí vyslovit hypotézu a dokázat ji či vyvrátit.
Ovládá operace na dvou libovolných množinách.
Operuje s číselnými intervaly.
Zná vztah výroku a množiny i vztah operací na výrocích k operacím na množinách.
Ovládá ekvivalentní a neekvivalentní úpravy řešení rovnic.
Ovládá grafická řešení nerovnic.
Umí použít rovnice při řešení reálných slovních úloh.
Dokáže sestrojit grafy základních elementárních funkcí.
Umí sestrojit grafy transformovaných elementárních funkcí.
Sestrojí grafy funkcí s absolutními hodnotami.
Umí sčítat, odčítat, násobit a dělit funkce.
Aplikuje funkce při řešení slovních úloh.
Aplikuje funkce a relace při řešení rovnic a nerovnic.
Zná a používá geometrické pojmy.
Zná význam konstruktivní úlohy a zná konstrukční bázi jednotlivých útvarů.
Ovládá konstrukci algebraických výrazů.

Učivo
Výrokový počet, výrok a hypotéza, složené výroky, výroky hovořící o počtu prvků
dané konečné množiny, kvantifikované výroky, tautologie, kontradikce, úsudky
a matematické důkazy
Množinový počet, množina, operace na množinách, podmnožina a rovnost množin,
množinové tautologie a kontradikce, číselné intervaly, číselné množiny, číselné
obory a vlastnosti operací na číselných množinách
Výrokové formy – rovnice a nerovnice, vztah formy k výroku, množině a k výrazu,
ekvivalentní a neekvivalentní úpravy, lineární rovnice a nerovnice, kvadratické
rovnice a nerovnice, lineárně lomené rovnice a nerovnice
Elementární funkce a jejich vlastnosti, lineární funkce a její užití, monotonie funkce,
kvadratická funkce a její užití, sudost a lichost funkce, přirozená a celá mocnina a
jejich vlastnosti, lineárně lomená funkce a její vlastnosti, exponenciální funkce a její
vlastnosti, exponenciální rovnice a nerovnice, skládání funkcí

Geometrie v rovině – planimetrie, axiomatický systém Eukleida, definice základních
útvarů v rovině pomocí axiomů uspořádání, ukázky neeukleidovských prostorů,
konstruktivní úlohy trojúhelníků a čtyřúhelníků, užití Pythagorovy a Eukleidových
vět, střední a čtvrtá geometrická úměrná

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
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septima/3. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky.
Zná definice základních pojmů relace a jejích vlastností.
Zná základní typy důkazů a používá je.
Zná všechny základní definice zobrazení a jejich vlastností.
Zná vztah mezi kardinalitou množin a jejich rovností za využití zobrazení.
Umí zobrazit bod ve všech shodných a podobných transformacích.
Umí uplatnit vlastnosti shodných a podobných zobrazení v konstruktivních úlohách.
Ovládá ekvivalentní a neekvivalentní úpravy řešení rovnic.
Ovládá grafická řešení rovnic a nerovnic.
Umí použít rovnice při řešení reálných slovních úloh.
Umí zjistit a dokázat předpoklady pro vznik inverzní funkce a nakreslit její základní
i transformovaný graf.
Umí řešit logaritmické a exponenciální rovnice a nerovnice.
Umí řešit goniometrické rovnice a nerovnice.
Umí uplatnit znalosti funkcí v ostatních přírodovědných oborech i v reálné praxi.

Učivo
Kartézský součin množin a relace, definice a grafické znázornění, relace ekvivalence.
Důkazové úlohy (důkaz přímý, nepřímý a sporem)

Zobrazení a jejich vlastnosti, definiční obor, obor hodnot, uzlový a kartézský graf,
prostota a vzájemná jednoznačnost, druhy zobrazení, mohutnost množin a
zobrazení, shodná a podobná zobrazení v rovině .
Využití shodných a podobných zobrazení v konstrukčních úlohách.
Lineární a kvadratické rovnice s parametrem. Iracionální rovnice a nerovnice.
Rovnice vyšších řádů, soustavy lineárních rovnic (Gaussova eliminační metoda),
nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy nelineárních rovnic.
Inverzní funkce, funkce odmocnina jako inverzní funkce k přirozené mocnině,
logaritmická funkce jako inverzní funkce k exponenciální funkci, goniometrické
funkce a funkce k nim inverzní.
Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice, jejich využití při řešení slovních
úloh.
Goniometrické vzorce, výrazy, rovnice a nerovnice.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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oktáva/4. r.







Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

Řeší polohové a metrické úlohy v prostoru různými způsoby.
Umí klasifikovat kuželosečky, umí sestavit rovnici tečny.
Umí ověřit či vyvrátit jednotlivé definice základních pojmů lineární algebry.
Ovládá ekvivalentní úpravy matic, umí určit její hodnost.
Ovládá základní početní operace s maticemi.
Umí určit matici inverzní a determinant matice.

Analytická geometrie v prostoru, polohové a metrické úlohy, kuželosečky a jejich
tečny, koule a tečná rovina. Stereometrie – polohové a metrické úlohy.
Analytická geometrie, vektorový prostor, lineární podprostor, nadrovina prostoru,
báze a dimenze daného prostoru, polohové a metrické úlohy ve dvou až n
rozměrném prostoru, maticový počet, determinanty, soustavy lineárních rovnic jako
vzájemná poloha nadrovin daných prostorů, ukázky různých vektorových prostorů a
jejich podprostorů.
Operuje s komplexním číslem ve všech tvarech.
Komplexní čísla, příklad vektorového prostoru, definice operací na množině
Ovládá úlohy s absolutní hodnotou komplexního čísla.
komplexních čísel, definice relací na množině komplexních čísel, tvary komplexních
Umí řešit binomické i jiné rovnice v tělese komplexních čísel.
čísel, algebraický, goniometrický.
Binomické rovnice, absolutní hodnota komplexního čísla a její užití.
Ovládá základní pojmy-definice jednotlivých témat.
Souhrnné opakování, logika a množinový počet, výrokové formy všeho druhu,
Řeší jednoduché i složitější úlohy jednotlivých témat.
elementární funkce a jejich využití, kombinatorika, posloupnosti a číselné řady,
Umí využívat vazeb mezi jednotlivými tématy a řeší úlohy kreativně a komplexně za stereometrie.
použití všech znalostí v daném oboru.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
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5.20 Volitelný předmět 2
prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

4

Volitelný předmět 2

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Volitelné vzdělávací aktivity
V rámci volitelného předmětu 2 se žáci mohou profilovat v podle svých zájmů a budoucího profesního zaměření.
Nabízí se předměty jak společenskovědní, tak přírodovědné. Každý žák si z uvedené nabídky volí jeden předmět.
Nabízené předměty se vyučují od septimy (resp. 3. ročníku) v modelu 2-2 převážně v odborných učebnách. Součástí
výuky jsou i exkurze, odborné přednášky, spolupráce s odborníky. Během dvouletého období jsou žáci vedeni ke
zpracování odborné práce na jimi zvolené téma, které svou charakteristikou odpovídá vybranému oboru.

5.20.1 Přírodovědný seminář

prima
0

sekunda
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
0

kvarta
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

4

Přírodovědný seminář
Volitelné vzdělávací aktivity
Náplň přírodovědného semináře rozvíjí biologické znalosti a dovednosti získané během výuky biologie a
přírodovědných praktik. V septimě (resp. ve 3. ročníku) je seminář zaměřen především na propojení botaniky a
zoologie s neživou přírodou. Žáci řeší problémové úlohy, pozorují přírodu, rozvíjejí své badatelské schopnosti a
zapojují se do přírodovědných projektů GLOBE a pracují na seminární práci, kterou mohou obhajovat jako SOČ.
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Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Přírodovědný seminář
V oktávě (resp. 4. ročníku) je seminář zaměřen na pochopení vztahů mezi organismy, v rámci společenství, populací,
ekosystémů a biosféry. Důraz je rovněž kladen na poznání a ochranu přírody a krajiny ve světě, v ČR a především na
místní úrovni. Žák je během výuky motivován, nabádán a vychováván k lásce k přírodě, krajině a ke způsobu života,
který podporuje trvale udržitelný rozvoj společnosti.
Dvouletý předmět přírodovědný seminář si žáci mohou zvolit v septimě (resp. 3. ročníku). Předmět je vyučován s
dvouhodinovou dotací jednou týdně. Seminář je veden převážně v laboratoři biologie a chemie. Laboratoř biologie je
vybavena výpočetní technikou, dataprojektorem , mikroskopy a preparačními nástroji, v laboratoři chemie je
standardní vybavení k provádění biochemických pokusů. Do výuky jsou zařazována terénní praktika, exkurze a vstupní
semináře (GLOBE). Součástí semináře je také odborná práce.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná biologický nebo ekologický problém a hledá informace a postupy k jeho vyřešení;
 uplatňuje při řešení vhodné metody (např. pokus, pozorování a porovnávání) a dříve získané vědomosti i
dovednosti a též svoji představivost a intuici;
 vytváří vhodné hypotézy a postupnými kroky je teoreticky nebo prakticky ověřuje;
 zvažuje možné klady a zápory řešení, včetně posouzení rizik a dopadu na zdraví člověka i ostatních
organismů;
 kriticky interpretuje své získané poznatky a opírá se i o poznatky biologických odborníků;
 hodnotí v širších souvislostech určitý biologický nebo ekologický pojem, zákonitost i problém.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 vysvětluje výstižně, srozumitelně a jasně biologický nebo ekologický pojem, zákonitost nebo problém;
 vyhledává, čte a vykládá přiměřeně svému věku odborné informace z časopisů, odborných knih i moderních
informačních technologií;
 prezentuje a obhajuje ústně i písemně výsledky své práce ve škole i na biologických soutěžích a konferencích;
 používá vhodnou terminologii, zažité symboly a grafická vyjádření pro vysvětlení biologických a ekologických
pojmů a dějů.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 respektuje stanovená pravidla během práce v učebně, laboratoři i v terénu;
 posuzuje reálně své možnosti při samostatné i skupinové práci během výuky biologických i ekologických
témat;
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Přírodovědný seminář





je zdravě sebevědomý a schopný sebereflexe;
stanovuje si cíle a priority s ohledem na své schopnosti a zájmovou orientaci;
uvažuje o své biologicko nebo ekologicko zaměřené profesi v kontextu svých dosavadních úspěchů a trvalého
zájmu;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku;
 projevuje zodpovědný vztah ke svému zdraví, zdraví druhých lidí i ostatních organismů.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný a zodpovědný;
 respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních lidí, vychází ze znalostí anatomie, fyziologie a
psychologie člověka;
 respektuje ontogenetický i fylogenetický vývoj organismů;
 porovnává své představy o vlastním životě s pravděpodobnými odhady vývoje společnosti, přírody a
životního prostředí;
 uvažuje v souladu s udržitelným rozvojem o chodu společnosti i planety;
 rozhoduje se a chová tak, aby neohrožoval a nepoškozoval své zdraví i zdraví ostatních, přírodu a životní
prostředí;
 přistupuje eticky k práci s biologickým materiálem a pokusech na živých organismech;
 chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytuje dle
svých možností pomoc ostatním;
 posuzuje události a vývoj veřejného života a sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům biologických a ekologických informací, tvořivě je zpracovává a využívá při učení
a v praxi;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené otázky k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 přijímá zodpovědnost za učení biologických a ekologických témat a za práci (referát, seminární práce, SOČ,
projekt, atd.), která vede k získání nových vědomostí a dovedností;
 získané informace uvádí do souvislosti na úrovní vývojové i obecné biologie a biologie organismů.
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Přírodovědný seminář
Kompetence pracovní:
Žák:
 zná a objektivně posuzuje své znalosti, schopnosti a dovednosti;
 si stanovuje takové cíle, které jsou pro něj dosažitelné z hlediska času i možností;
 samostatně řeší problémy, které ho vedou ke stanovenému cíly;
 uplatňuje získané schopnosti, znalosti a dovednosti při výběru své profese;
 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných situacích v jednotlivých etapách
života člověka.

Přírodovědný seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Určuje a zařazuje organismy na základě podobných znaků do systému.
Ekologie rostlin a živočichů
Odlišuje organismy původní a nepůvodní v ČR.
Objasňuje ekologické nároky organismů na prostředí, ve kterém žijí.
Vysvětluje nebezpečí invaze nepůvodních druhů organismů.
Charakterizuje jednotlivé typy chování živočichů.
Etologie živočichů
Objasňuje principy chování živočichů ve volné přírodě i v zajetí.
Zhodnotí pestrost a důležitost plodin pěstovaných v ČR pro život člověka v minulosti Člověk a rostliny
a dnes.
Analyzuje rozdíl v pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat v biokvalitě a
Ekologické a konvenční zemědělství
konvenčním způsobem.
Porovná výhody a nevýhody ekologického a konvenčního způsobu zemědělství.
Posuzuje vztah mezi přidanými látkami v potravinách a zdravím člověka.
Zdravé potraviny
Uvažuje o vhodné skladbě potravin pro svůj vývoj a zdraví.

Učivo
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Přírodovědný seminář

septima/3. r.

Podporuje zdravý životní styl.
Přemýšlí o přírodě v souvislostech.
Trénuje badatelské dovednosti.
Pomáhá zlepšit stav životního prostředí ve městě, kde žije.

Téma roku projektu GLOBE

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Přírodovědný seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Vysvětluje souvislosti v biosféře, vztahy mezi organismy a vazbu organismů na
Organismus a prostředí
neživou přírodu.
Uvědomuje si důležitost kvalitních podmínek pro život organismů a možnosti jejich
ohrožování.
Vysvětluje souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v minulosti Člověk a prostředí
a dnes v různých oblastech světa.

Učivo
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Přírodovědný seminář

oktáva/4. r.

Analyzuje vztahy člověka a prostředí a důsledky lidských činností na prostředí.
Objasňuje souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností
ve vztazích k prostředí.
Rozvíjí principy udržitelného rozvoje společnosti.
Uvědomuje si a rozvíjí spolupráci v péči o přírodu a krajinu na místní, regionální i
Ochrana přírody a krajiny
mezinárodní úrovni.
Ochrana životního prostředí
Objasňuje význam biodiverzity organismů pro udržitelný rozvoj planety.
Vnímá estetické hodnoty přírody a krajiny.
Hodnotí objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů.
Ochrana životního prostředí
Vysvětluje příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hlediska životního prostředí a
udržitelného rozvoje.
Je angažovaný v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
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5.20.2 Fyzikální seminář

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

4

Fyzikální seminář
Volitelné vzdělávací aktivity
Fyzikální seminář navazuje na učivo fyziky. Je určen pro zájemce o fyziku a vede žáky k používání adekvátních
matematických prostředků k vyjadřování fyzikálních vztahů, zákonů a k samostatnému myšlení a řešení problémů.
Připravuje žáky ke studiu na VŠ technických a přírodovědných typů.
Dvouletý seminář je určen pro zájemce o fyziku ze 3. ročníků a septimy a pokračuje ve 4. ročníku a oktávě. Vyučuje se
2 hodiny týdně. Výuka probíhá v laboratoři fyziky, případně v učebně fyziky s využitím měřícího systému ISES.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 nalézá vhodné metody měření a pozorování fyzikálních zákonů;
 na základě pokusu nebo pozorování vyslovuje hypotézy a navrhuje způsob ověřování těchto hypotéz;
 zvažuje různé způsoby pozorování a měření, jejich klady a zápory;
 posuzuje a porovnává přesnost měření;
 řeší takové úkoly, při kterých se učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému,
formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat;
 začleňuje informace do souvislostí;
 rozpozná a pojmenuje problém, řeší jej pomocí logického a kritického přístupu i za využití předchozích
zkušeností;
 posuzuje fakta.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 souvisle a výstižně formuluje své myšlenky v písemné i mluvené formě;
 zaujímá vlastní postoj k řešenému problému, obhajuje jej, konfrontuje s názory druhých, argumentuje;
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Název předmětu

Fyzikální seminář





výsledky své práce prezentuje a obhajuje;
k vyjadřování svých názorů užívá vhodné prostředky komunikace;
při práci ve skupinách komunikuje, diskutuje o problému, obhajuje svůj názor.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru;
 v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout;
 pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci;
 respektuje stanovená pravidla;
 cvičí se v diskusi;
 prezentuje a obhajuje svůj názor.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 si uvědomuje problematiku energetických zdrojů, šetří energií, upřednostňuje obnovitelné zdroje energie;
 zodpovědně vyhledává a využívá nejvhodnější řešení;
 využívá spolupráci při řešení problémů;
 posiluje sebedůvěru a pocit zodpovědnosti.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává, třídí a propojuje informace;
 používá odbornou terminologii;
 samostatně měří, experimentuje a porovnává získané informace;
 nalézá souvislosti mezi získanými daty.
Kompetence pracovní:
Žák:
 dodržuje zásady bezpečného chování při práci v učebně a laboratoři fyziky;
 zodpovědně používá školní pomůcky, pracuje s nimi podle pokynů učitele.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly;
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Název předmětu

Fyzikální seminář


Fyzikální seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

si uvědomuje problematiku energetických zdrojů, šetří energií, upřednostňuje obnovitelné zdroje energie.
septima/3. r.









Kompetence občanská
Kompetence pracovní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů

ŠVP výstupy
Dodržuje v laboratoři fyziky pravidla bezpečnosti při práci s měřícími přístroji a při
práci ve skupině.
Dbá na ochranu životního prostředí.
Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři.
Měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami.
Zpracuje a vyhodnotí výsledky měření.
Skládá a rozkládá vektorové fyzikální veličiny.
Řeší obtížnější úlohy s užitím základních fyzikálních vztahů a zákonů.
Analyzuje daný fyzikální problém.

Učivo
Poučení o BOZP v laboratoři FY, první pomoc při úrazu

Fyzikální veličiny a jejich měření
Mezinárodní soustava jednotek (SI)

Skládání a rozklad sil (nakloněná rovina)
Řešení obtížnějších úloh z mechaniky dynamika křivočarých pohybů, přeměny
energie, zákon zachování energie a hybnosti, pružný a nepružný ráz těles, souvislost
změny mechanické energie s prací
Navrhne sestavení pokusu, předpoví a vysvětlí výsledek pokusu na základě známých Měření, pokusy a laboratorní práce, elektromagnetismus, vlnění, akustika, optika
zákonů.
(Dopplerův jev, ohyb světla na štěrbině, na optické mřížce, optické přístroje)
Sestaví mikroskop, dalekohled.
Aplikuje získané fyzikální poznatky, vyhledává potřebné informace.
Referáty na dané téma
Vysvětlí princip jednoduchých technických zařízení, obhajuje svůj názor a respektuje Odborná práce
názor druhých.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
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Fyzikální seminář

septima/3. r.
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Fyzikální seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k podnikavosti

ŠVP výstupy
Učivo
Řeší obtížnější úlohy s užitím základních fyzikálních vztahů a zákonů, analyzuje daný Řešení obtížnějších úloh z elektřiny a magnetismu
fyzikální problém a řeší komplexní úlohy.
Střídavý proud, obvody se střídavým proudem, výkon střídavého proudu, zdroje
elektrického napětí – galvanické články, fotočlánky, termočlánky
Navrhne sestavení pokusu, předpoví a vysvětlí výsledek pokusu na základě známých Měření, pokusy a laboratorní práce z elektromagnetismu, Faradayova klec
zákonů.
Aplikuje poznatky z matematiky.
Užití diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice okamžitá rychlost, zrychlení,
druhý Newtonův zákon, práce, moment setrvačnosti
Aplikuje získané fyzikální poznatky, vyhledává potřebné informace.
Referáty na dané téma
Vysvětlí princip jednoduchých technických zařízení, obhajuje svůj názor a respektuje Odborná práce
názor druhých.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
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5.20.3 Geografický seminář

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

4

Geografický seminář
Volitelné vzdělávací aktivity
Předmět geografický seminář umožňuje žákům propojit a prohloubit vědomosti a dovednosti ze základního učiva
zeměpisu. Cílem je uplatnění nabytých znalostí a dovedností v běžném životě, objektivní hodnocení aktuálního dění
na Zemi, třídění různých informací z oblasti vědy či z médií. Díky propojení se znalostmi z dalších přírodovědných a
společenských předmětů získá žák dobrou orientaci v dnešním světě. Důraz je kladen hlavně na analýzu a srovnávání
podobných jevů, procesů a problémů na různých místech světa a schopnost je uceleně a srozumitelně interpretovat.
Dvouletý seminář je určen pro zájemce o zeměpis 3. ročníků a septimy a pokračuje ve čtvrtém ročníku a oktávě.
Vyučuje se 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v odborných učebnách vybavených počítačovou technikou a
dataprojektorem. Žáci jsou vedeni ke zpracování odborné práce.
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Žák:
 zaujímá vlastní postoj k řešenému problému, obhajuje jej, konfrontuje s názory druhých, argumentuje;
 výsledky své práce prezentuje a obhajuje;
 k vyjadřování svých názorů užívá vhodné prostředky komunikace;
 při práci ve skupinách komunikuje, diskutuje o problému, obhajuje svůj názor.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci;
 respektuje stanovená pravidla;
 cvičí se v diskusi;
 prezentuje a obhajuje svůj názor.
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Název předmětu

Geografický seminář
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 řeší samostatně problémy;
 začleňuje informace do souvislostí;
 rozpozná a pojmenuje problém, řeší jej pomocí logického a kritického přístupu i za využití předchozích
zkušeností;
 posuzuje fakta a argumentuje na základě získaných informací.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává, třídí a propojuje informace;
 používá odbornou terminologii;
 zaujímá stanoviska k aktuálním událostem na základě zpráv z médií v kontextu s poznatky ze studia
geografie, dějepisu a základů společenských věd;
 využívá odbornou literaturu, internet a další relevantní informační zdroje a prezentuje svou práci.
Kompetence pracovní:
Žák:
 zodpovědně přistupuje k plnění úkolů a dokončí je.

Geografický seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací Geografická kartografie a topografie
v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů; orientuje se s Trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí
pomocí map v krajině; používá s porozuměním vybranou geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii.
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Geografický seminář

septima/3. r.

Čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky; analyzuje a interpretuje
číselné geografické údaje.

Rozmístění surovinových a energetických zdrojů
Struktura obyvatelstva
Kulturní a politické prostředí (etnika, národy…)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Multikulturní výchova - Etnický původ
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí

Geografický seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Definuje rozdíly spotřeby v různých sociálních skupinách a trvalé zvětšování
nerovnoměrnosti soc. ekonomického vývoje na Zemi.
Charakterizuje současné sociálně-geografické systémy jádra a periferie, geografické
aspekty bohatství a chudoby, pozitivní a negativní znaky globalizace, hlavní jádrové
oblasti světa a kontinentů, kulturní a politické prostředí.
Dělí státy podle forem vlády, vnitřního uspořádání, z hlediska vnitřní národnostní
homogenity, z hlediska míry demokracie a dodržování lidských práv; hodnotí vývoj
na politické mapě světa od 16. století po současnost, popisuje a na mapě ukazuje
problémové oblasti současného světa.

Učivo
Jádra a periferie
Hlavní jádrové oblasti světa
Bohatství a chudoba
Globalizace
Geopolitické procesy
Geopolitická charakteristika států světa
Mezinárodní organizace
Ohniska napětí
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Geografický seminář

oktáva/4. r.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

5.20.4 Společenskovědní seminář

prima
0

sekunda
0

tercie
0

kvarta
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

4

Společenskovědní seminář
Volitelné vzdělávací aktivity
Volitelný předmět společenskovědní seminář je určen pro zájemce o společenské vědy. Výuka je zaměřena na
prohloubení znalostí z jednotlivých společenských věd, na práci s odbornými texty. V septimě (resp. 3. ročníku) se
výuka zaměřuje na vybraná témata z psychologie a sociologie, v oktávě (resp. 4. ročníku) pak z politologie a
religionistiky. Výsledkem činnosti v semináři je odborná práce na vybrané téma, její prezentace a obhajoba. Její
zpracování je rozděleno do celého dvouletého období a žáci se během práce seznamují a prakticky procvičují způsoby
vytvoření odborné práce – výběr tématu, rešerše, bibliografie, anotace, projekt seminární práce, maketa seminární
práce a odborná práce samotná.
V septimě (resp. 3. ročníku) si žáci mohou jako 2. volitelný předmět zvolit dvouletý společenskovědní seminář s
týdenní dvouhodinovou dotací v jednotlivých letech. Do prosince čtvrtého ročníku se odevzdává seminární práce, aby
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Společenskovědní seminář
se žáci mohli případně zúčastnit středoškolské soutěže SOČ.
Výuka probíhá v kmenové učebně a v učebně AVT s využitím moderních informačních technologií. Nedílnou součástí
jsou powerpointové prezentace vybraných problémů. Součástí výuky jsou podle aktuálních možností besedy s
významnými osobnostmi politického a kulturního života.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 začleňuje informace do souvislostí;
 v krátkodobých a dlouhodobých projektech samostatných i skupinových řeší zadaný problém pomocí
logického a kritického přístupu i za využití předchozích zkušeností;
 pro svá tvrzení nachází odpovídající důkazy a formuluje podložené závěry.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 je schopen formou uceleného výkladu jasně, srozumitelně a věcně prezentovat své názory na aktuální
problém;
 v modelových situacích si ověřuje naučené komunikační dovednosti;
 zpracovává populárně naučné a odborné texty a vykládá je;
 vhodným způsobem reprezentuje svou práci i sami sebe;
 hodnotí prezentace ostatních, snaží se identifikovat chybnou a nepřesnou formu komunikace a vyhnout se jí.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru;
 v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout;
 pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci;
 preferuje nenásilné cesty řešení konfliktů;
 v modelových i reálných situacích uplatňuje metody řešení konfliktů;
 seznamuje se s různými metodami sebereflexe a vytváří si pozitivní představu o sobě samém.
Kompetence občanská:
Žák:
 v řízené diskusi na aktuální témata porovnává své názory s ostatními, obhajuje vhodnou formou svá
stanoviska a vhodně argumentuje;
 rozborem konkrétních příkladů se učí sledovat a kriticky hodnotit události kolem sebe, nepodléhat falešně
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Název předmětu

Společenskovědní seminář
jednoduchým řešením;
 rozpoznává názory ohrožující lidskou důstojnost a principy demokracie (na příkladech z minulosti i
současnosti varuje před těmito negativními projevy).
Kompetence k učení:
Žák:
 vybraná témata zpracovává jako powerpointové prezentace, v nichž využívá různé zdroje informací a získané
informace analyzuje, porovnává a uvádí do souvislostí;
 vyhledává a třídí informace, využívá je v dalším procesu učení;
 pracuje se základní odbornou terminologií;
 sleduje a využívá masmédia jako jeden z informačních zdrojů.
Kompetence pracovní:
Žák:
 uplatní získané vědomosti a dovednosti při své profesní orientaci;
 samostatně řeší problémy;
 je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své
profese).

Společenskovědní seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozšiřuje si získané klíčové kompetence, znalosti a dovednosti ze vzdělávací oblasti Vybrané problémy z psychologie a sociologie
Člověk a společnost.
Uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka.
Objasní podstatu vybraných sociálních problémů současnosti a popíše možné
dopady sociálně-patologického chování na jedince a společnost.
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Společenskovědní seminář

septima/3. r.

Vypracuje projekt a maketu seminární práce na vybrané téma.
Seminární práce - výběr tématu, rešerše, bibliografický záznam, projekt seminární
Shromažďuje potřebné materiály, zpracovává získané informace.
práce, maketa seminární práce
Využívá informační a komunikační prostředky a technologie k tvorbě kvalitní
seminární práce.
Řeší vzniklé problémy, spolupracuje, komunikuje.
Hodnotí a akceptuje hodnocení ostatních.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Společenskovědní seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozšiřuje si získané klíčové kompetence, znalosti a dovednosti ze vzdělávací oblasti Vybrané problémy z politologie
Člověk a společnost.
Objasní podstatu a význam politického pluralismu pro život ve státě.
Uvede příklady politického extremismu a objasní, v čem spočívá nebezpečí ideologií.
Porovnává přístupy vybraných politických seskupení k řešení různých otázek a

Učivo
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Společenskovědní seminář

oktáva/4. r.

problémů každodenního života občanů.
Rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné
Základy religionistiky
nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení.
Dokončí seminární práci na vybrané téma.
Seminární práce
Shromažďuje potřebné materiály, zpracovává získané informace.
Využívá informační a komunikační prostředky a technologie k tvorbě kvalitní
seminární práce.
Řeší vzniklé problémy, spolupracuje, komunikuje.
Hodnotí a akceptuje hodnocení ostatních.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

5.20.5 Historický seminář

prima
0

sekunda
0

tercie
0

kvarta
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
2
Volitelný

oktáva/4. r.
2
Volitelný

4
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Historický seminář
Volitelné vzdělávací aktivity
Volitelný předmět historický seminář je určen pro zájemce o historii. Jeho cílem je vtáhnout žáka do událostí "velké
historie" a umožnit lepší porozumění komplikovaným událostem a obdobím moderních dějin. Žáci se postupně na
velkých tématech historie zabývají a posuzují úlohu jednotlivce, skupiny, pracují s vyrovnáváním se s bolestnou
minulostí a zvažují na základě nabytých informací rozhodnutí angažovat se v současném světě. Zaměřují se na to, jak
poznání a pochopení minulosti ovlivňuje jejich vnímání problémů dneška. Obsahově je zaměřen na témata moderních
dějin, které zpracovávají metodou práce tváří tvář v historii.
Součástí semináře je seminární práce. Její zpracování je rozděleno kontinuálně do celého dvouletého období a žáci se
během práce seznamují se způsoby práce historika (výběr tématu, rešerše, bibliografie, anotace, projekt seminární
práce, maketa seminární práce a odborná práce samotná) a prakticky je procvičují. Pracují se všemi druhy historických
pramenů a objevují naši roli a místo v dějinách.
Ve 3. ročníku a septimě je žákům nabízen jako 2. volitelný předmět dvouletý historický seminář s dvouhodinovou
dotací pro každý rok. Seminární práce se odevzdává do prosince oktávy (resp. čtvrtého ročníku), aby se žáci mohli
eventuálně zúčastnit středoškolské soutěže SOČ.
Předmět je vyučován v odborné učebně dějepisu s využitím moderních informačních technologií. Seminář využívá
aktuální nabídky místních i státních institucí, navštěvuje výstavy a ve zvýšené míře se věnuje aktuálním výročím.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 učí se analyzovat historický a odborný text, odděluje obecné a jednotlivé;
 předkládané úkoly jej nutí užívat metody logického uvažování (induktivní a deduktivní soudy, konkretizace,
zobecňování);
 učí se vést diskusi, skládat argument a správně argumentovat;
 vystihuje a popisuje podstatu konfliktních situací, hledá různá řešení a navzájem je hodnotí;
 účastní se a spolupracuje na školních a mimoškolních projektech.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 využívá příslušnou odbornou terminologii v písemných a mluvených projevech;
 formou samostatných výstupů formuluje své postoje, hodnocení a požadavky;
 hodnotí prezentace ostatních, snaží se identifikovat chybnou a nepřesnou formu komunikace a vyhnout se jí;
 organizuje a hodnotí práci jednotlivce a skupiny.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
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Název předmětu

Historický seminář



v rámci spolupráce při skupinové práci má možnost a prostor uplatňovat svoje individuální schopnosti,
vědomosti a dovednosti;
 učí se vytvářet pracovní plán, časový harmonogram a schopnosti jej upravovat v závislosti na svých
potřebách a výsledcích práce;
 zadáváním skupinových úkolů se učí hledat konsensus mezi individuální a kolektivní potřebou.
Kompetence občanská:
Žák:
 prostřednictvím knih, filmů atd. se učí toleranci v multikulturním prostředí, otevřenosti a toleranci k
odlišnostem;
 při výuce poukazuje na záporné znaky totalitní společnosti, tím si posiluje svůj vztah ke kladným občanským
hodnotám a občanské společnosti vůbec;
 rozborem historických dokumentů se učí sledovat a kriticky hodnotit události kolem sebe, nepodléhat
falešně jednoduchým řešením.
Kompetence k učení:
Žák:
 samostatně a kriticky vyhledává informace z různých historických pramenů a kriticky je hodnotí;
 pracuje s odbornou literaturou i moderními informačními technologiemi;
 teoretické poznatky aplikuje v praktických činnostech – referáty, prezentace.
Kompetence pracovní:
Žák:
 uplatní získané vědomosti a dovednosti při své profesní orientaci;
 samostatně řeší problémy;
 je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své
profese).
Historický seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
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septima/3. r.




Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozšiřuje si získané klíčové kompetence, znalosti a dovednosti ze vzdělávací oblasti Pomocné vědy historické
Člověk a společnost.
Rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich
interpretace.
Konkretizuje historické problémy prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin Regionální dějiny
místních.
Shromažďuje potřebné materiály, zpracovává získané informace.
Seminární práce - výběr tématu, rešerše, bibliografický záznam, projekt seminární
Shromažďuje potřebné materiály, zpracovává získané informace.
práce, maketa seminární práce
Využívá informační a komunikační prostředky a technologie k tvorbě kvalitní
seminární práce.
Řeší vzniklé problémy, spolupracuje, komunikuje.
Hodnotí a akceptuje hodnocení ostatních.
Vypracuje projekt a maketu seminární práce na vybrané téma.
Pojmenuje skutečnosti, které vedou člověka k agresivitě, poslušnosti, lhostejnosti, Problematické úseky moderních dějin
ale také k angažovanosti, statečnosti, odboji nebo k roli zachránce.
Zabývá se historickou pamětí a vyrovnáváním se s historií.
Problematické úseky moderních dějin
Zjišťuje, co znamená být občanem demokratického státu (práva a odpovědnost).
Problematické úseky moderních dějin
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
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Historický seminář

septima/3. r.
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě

Historický seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozšiřuje si získané klíčové kompetence, znalosti a dovednosti ze vzdělávací oblasti Významné mezníky a osobnosti našich a světových dějin
Člověk a společnost.
V jednotlivých vývojových etapách našich dějin popíše určující procesy a události a
uvede významné osobnosti.
Shromažďuje potřebné materiály, zpracovává získané informace.
Seminární práce
Využívá informační a komunikační prostředky a technologie k tvorbě kvalitní
seminární práce.
Řeší vzniklé problémy, spolupracuje, komunikuje.Hodnotí a akceptuje hodnocení
ostatních.
Dokončí seminární práci na vybrané téma.
Pojmenuje skutečnosti, které vedou člověka k agresivitě, poslušnosti, lhostejnosti, Problematické úseky moderních dějin
ale také k angažovanosti, statečnosti, odboji nebo k roli zachránce.
Zabývá se historickou pamětí a vyrovnáváním se s historií.
Problematické úseky moderních dějin
Zjišťuje, co znamená být občanem demokratického státu (práva a odpovědnost).
Problematické úseky moderních dějin
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - Média a mediální produkce
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oktáva/4. r.

Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

5.20.6 Seminář programování

prima
0

sekunda
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
0

kvarta
0

Počet vyučovacích hodin za týden
Kvinta/1. r.
Sexta/2. r.
0
0

Celkem
Septima/3. r.
2
Volitelný

Oktáva/4. r.
2
Volitelný

4

Seminář programování
Volitelné vzdělávací aktivity
Předmět navazuje na znalosti získané v průběhu předchozího vzdělávání a předpokládá počítačovou gramotnost na
uživatelské úrovni. Prohlubuje u žáka schopnosti tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie,
informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení, dává mu prostor pro tvořivost, vytváří prostředí
k vlastní seberealizaci.
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Seminář programování
První rok výuky je zaměřen na pochopení základních programovacích struktur (proměnná, podmínky, cykly, pole,
řetězce, práce se soubory) a algoritmizaci. Druhý rok je zaměřen na objektové programování. Programování bude
realizováno v MS Visual Studiu a Unity 3D (programovací jazyk C#).
Předmět vychází ze vzdělávacího obsahu Informatika a informační a komunikační technologie a ze vzdělávacím
obsahu Člověk a svět práce (Trh práce a profesní volba).
Volitelný předmět Programování je dotován dvěma hodinami týdně po dobu dvou let.

Kompetence k řešení problémů:
žák
●
samostatně pracuje na zadaném úkolu
●
transformuje informace z libovolného média (časopis, fotografie, video, film apod.) do elektronické podoby
a tvořivě přistupuje k jejich vizualizaci
●
využívá potřebný software při řešení úlohy
Kompetence komunikativní:
žák
●
orientuje se v počítačové terminologii a správně ji používá
●
využívá elektronickou komunikaci (e-mail, chat, fórum) smysluplným způsobem
●
využívá k získání informací a kontaktů možnosti komunikace v celosvětové síti
Kompetence sociální a personální:
žák
●
respektuje stávající etické a právní požadavky spojené s využíváním, prezentováním a publikováním
informací v klasické i digitální formě
●
žáci zkušenější s využíváním informačních technologií pomáhají méně zdatným spolužákům
Kompetence občanská:
žák
●
je schopen posoudit a ocenit práci ostatních
●
využívá schopností ostatních žáků k vlastnímu vzdělávání a rozvoji
●
respektuje informační etiku a legislativu zejména při práci s internetem, rozumí autorskému zákonu, zná
autorská práva a neporušuje je
Kompetence k učení:
žák
●
orientuje se v nabídce informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a ve škole
dostupných výukových programů
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Název předmětu
●
●
Seminář programování
Výchovné a vzdělávací strategie

Seminář programování
posuzuje relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací, využívá k tomuto účelu dostupné
metody nebo softwarové prostředky
využívá v případě potřeby interaktivní distanční vzdělávání
Septima/3. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
Učivo
Je schopen sestavovat algoritmy na řešení různých problémů, využívá k tomu
C# - konzolové a formulářové aplikace
vývojové diagramy.
Základní pojmy – algoritmus, program, příkaz, proměnná
Struktura programu
Ovládá jednoduché příkazy pro vstup a výstup při programování konzolových
Podmínka KDYŽ
aplikací.
Cyklus s pevným počtem opakování
Využívá při programování příkazy pro podmínky a cykly.
Cykly s podmínkou
Umí pracovat se soubory.
Pole – struktura, řazení, využití
Zvládne vytvořit jednoduchý program v konzoli, který řeší danou skupinu úloh.
Práce se soubory
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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Seminář programování
Výchovné a vzdělávací strategie

Oktáva/4. r.






Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
Učivo
Rozumí rozdílu mezi konzolovou a formulářovou aplikací, chápe pojem objekt a
C# - objektové programování
jeho vlastnosti.
Základní pojmy objektového programování
Seznámení se základními komponentami a jejich vlastnostmi
Zná základní komponenty objektově zaměřeného vývojářského nástroje.
Události a práce s nimi
Umí nastavit vlastnosti a události jednotlivých komponent.
Tvorba jednoduchých aplikací
Zvládne vytvořit jednoduchý program pro Windows.
Chápe význam programování v dnešní době, zná jeho všestranné využití v mnoha Webové aplikace
vědeckých i komerčních oborech.
Programování při tvorbě webových stránek – Javascript,
PHP
Uvědomuje si rozmanitost různých vývojářských nástrojů.
Orientuje se v oblasti programovacích jazyků.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
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5.21 Volitelný předmět 3
prima
0

sekunda
0

tercie
0

kvarta
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.

2+2+2+2

8

Volitelný
Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Volitelný předmět 3
Volitelné vzdělávací aktivity
V rámci volitelného předmětu 3 se žáci mohou dále profilovat v podle svých zájmů a budoucího profesního zaměření.
Nabízí se předměty jak společenskovědní, tak přírodovědné. Každý žák si z uvedené nabídky volí čtyři předměty po
dvou hodinách. Celkově má tento blok volitelných předmětů týdenní hodinovou dotaci 8 hodin..

5.21.1 Volitelná fyzika

prima
0

sekunda
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Volitelná fyzika
Volitelné vzdělávací aktivity
Volitelná fyzika navazuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v hodinách fyziky na VG.
Vede žáky k objevování přírodních zákonitostí, k vytváření a ověřování hypotéz, učí žáky zkoumat příčiny přírodních
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Volitelná fyzika
procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie,
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování, připravuje žáky ke studiu na VŠ
technických a přírodovědných typů, seznamuje žáky s poznatky fyziky 20. století a jejich užitím v praxi.
Volitelná fyzika je předmět pro žáky 4. ročníků a oktávy. Vyučuje se 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v laboratoři fyziky s
využitím dataprojektoru, případně v učebně fyziky s využitím měřícího systému ISES.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 nalézá vhodné metody měření a pozorování fyzikálních zákonů;
 na základě pokusu nebo pozorování vyslovuje hypotézy a navrhuje způsob ověřování těchto hypotéz;
 zvažuje různé způsoby pozorování a měření, jejich klady a zápory;
 posuzuje a porovnává přesnost měření;
 řeší takové úkoly, při kterých se učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému,
formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat;
 začleňuje informace do souvislostí;
 rozpozná a pojmenuje problém, řeší jej pomocí logického a kritického přístupu i za využití předchozích
zkušeností;
 posuzuje fakta.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 souvisle a výstižně formuluje své myšlenky v písemné i mluvené formě;
 zaujímá vlastní postoj k řešenému problému, obhajuje jej, konfrontuje s názory druhých, argumentuje;
 výsledky své práce prezentuje a obhajuje;
 k vyjadřování svých názorů užívá vhodné prostředky komunikace;
 při práci ve skupinách komunikuje, diskutuje o problému, obhajuje svůj názor.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 si uvědomuje problematiku energetických zdrojů, šetří energií, upřednostňuje obnovitelné zdroje energie;
 zodpovědně vyhledává a využívá nejvhodnější řešení;
 využívá spolupráci při řešení problémů;
 posiluje sebedůvěru a pocit zodpovědnosti.
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Název předmětu

Volitelná fyzika
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává, třídí a propojuje informace;
 používá odbornou terminologii;
 samostatně měří, experimentuje a porovnává získané informace;
 nalézá souvislosti mezi získanými daty.
Kompetence pracovní:
Žák:
 dodržuje zásady bezpečného chování při práci v učebně a laboratoři fyziky;
 zodpovědně používá školní pomůcky, pracuje s nimi podle pokynů učitele.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 pracuje samostatně a vytváří si zdravou sebedůvěru;
 v případě potřeby umí požádat o pomoc, ale také pomoc poskytnout;
 pracuje ve skupině (chápe podstatu týmové práce), svým chováním přispívá k příjemné atmosféře při práci;
 respektuje stanovená pravidla;
 cvičí se v diskusi;
 prezentuje a obhajuje svůj názor.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly;
 si uvědomuje problematiku energetických zdrojů, šetří energií, upřednostňuje obnovitelné zdroje energie.
Volitelná fyzika

Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
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Volitelná fyzika

oktáva/4. r.



ŠVP výstupy
Porovnává klasickou a relativistickou fyziku.
Uvede příklady platnosti principu relativity.

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Učivo

Speciální teorie relativity
Michelsonův pokus
Postuláty STR
Relativnost současnosti
Interpretuje princip stálé rychlosti světla.
Dilatace času
Kontrakce délky
Relativistická hmotnost, Lorentzova transformace
Aplikuje relativistickou fyziku v mikrosvětě.
Vztah mezi hmotností a energií
Fyzika mikrosvěta
Porovnává zákony makrosvěta a mikrosvěta.
Fyzika mikrosvěta
Fyzika atomového jádra a elektronového obalu
Kvantová fyzika, Spektrum absolutně černého tělesa
Objasní podstatu fotoelektrického jevu a jeho praktické užití.
Fotoelektrický jev
Objasní dualitu vln a částic.
Dualita vln a částic
Comptonův rozptyl
Systém mikročástic a interakce mezi nimi
Charakterizuje základní modely atomu.
Spektra plynů a jejich souvislost s kvantováním energie atomů
Bohrův model atomu
Vysvětluje způsoby, jimiž astrofyzika zkoumá vesmír.
Astrofyzika
Metody měření v astronomii
Popisuje vývoj hvězd a vesmíru, strukturu vesmíru.
Vznik a vývoj hvězd
Procesy ve hvězdách
Vznik a vývoj vesmíru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

398

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Volitelná fyzika

oktáva/4. r.
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - stavba mediálních sdělení
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení

5.21.2 Volitelná chemie

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Volitelná chemie
Volitelné vzdělávací aktivity
Předmět přináší poznatky o chemické podstatě metabolických procesů v tělech organismů, zabývá se zákonitostmi
chemických dějů a propojeností jednotlivých metabolických drah, řeší energetické bilance reakcí a učí předvídat
vlastnosti a chování látek v chemických reakcích. V rámci předmětu se žáci seznamují s výsledky bádání předních
českých a světových chemiků.
Volitelná chemie se vyučuje v oktávě (resp. 4. ročníku) 2 hodiny týdně. Výuka volitelné chemie je vedena převážně v
odborné učebně. Odborná učebna chemie je vybavena výpočetní technikou a dataprojektorem. Do výuky jsou
zařazovány odborné exkurze. Součástí předmětu je i práce v laboratoři.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná přírodovědný problém a vyhledává a třídí informace a postupy k jeho vyřešení;
 uplatňuje při řešení vhodné metody (např. pokus, pozorování a porovnávání) a dříve získané vědomosti i
dovednostia svoji představivost a intuici;
 vytváří vhodné hypotézy a postupnými kroky je teoreticky nebo prakticky ověřuje;
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Název předmětu

Volitelná chemie



zvažuje možné klady a zápory řešení, včetně posouzení rizik a dopadu na zdraví člověka i ostatních
organismů;
 kriticky interpretuje získané poznatky a opírá se i o poznatky odborníků;
 hodnotí v širších souvislostech určitý chemický pojem, zákonitost i problém.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně,
v písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
komunikačních prostředků;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 respektuje stanovená pravidla během práce v učebně, laboratoři i v terénu;
 posuzuje reálně své možnosti při samostatné i skupinové práci během výuky chemických i ekologických
témat;
 je zdravě sebevědomý a schopný sebereflexe;
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své schopnosti a zájmovou orientaci;
 uvažuje o své chemicky zaměřené profesi v kontextu svých dosavadních úspěchů a trvalého zájmu;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku;
 projevuje zodpovědný vztah ke svému zdraví, zdraví druhých lidí i ostatních organismů.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný a zodpovědný;
 respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních lidí;
 uvažuje v souladu s udržitelným rozvojem o chodu společnosti i planety;
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Název předmětu

Volitelná chemie



Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

rozhoduje se a chová tak, aby neohrožoval a nepoškozoval své zdraví i zdraví ostatních, přírodu a životní
prostředí;
 přistupuje zodpovědně k práci s chemickými látkami a přípravky;
 chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytuje dle
svých možností pomoc ostatním;
 posuzuje události a vývoj veřejného života a sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům chemických a ekologických informací, tvořivě je zpracovává a využívá při učení
a v praxi;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 přijímá zodpovědnost za učení chemických a ekologických témat a za práci (referát, laboratorní či seminární
práce, SOČ, projekt, atd.), která vede k získání nových vědomostí a dovedností;
 získané informace uvádí do souvislosti na úrovni systematické i obecné chemie.
Kompetence pracovní:
Žák:
 zná a objektivně posuzuje své znalosti, schopnosti a dovednosti;
 si stanovuje takové cíle, které jsou pro něj dosažitelné z hlediska času i možností;
 samostatně řeší problémy, které ho vedou ke stanovenému cíli;
 uplatňuje získané schopnosti, znalosti a dovednosti při výběru své profese;
 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných situacích v jednotlivých etapách
života člověka.
Předmět volitelná chemie navazuje na výuku chemie v septimě a 3. ročníku.

Volitelná chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.




Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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oktáva/4. r.






Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam.
Lipidy
Zapíše významné metabolity chemickým vzorcem.
Sacharidy
Zdůvodňuje chemické reakce probíhajících metabolických dějů.
Proteiny
Vysvětluje na příkladech chemických metabolitů propojenost jednotlivých
Nukleové kyseliny
metabolických dějů.
Enzymy, vitaminy a hormony
Objasňuje význam správného a vyváženého fungování těchto dějů.
Zváží důsledky chyb v metabolických drahách pro zdraví člověka.
Vysvětlí rozdíl mezi metabolismem látkovým a energetickým.
Uvede příklady makroergických sloučenin, jejich vznik a význam pro živé organismy.
Objasňuje pojmy hmotnostní zlomek, objemový zlomek, molární koncentrace,
Procvičování základních výpočtů v chemii
poznatky o vyjadřování složení látek a roztoků aplikuje při řešení početních příkladů.
Vysvětluje pojem chemická rovnováha, rovnovážná konstanta, rychlost chemické
reakce.
Na základě znalosti rovnovážného složení reakční směsi řeší výpočty rovnovážné
konstanty.
Využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání
Chemická vazba
některých fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich chování v chemických
reakcích.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
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oktáva/4. r.
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu

5.21.3 Volitelná biologie

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Volitelná biologie
Volitelné vzdělávací aktivity
Žákem zvolený předmět volitelná biologie navazuje na učivo biologie nižších ročníků. Jeho náplň doplňuje, prohlubuje
a propojuje vědomosti a dovednosti žáků získané v hodinách povinné biologie. Učivo je zde navíc provázáno s
ostatními přírodovědnými předměty (chemie, fyzika, zeměpis, ekologie), což vede žáky k osvojení a chápání
probíraných témat v širším kontextu. Důraz je kladen na schopnost žáka samostatně, uceleně a srozumitelně vysvětlit
problematiku biologických věd s využitím odpovídající odborné terminologie a svých vlastních myšlenkových
formulací.
Předmět volitelná biologie je vyučován v oktávě s dvouhodinovou dotací jednou za týden. Výuka probíhá převážně v
odborné učebně biologie vybavené výpočetní technikou, dataprojektorem a mikroskopem. Do výuky jsou zařazovány
odborné přednášky (spolupráce s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR) a nové poznatky na poli biologických
věd.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná biologický nebo ekologický problém a hledá informace a postupy k jeho vyřešení;
 uplatňuje při řešení vhodné metody (např. pokus, pozorování a porovnávání) a dříve získané vědomosti i
dovednosti a též svoji představivost a intuici;
 vytváří vhodné hypotézy a postupnými kroky je teoreticky nebo prakticky ověřuje;
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Volitelná biologie



zvažuje možné klady a zápory řešení, včetně posouzení rizik a dopadu na zdraví člověka i ostatních
organismů;
 kriticky interpretuje své získané poznatky a opírá se i o poznatky biologických odborníků;
 hodnotí v širších souvislostech určitý biologický nebo ekologický pojem, zákonitost i problém.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně,
v písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
komunikačních prostředků;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům biologických a ekologických informací, tvořivě je zpracovává a využívá při učení
a v praxi;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 přijímá zodpovědnost za učení biologických a ekologických témat a za práci (referát, seminární práce, SOČ,
projekt, atd.), která vede k získání nových vědomostí a dovedností;
 získané informace uvádí do souvislosti na úrovní vývojové i obecné biologie a biologie organismů.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný a zodpovědný;
 respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních lidí, vychází ze znalostí anatomie, fyziologie a
psychologie člověka;
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Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

respektuje ontogenetický i fylogenetický vývoj organismů;
porovnává své představy o vlastním životě s pravděpodobnými odhady vývoje společnosti, přírody a
životního prostředí;
 uvažuje v souladu s udržitelným rozvojem o chodu společnosti i planety;
 rozhoduje se a chová tak, aby neohrožoval a nepoškozoval své zdraví i zdraví ostatních, přírodu a životní
prostředí;
 přistupuje eticky k práci s biologickým materiálem;
 chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytuje dle
svých možností pomoc ostatním;
 posuzuje události a vývoj veřejného života a sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům biologických a ekologických informací, tvořivě je zpracovává a využívá při učení
a v praxi;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 přijímá zodpovědnost za učení biologických a ekologických témat a za práci (referát, seminární práce, SOČ,
projekt, atd.), která vede k získání nových vědomostí a dovedností;
 získané informace uvádí do souvislosti na úrovní vývojové i obecné biologie a biologie organismů.
Kompetence pracovní:
Žák:
 zná a objektivně posuzuje své znalosti, schopnosti a dovednosti;
 si stanovuje takové cíle, které jsou pro něj dosažitelné z hlediska času i možností;
 samostatně řeší problémy, které ho vedou ke stanovenému cíli;
 uplatňuje získané schopnosti, znalosti a dovednosti při výběru své profese;
 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných situacích v jednotlivých etapách
života člověka.
U žáků, kteří si vybrali tento volitelný předmět, se předpokládá zvýšený zájem o biologii a o složení maturitní zkoušky
z ní, proto jsou v rámci předmětu volitelná biologii žáci nabádáni k cílené práci na maturitních tématech a jejich
znalosti jsou průběžně prověřovány a hodnoceny.
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Volitelná biologie
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Charakterizuje jednotlivá stádia a etapy vývoje člověka.
Ontogenetický a fylogenetický vývoj člověka
Porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci člověka.
Charakterizuje jednotlivé etapy vývoje rostlin a živočichů, jejich vzhled, vlastnosti a Fylogenetický vývoj rostlin a živočichů
životní podmínky.
Porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci rostlin a živočichů.
Vysvětlí pozitivní i negativní význam virů a bakterií v přírodě a ve vztahu k ostatním Biologie virů a bakterií, imunita člověka
organismům, včetně člověka.
Objasní vznik a průběh imunitní odpovědi lidského těla při setkání s patogenními
organismy.
Zhodnotí význam jednotlivých buněčných organel při běžných buněčných
Buňka a buněčné procesy
procesech.
Objasní molekulární a buněčnou podstatu genetiky.
Molekulární a buněčná genetika
Využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti
Genetika rostlinných i živočišných organismů a člověka
organismů.
Popíše charakter lidské populace a její vývoj ve zdraví i nemoci.
Genetika populací
Zhodnotí příčiny a význam genetické proměnlivosti pro vývoj lidské populace a
Dědičnost a proměnlivost
ostatních organismů.
Analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě.
Využití genetiky v praxi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
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oktáva/4. r.
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

5.21.4 Volitelný zeměpis

prima
0

sekunda
0

tercie
0

kvarta
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Volitelný zeměpis
Volitelné vzdělávací aktivity
Předmět volitelný zeměpis nabízí rozšíření základního učiva zeměpisu, prohlubuje poznatky z fyzické,
socioekonomické a regionální geografie a zároveň slouží k zopakování a doplněn í učiva. Předmět vykazuje významný
integrační potenciál. Propojuje znalosti z přírodních a sociálních věd a významným způsobem přispívá k dosažení řady
kompetencí studenta vymezených v průřezových tématech RVP.
Hlavními formami a metodami práce je aktivní sledování procesů v geografii, samostatné vyhledávání a zpracování
informací a dat, samostatná práce, prezentace výsledků před spolužáky a také práce s řadou různorodých
informačních zdrojů.
Předmět volitelný zeměpis je vyučován v oktávě (resp. 4. ročníku) s dvouhodinovou dotací jednou za týden. Výuka
probíhá převážně v odborných učebnách, které jsou vybavené výpočetní technikou a dataprojektorem.
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Volitelný zeměpis
Žák:





řeší problémové úlohy, které vyžadující syntézu i analýzu již získaných znalostí;
uplatňuje při řešení vhodné metody (např. pozorování a porovnávání);
vytváří vhodné hypotézy a postupnými kroky je ověřuje.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuje vlastní názor, rozvíjí schopnost argumentovat a adekvátně reagovat na argumenty protistran;
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu;
 rozumí různým typům map, grafů, textů a obrazových materiálů;
 běžně a správně užívá geografickou terminologii.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 spolupracuje s ostatními studenty při řešení geografických problémů, plánuje aktivity skupiny a dělí se o dílčí
úkoly.
Kompetence občanská:
Žák:
 respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností lidí různých kultur;
 porovnává své představy o vlastním životě s pravděpodobnými odhady vývoje společnosti, přírody a
životního prostředí;
 uvažuje v souladu s udržitelným rozvojem o chodu společnosti i planety.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii.
Kompetence pracovní:
Žák:
 samostatně řeší problémy;
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Volitelný zeměpis


Volitelný zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

uplatňuje získané schopnosti, znalosti a dovednosti v praxi či při studiu geografických oborů.
oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich
přírodní, kulturní,politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony
vzájemně porovná.
Rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou dimenzi.

Učivo
Regionální geografie Afriky
Regionální geografie Ameriky
Regionální geografie Asie
Regionální geografie Austrálie a Oceánie
Polární oblasti
Regionální geografie Evropy
Evropský integrační proces a jeho geneze

Rozliší a porovnává státy Evropy a jejich mezinárodní integrační uskupení a
organizace podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti.
Zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky.
Regionální geografie ČR
Zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní
prostředí v lokální, regionální a globální úrovni.
Lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky,
rozlišuje jejich specifika.
Čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje
číselné geografické údaje.
Zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické,
Socioekonomická geografie
demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a
zaměstnanost obyvatelstva.
Analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, kulturní a politická specifika
s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa.

409

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Volitelný zeměpis

oktáva/4. r.

Zhodnotí na příkladech různé krajiny jako systém pevninské části krajinné sféry se Charakteristika FG složek krajinné sféry
specifickými znaky, určitými složkami, strukturou, okolím a funkcemi.
Porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy Planetární geografie
sluneční soustavy.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Multikulturní výchova - Multikulturalita

5.21.5 Volitelný dějepis

prima
0

sekunda
0

tercie
0

kvarta
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Volitelný dějepis
Volitelné vzdělávací aktivity
Volitelný dějepis je určen pro zájemce o historii. Výuka je zaměřena na konkretizaci vybraných historických problémů,
na práci s historickými prameny, zejm. písemnými a obrazovými.
V oktávě (resp. 4. ročníku) je žákům v bloku předmětů nabízen volitelný dějepis s dvouhodinovou dotací týdně.
Předmět se otevírá podle zájmu žáků. Obsahem učiva jsou v 1. pololetí významné mezníky a osobnosti v národních
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Volitelný dějepis
dějinách v kontextu 2. poloviny 20. století. Ve 2. pololetí se výuka zaměřuje na ujasnění základních mezníků v
jednotlivých vývojových epochách od antiky do 1. poloviny 20. století.
Je vyučován v odborné učebně dějepisu a v učebně AVT s využitím moderních informačních technologií. Do výuky jsou
zařazovány školní aktivity (exkurze, výstavy, besedy atd.).
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 učí se analyzovat historický a odborný text, odděluje obecné a jednotlivé;
 předkládané úkoly jej nutí užívat metody logického uvažování (induktivní a deduktivní soudy, konkretizace,
zobecňování);
 učí se vést diskusi, skládat argument a správně argumentovat;
 vystihuje a popisuje podstatu konfliktních situací, hledá různá řešení a navzájem je hodnotí;
 účastní se a spolupracuje na školních a mimoškolních projektech.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 využívá příslušnou odbornou terminologii v písemných a mluvených projevech;
 formou samostatných výstupů formuluje své postoje, hodnocení a požadavky;
 hodnotí prezentace ostatních, snaží se identifikovat chybnou a nepřesnou formu komunikace a vyhnout se jí;
 organizuje a hodnotí práci jednotlivce a skupiny.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 v rámci spolupráce při skupinové práci má možnost a prostor uplatňovat svoje individuální schopnosti,
vědomosti a dovednosti;
 učí se vytvářet pracovní plán, časový harmonogram a schopnosti jej upravovat v závislosti na svých
potřebách a výsledcích práce;
 zadáváním skupinových úkolů se učí hledat konsensus mezi individuální a kolektivní potřebou.
Kompetence občanská:
Žák:
 prostřednictvím knih, filmů atd. se učí toleranci v multikulturním prostředí, otevřenosti a toleranci k
odlišnostem;
 při výuce poukazuje na záporné znaky totalitní společnosti, tím si posiluje svůj vztah ke kladným občanským
hodnotám a občanské společnosti vůbec;
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Název předmětu

Volitelný dějepis



Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

rozborem historických dokumentů se učí sledovat a kriticky hodnotit události kolem sebe, nepodléhat
falešně jednoduchým řešením.
Kompetence k učení:
Žák:
 samostatně a kriticky vyhledává informace z různých historických pramenů a kriticky je hodnotí;
 pracuje s odbornou literaturou i moderními informačními technologiemi;
 teoretické poznatky aplikuje v praktických činnostech – referáty, prezentace.
Kompetence pracovní:
Žák:
 uplatní získané vědomosti a dovednosti při své profesní orientaci;
 samostatně řeší problémy;
 je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své
profese).
U žáků, kteří si vybrali tento volitelný předmět, se předpokládá zvýšený zájem o historii a o složení maturitní zkoušky z
ní, proto jsou v rámci předmětu volitelný dějepis žáci nabádáni k cílené práci na maturitních tématech a jejich znalosti
jsou průběžně prověřovány a hodnoceny.

Volitelný dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozšiřuje si získané klíčové kompetence, znalosti a dovednosti ze vzdělávací oblasti Druhá polovina 20. století - významné mezníky a významné osobnosti
Člověk a společnost.
Charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa.
Vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku.
Zaměří se na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA,
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Volitelný dějepis

oktáva/4. r.

SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi.
V jednotlivých vývojových etapách popíše určující procesy a události a uvede
Vybrané historické mezníky od antiky po současnost
významné osobnosti.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - vnímání autora mediálních sdělení
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova demokratického občana - Formy participace občanů v politickém životě
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
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5.21.6 Anglické reálie a literatura

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Anglické reálie a literatura
Volitelné vzdělávací aktivity
Cílem semináře je doplnit a prohloubit poznatky o historických meznících, význačných osobnostech anglicky mluvících
zemí a přiblížit žákům významná díla, autory a období britské a americké literatury v historickém kontextu a na pozadí
společenských událostí. Žáci si také rozšíří poznatky o životě, tradicích a kultuře těchto zemí. Důraz bude kladen na
práci s adaptovanou literaturou a následnou diskuzi žáků o dílech i obdobích, což dává žákům prostor pro aktivní
rozvíjení ústního projevu. Žáci si prohloubí schopnost práce s textem a s jeho interpretací, k čemuž bude využito knih
adaptované literatury ze školní knihovny a multimediálních prostředků (prezentace, cd,dvd.).
Předmět se otevírá podle zájmu žáků. V případě, že z důvodu velkého zájmu dojde k otevření dvou oddělení, budou
žáci rozřazeni podle jazykové úrovně.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává informace z různých zdrojů – pracuje s internetem, , cizojazyčnou literaturou, orientuje se v tisku a
učí se tak efektivně získávat poznatky;
 poznává reálie anglicky mluvících zemí a sleduje jejich aktuální události.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 zpracovává problém - příprava, plánování, řešení, týmová práce, prezentace výsledků písemnou i ústní
formou dle svých jazykových schopností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce včetně využití moderní
informační technologie;
 na odpovídající jazykové úrovni prezentuje svou práci před publikem.
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Název předmětu

Anglické reálie a literatura
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách;
 rozlišuje a respektuje role ve skupině;
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor, buduje své sebevědomí.
Kompetence občanská:
Žák:
 zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe sama, za skupinu;
 dodržuje pravidla slušného chování;
 si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými, poznává společné prvky v dějinách.
Kompetence pracovní:
Žák:
 organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích
oblastech pro oblast jazyka a komunikace.

Anglické reálie a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Charakterizuje hlavní znaky období, zdůvodní jeho civilizační přínos a podstatu
Jak to začalo – nejstarší období na území Británie
vztahu historického pozadí a vývoje jazyka a literatury.
Zhodnotí přínos panovníků pro území Anglie i celé Evropy, popíše konkrétní dopady Významní panovníci Anglie
na život lidí a změny, které ve společnosti proběhly, připraví a přednese souvislý
projev na zadané téma.
Čte anglické texty, běžně odvozuje význam neznámých slov, porozumí hlavním
Legendy a mýty
bodům a samostatně je interpretuje.
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Anglické reálie a literatura

oktáva/4. r.

Čte texty anglické adaptované beletrie, běžně odvozuje význam neznámých slov,
Tudorovci a anglická renesance
porozumí hlavním bodům a myšlenkám literárního textu v angličtině, srozumitelně
formuluje – ústně i písemně – svůj názor na přečtený text, připraví a přednese
souvislý projev na zadané téma.
Vytvoří a komentuje časovou osu vývoje města, vyjmenuje a popíše významné
Historie Londýna
události města.
Samostatně interpretuje dramatické či filmové zpracování literárních děl, připraví a Viktoriánské období a literatura
přednese souvislý projev na zadané téma (např. informace o autorovi, literárním
díle, kontextu, ve kterém literární dílo vzniklo).
Aplikuje poznatky z dějepisu a připraví a přednese prezentaci o významné americké Kapitoly z amerických dějin
osobnosti, popíše způsob, jakým se tyto události v USA připomínají dnes.
Popíše hlavní tradice zemí, zdůrazní jejich shody i odlišnosti, zdůvodní význam tradic Tradice anglicky mluvících zemí
pro současnou dobu a kulturu.
Zhodnotí význam osobností, popíše jejich vliv na společnost, případně historický
Slavné ženy v britských dějinách
dopad, nachází souvislosti s českými významnými osobnostmi.
Vyjádří a obhájí své názory na zhlédnuté dílo, rozvine myšlenky, argumentuje a
Film a recenze
diskutuje o nich, reaguje na názory spolužáků.
Zná hlavní typy médií, zdůvodní význam médií pro člověka, jejich vliv na společnost, Média
objasní jejich výhody i nevýhody.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Etnický původ
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Anglické reálie a literatura

oktáva/4. r.
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Uživatelé
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách

5.21.7 Diferenciální a integrální počet

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Diferenciální a integrální počet
Volitelné vzdělávací aktivity
Diferenciální a integrální počet soustředí opravdové zájemce ze všech čtvrtých ročníků o studium matematiky a
připraví je na studium na vysoké škole. Ovládnutí požadovaného matematického aparátu, elementy matematického
myšlení, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové hlubší poznání a předpokladem dalšího
studia.
Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí
srozumitelné a věcné argumentaci s cílem najít spíše objektivní pravdu než uhájit vlastní názor.
Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a strategie jeho řešení, v aktivním ovládnutí
matematických nástrojů a dovedností, v pěstování schopnosti aplikace. Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli
schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry.
Diferenciální a integrální počet se vyučuje ve čtvrtém ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Soustředí opravdové zájemce
ze všech čtvrtých ročníků o studium matematiky a připraví je na studium na vysoké škole v oblasti integrálního a
diferenciálního počtu.
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Diferenciální a integrální počet
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a
řešení problémů;
 nalézá různé varianty řešení zadaných úloh;
 řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů,
logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
 efektivně využívá matematické nástroje (početní operace, algoritmy, metody řešení problémů);
 při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
Kompetence komunikativní:
Žák:





využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky;
pracuje grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření;
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
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Název předmětu

Diferenciální a integrální počet
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů z
praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.

Diferenciální a integrální počet
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Ovládá základní definice pojmů diferenciálního počtu.
Dokáže prakticky limitovat i derivovat libovolné funkce.
Dovede tyto dovednosti aplikovat při řešení ekonomických a technických problémů.
Dokáže uplatnit znalosti středoškolské matematiky ve vyšším počtu.

Učivo
Diferenciální počet, lokální chování funkcí, limita funkce, limita posloupnosti,
základní věty o limitování, praktické limitování, derivace funkce a její užití, vlastní i
nevlastní derivace, základní věty o derivování, tečna ke křivce a normála ke křivce,
derivace a monotonie, lokální a absolutní extrémy, druhá derivace a její užití,
konvexita a konkávita funkce a inflexní body, šikmé asymptoty funkce, průběh
funkce, optimalizační úlohy
Ovládá základní definice integrálního počtu.
Integrální počet primitivní funkce a zobecněná primitivní funkce a její vlastnosti,
Ovládá praktické integrování slušného počtu funkcí.
neurčitý integrál a jeho vlastnosti, metody integrace-úprava integrandu, metoda per
Zná některé druhé substituce dle požadavků jednotlivých vysokých škol.
partes, první substituční pravidlo, integrace parciálních zlomků, druhé substituční
pravidlo, některé druhé substituce racionálních funkcí
Ovládá základní definice.
Užití integrálního počtu, určitý integrál, Riemannův integrál a jeho vlastnosti,
Umí prakticky vyřešit určitý integrál.
Newtonův integrál a nevlastní integrály, užití určitého integrálu, plocha rovinného
Je schopen aplikovat určitý integrál ve fyzikálních a technických problémech.
obrazce, délka rovinné křivky, objem rotačního tělesa, plocha (povrch) rotačního
tělesa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Diferenciální a integrální počet

oktáva/4. r.
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Mediální výchova - práce v realizačním týmu

5.21.8 Deskriptivní geometrie

prima
0

sekunda
0

tercie
0

kvarta
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Deskriptivní geometrie
Volitelné vzdělávací aktivity
Vyučovací předmět deskriptivní geometrie je volitelným předmětem pro žáky čtvrtých ročníků čtyřletého studia a pro
oktávu osmiletého studia.
Předmět slouží k rozvinutí prostorové představivosti budoucích techniků a k seznámení s jednotlivými projekcemi
prostoru do roviny. Žáci, kteří budou studovat na vysokých školách technického směru se zde naučí technickému
myšlení a praktickému uplatnění geometrie při řešení reálných úloh.
Týdenní dotace jsou dvě hodiny. Výuka je realizována v běžné učebně a doplněna o ukázky grafických programů v
audiovizuální učebně.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a
řešení problémů;
 nalézá různé varianty řešení zadaných úloh;
 řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
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Název předmětu

Deskriptivní geometrie



vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů,
logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
 efektivně využívá matematické nástroje (početní operace, algoritmy, metody řešení problémů);
 při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
Kompetence komunikativní:
Žák:





využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky;
pracuje grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření;
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů z
praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
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Deskriptivní geometrie
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Zná axiomatiku Eukleidova prostoru.
Ovládá v praktické rovině vzájemnou polohu základních podprostorů prostoru.
Využívá kótované promítání na jednu průmětnu.
Zobrazí body, přímky a roviny.
Řeší úlohy o přímce a rovině, polohové úlohy, metrické úlohy stejně jako v
Mongeově promítání.
Čte topografické náčrty a umí zobrazit sedlové střechy.
Zná princip Mongeova zobrazení.
Umí zobrazit bod, přímku a rovinu.
Ovládá základní jednoduché úlohy o přímce a rovině.
Za pomoci základních úloh umí samostatně vyřešit většinu prostorových
konstruktivních úloh.
Ovládá symbolické a technické označování při praktickém rýsování.
Umí používat známé rýsovací pomůcky.
Používá geometrické počítačové programy.

Učivo
Stereometrie, axiomatický systém Eukleidova prostoru, základní věty stereometrie,
polohové úlohy v prostoru, princip zobrazování prostoru do roviny
Kótované promítání na jednu průmětnu

Mongeovo promítání na dvě k sobě kolmé průmětny zobrazení bodu, přímky,
roviny, úlohy o přímce, úlohyzobrazení bodu, přímky, roviny, úlohy o přímce, úlohy
o rovině, zobrazení lineárního útvaru v libovolné rovině, kuželosečky a jejich
konstrukce, zobrazení lineárních a kvadratických těles, průnik tělesa rovinou, průnik
přímky s tělesem, metrické úlohy, odchylka přímky od průmětny, odchylka roviny
od průmětny, skutečná velikost, afinita a kolineace
Kosoúhlé promítání na jednu průmětnu zobrazení bodu, přímky a roviny, úlohy o
přímce a rovině, zobrazení lineárních těles, průnik tělesa s rovinou - řezy, průnik
přímky s tělesem, afinita a kolineace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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5.21.9 Konverzace v německém jazyce

prima
0

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvint/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Konverzace v německém jazyce
Volitelné vzdělávací aktivity
Předmět konverzace v německém jazyce rozvíjí komunikativní dovednosti žáků a volně navazuje na jejich dosavadní
znalosti. Rozvíjí především produktivní řečové dovednosti a komunikativní schopnosti žáka a klade důraz na rozvoj
tematické slovní zásoby, schopnost interakce a orientaci v kulturně-politických vztazích.
Předmět se vyučuje dvě hodiny týdně v jazykové učebně.

Kompetence k učení:
Žák:
 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení;
 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě;
 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy
bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého
učení a diskutuje o nich.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností;
 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.
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Název předmětu

Konverzace v německém jazyce
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;
 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí, říkají a dělají;
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a
řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence občanská:
Žák:
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních
lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému
násilí;
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností
ve škole i mimo školu.
Kompetence pracovní:
Žák:
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.
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Konverzace v německém jazyce
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu užívanou v
každodenním životě, a reaguje na otázky k textu.
Rozumí hlavním bodům autentického ústního projevu na běžné a známé téma.
Rozumí a adekvátně reaguje v různých komunikačních situacích v rámci probíraných
tematických okruhů.

Učivo
Čtení s porozuměním v rámci probíraných tematických okruhů

Poslech s porozuměním v rámci probíraných tematických okruhů
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem
Slovní zásoba k tématům: osobní a společenský život, práce a volný čas, svět kolem
nás a jeho problémy, soužití lidí, zdravý životní styl a další
Zapojí se do hovoru o tématech, která jsou mu známá a o která se zajímá.
Simulovaný osobní, telefonický, pracovní rozhovor
Vyjádří své pocity a názory a dokáže je zdůvodnit či vysvětlit.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem
Slovní zásoba k tématům: osobní a společenský život, práce a volný čas, svět kolem
nás a jeho problémy, soužití lidí, zdravý životní styl a další
Vytvoří jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text v rámci probíraných témat. Upevnění gramatických konstrukcí a pravopisu
Dopis, formulář, reakce na mail či jiný aktuální podnět
Dokáže popsat konkrétní situaci, jednoduše vyprávět či reprodukovat příběh.
Upevnění gramatických konstrukcí a pravopisu
Práce se slovníkem
Zajímá se o aktuální dění v německy mluvících zemích.
Reálie německy mluvících zemí – práce s různými zdroji informací (věcná literatura,
internet, hromadné sdělovací prostředky), reakce na ně
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
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Konverzace v německém jazyce

oktáva/4. r.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.21.10

prima
0

Matematika v praxi

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Matematika v praxi
Volitelné vzdělávací aktivity
Volitelný předmět matematika v praxi vede k ovládnutí požadovaného matematického aparátu, elementy
matematického myšlení, vytváření hypotéz a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové hlubší poznání a
předpokladem dalšího studia. Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí
logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s cílem najít spíše objektivní pravdu, než uhájit vlastní názor.
Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a strategie jeho řešení, v aktivním ovládnutí
matematických nástrojů a dovedností, v pěstování schopnosti aplikace. Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli
schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry.
Matematika v praxi se vyučuje ve čtvrtém ročníku (oktávě) s dotací 2 hodiny týdně. Soustředí zájemce o prohloubení
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Název předmětu
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Matematika v praxi
znalostí z matematiky a připraví je na studium na vysoké škole v oblasti logiky, funkcí, geometrie, kombinatoriky,
pravděpodobnosti, statistiky a komplexních úloh.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 řeší dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a
řešení problémů;
 nalézá různé varianty řešení zadaných úloh;
 řeší nové úkoly a problémy, u kterých může aplikovat známé a osvědčené postupy řešení;
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření.
Kompetence k učení:
Žák:
 rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů,
logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
 efektivně využívá matematické nástroje (početní operace, algoritmy, metody řešení problémů);
 při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
Kompetence komunikativní:
Žák:





využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními;
užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky;
pracuje grafy, tabulkami, diagramy apod.
Kompetence k podnikavosti:
Žák:
 provádí rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení
problému a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k zadání;
 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a postupujeme k jejich ověření;
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů
z praxe;
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Matematika v praxi




provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Kompetence pracovní:
Žák:
 řeší projekty a další činnosti, ve kterých využije získané znalosti a dovednosti k řešení úloh a problémů z
praxe;
 provádí s počítačem a kalkulátorem základní pracovní činnosti využitelné v životě;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně je dokončí.
Matematika v praxi

oktáva/4. r.

Výchovné a vzdělávací strategie







Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k podnikavosti
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Určí hodnotu výrazu.
Určí nulový bod výrazu.
Určí definiční obor výrazu.
Chápe rovnost výrazů.
Vyjádří neznámou z libovolného výrazu.
Určí definiční obor rovnice a nerovnice.
Umí najít obor pravdivosti rovnice a nerovnice.
Ovládá ekvivalentní a neekvivalentní úpravy rovnic a nerovnic.
Ovládá grafická řešení rovnic a nerovnic.
Chápe pojem definiční obor funkce.
Určí obor hodnot funkce.
Přiřadí graf k předpisu funkce a naopak.
Modeluje reálné závislosti pomocí elementárních funkcí.
Ovládá základní globální vlastnosti elementárních funkcí.
Chápe základní pojmy Euklidova prostoru a jejich axiomy.

Učivo
Číselné obory
Algebraické výrazy

Rovnice a nerovnice

Funkce, forma a relace
Posloupnosti, finanční gramotnost a řady

Planimetrie
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oktáva/4. r.

Ovládá geometrické podmnožiny roviny , bod, úsečku. polopřímku, přímku a další
geometrické útvary.
Chápe polohové a metrické vlastnosti v rovině.
Ovládá základní geometrické relace rovnoběžnost, kolmost, konvexnost a další.
Charakterizuje jednotlivá geometrická tělesa.
Geometrická zobrazení
Ovládá polohové i metrické vlastnosti v těchto tělesech.
Stereometrie
Dokáže zobrazit tělesa ve volné rovnoběžné projekci.
Ovládá základní vzorce pro výpočet povrchů a objemů základních geometrických
těles.
Chápe pojem souřadného systému v rovině.
Analytická geometrie
Rozumí pojmům polohová a metrická geometrie.
Chápe pojem aritmetického vektoru.
Ovládá operace s vektory.
Ovládá a používá skalární součin vektorů.
Je schopen analyticky vyjádřit libovolnou podmnožinu roviny.
Řeší kombinatorické úlohy i bez vzorců, z Pascalova trojúhelníku vyvozuje vlastnosti Kombinatorika a pravděpodobnost
kombinačních čísel.
Aplikuje vzorce pro pravděpodobnost na úlohy ze života.
Dovede si spočítat pravděpodobnost výhry ve hře.
Zná argumenty proti hazardu.
Umí interpretovat diagramy.
Základy statistiky
Rozpozná nekvalitní, popř. manipulativní statistické šetření.
Souhrnné opakování k maturitě
Umí interpretovat výsledky statistického šetření.
Využívá k tvorbě diagramů počítačový software.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
Mediální výchova - Média a mediální produkce
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oktáva/4. r.
Mediální výchova - práce v realizačním týmu

5.21.11

prima
0

Seminář z literatury

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Seminář z literatury
Volitelné vzdělávací aktivity
Volitelný seminář z literatury je zaměřen na práci s uměleckými a neuměleckými texty (jejich analýzu, interpretaci) a
na prohloubení znalostí o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech. Sumarizuje,
prohlubuje dosud získané poznatky z předmětu český jazyk a literatura, na který navazuje a jehož obsah dále
rozšiřuje. Pomocí metod kritického myšlení učitel vede žáky k práci s textem a jeho porozumění. Žák získává základní
přehled o vývoji současné 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. Seminář má nejen
napomoci k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky, ale hlavně má napomoci k vytvoření širšího kulturního, zvláště
pak literárního přehled.
Volitelný seminář z literatury je realizován 2 hodiny týdně v oktávě (resp. 4. ročníku).

Kompetence k učení:
Žák:
 je motivován k četbě, k následné analýze textu a společné diskusi a hlubšímu studiu jazyka a literatury;
 využívá své poznatky jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj;
 efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné
postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení;
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Seminář z literatury




kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi;
kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany
druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části;
 vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo
ověřování hypotézy;
 uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a
kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice;
 kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy,
formuluje a obhajuje podložené závěry;
 je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran;
 zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 je veden, aby vyslovil otevřeně svůj názor, obhájil jej, podpořil logickými argumenty, aby spolupracoval s
ostatními spolužáky při rozvoji diskuse a toleroval vzájemně své názory;
 se vyjadřuje v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce
sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci;
 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem;
 rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a
věcně argumentuje.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;
 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a
empatii;
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.
Kompetence občanská:
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Seminář z literatury
Žák:







Současná literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými,
rozhoduje se a jedná vyváženě;
o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby
neohrožoval a nepoškozoval kulturu;
respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí;
rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;
promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností;
k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, posuzuje události a vývoj veřejného života.
oktáva/4. r.







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Učivo
Samostatně analyzuje a interpretuje vybraná literární díla.
Analýza a interpretace vybraných uměleckých textů
Identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci Analýza a interpretace vybraných neuměleckých textů
a účinek na čtenáře.
Posoudí a interpretuje komunikační účinky textu.
Rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, středního proudu a literárního
braku a svůj názor argumentačně.
Samostatně analyzuje a interpretuje vybraná různá zpracování lit. děl.
Při interpretaci literárního textu uplatňuje znalosti struktury literárního díla,
Jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla
literárněvědných žánrů a termínů.
Rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním
textu.
Na konkrétních příkladech popíše specifické jazykové prostředky a objasní jejich
funkci v textu.
Rozpozná jednotlivé funkční styly, slohové postupy a útvary, jež samostatně
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oktáva/4. r.

analyzuje.
Uvede představitele současné české literatury a charakterizuje a interpretuje jejich Výběrové seznámení se současnou literární tvorbou
přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení.
Identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci Analýza a interpretace vybraných uměleckých textů
a účinek na čtenáře.
Posoudí a interpretuje komunikační účinky textu.
Efektivně využívá různých informačních zdrojů (recenze, odborná literatura,
Vyjadřování zážitků z literárních děl a soudů nad nimi: osobní záznamy, anotace,
časopisy, internet).
kritika a recenze, polemika
Poznatky z analýzy textu využívá k argumentaci a v produktivních činnostech
Interpretace textu
rozvíjejících jeho individuální styl.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách

5.21.12

prima
0

Člověk ve společnosti

sekunda
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Člověk ve společnosti
Volitelné vzdělávací aktivity
Výuka předmětu Člověk ve společnosti vede žáky ke kritickému a tvůrčímu myšlení, které je základním předpokladem
pro studium humanitních oborů. Žák probádá pět klíčových okruhů z humanitních věd, na které jednak aplikuje
získané vědomosti z předešlého studia a pak hlavně díky mezipředmětovosti okruhů získá nový a hlubší vhled do
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Člověk ve společnosti
nahlížených témat.
Mezi okruhy patří: Výchova jako filosofický problém; Až na dno blahobytu aneb ekologické aspekty moderní
společnosti; Člověk ve věku stroje čili naděje a meze využívání techniky a efektivního myšlení; Anatomie lidské
destruktivity aneb odhalování hrozeb moderní společnosti; Zotročení svobodou čili o problematizaci svobody a
různých tvářích totality.
Těžištěm předmětu je studium primárních textů, jejich kritický rozbor.
Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů, promluv a přemýšlel o nich. Žák se učí vnímat a chápat různá
jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, učí se výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky
nejen v diskusi tak, aby nedocházelo k jednoduchým frázím.
Od žáka se očekává, že dokáže pracovat s různými zdroji a jedním z klíčových výstupů je sepsání seminární práce na
zadané téma, dalším výstupem je pak prohlubující domácí četba, která připraví na další studium.
Volitelný předmět se vyučuje v oktávě (resp. 4. ročníku) 2 hodiny týdně.
Základní problémy jsou uvedeny formou čtení primárních textů doplněné přednáškou, referáty. Na rozboru textů a na
diskusi se podílí samotný žák. Dostupné teorie a pojmy žák vyhledá samostatně mimo vyučování. Diskuse k problému
by měla ukázat šíři názorového spektra a zdůraznit, proč daná problematika existuje a má-li v současnosti nějaké
řešení. Problematika je prezentována na konkrétních příkladech ze společenských věd.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 se učí diskusi s využitím vlastních znalostí či zkušeností.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 se učí schopnosti orientovat se v přemíře informací;
 je veden k rozlišování globálních, regionálních, národních a osobních náhledů a jejich konfrontace.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 je veden k pochopení a zažití pravidel chování člověka ve společnosti.

Člověk ve společnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy

Oktáva/4. r.





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Učivo
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Člověk ve společnosti

Oktáva/4. r.

Pochopí problematiku výchovy jako filosofického problému, který je možné
nahlížet z různých úhlů pohledu.
Formuluje hlavní myšlenky filosofického textu, vytvoří kritické otázky a stručně,
kriticky dokáže ústně či písemně o nich pojednat.
Formuluje na základě vyhledaných informací ekologické hrozby a problematické
chování člověka k přírodě.
V diskusi argumentuje o hodnotovém žebříčku.
Popisuje některé světové problémy nemediální optikou.
Na konkrétních příkladech demonstruje, jak technika ulehčuje život člověka.
Analyzuje meze techniky a limity nadějí vkládaných do techniky.

Vybrané pohledy na výchovu od J. A. Komenského přes M. Montessori, J. Deweyho
až po I. Illicha
Principy učení pro pokročilé
Filosofické výchovné aspekty
Souvislosti mezi výchovou, pedagogikou, psychologií a filosofií.
Rozpor mezi praktickou výchovou a teorií.
Ekologická témata ve společenských vědách
Člověk a příroda – vzájemné závislosti
Hodnotový žebříček a chování podle něj
Etika
Technika, stroje, efektivita
Moderní technologie
Kritické texty spojené s technikou
Anatomie lidské destruktivity
Texty pojednávající o patologii lidského jednání

Dokáže na základě získaných informací formulovat vliv techniky na člověka.
Posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce.
Na základě četby odborných textů dokáže obhájit nebo zpochybnit argumenty o
smyslu vybraných etických otázek a doloží své tvrzení příklady.
Analyzuje komplikovaný vztah mezi demokracií a svobodou. Dokáže tento vztah na Svoboda
konkrétních příkladech demonstrovat.
Totalitarismus a demokracie
Psychologie davu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

5.21.13

prima
0

Geografie v souvislostech

sekunda
0

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Geografie v souvislostech
Volitelné vzdělávací aktivity
Seminář geografie v souvislostech rozšiřuje a doplňuje učiva předmětu zeměpis vzhledem k budoucímu studiu na
vysokých školách. Výuka souvisí s dalšími vyučovacími předměty – zejména se zeměpisem, dějepisem, se základy
společenských věd.
Cílem předmětu geografie v souvislostech je získání vědomostí a dovedností, které odpovídají danému vzdělávacímu
obsahu a jsou v plném souladu s výstupy pro jednotlivá témata oboru. Žáci se seznamují s vybranými tématy
regionální, socioekonomické a politické geografie, aplikovanými na význačné regiony světa, a tím o nich získávají
hlubší a podrobnější představu. Nedílnou součástí tohoto předmětu je tvorba prezentací, odborných prací, práce s
daty, mapovým materiálem, grafy.
Seminář geografie v souvislostech se vyučuje ve čtvrtém ročníku s dotací 2 hodiny týdně.

Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 pracuje samostatně nebo ve skupině nad aktuálními tématy ze světa;
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Název předmětu
kompetence žáků

Geografie v souvislostech



při jejich řešení využívá odborné literatury a nalézá vlastní řešení.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 komunikuje s ostatními studenty ve skupině, respektuje názory druhých, zapojí se do diskuse;
 formuluje své myšlenky, obhajuje své názory a vhodně argumentuje;
 pracuje s odbornou terminologií.
Kompetence občanská:
Žák:
 získává zájem o sledování společenských, politických, hospodářských a ekologických událostí sledováním
aktuálního dění ve světě.
Kompetence k učení:
Žák:
 používá vhodnou literaturu (encyklopedie, časopisy, ročenky, atlasy, mapy) a internet;
 vyhledává, efektivně zpracovává, třídí a prezentuje informace.
Kompetence pracovní:
Žák:
 při práci ve skupinách společně hledá efektivní řešení problému;
 zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, úplně a včas je dokončí;
 procvičuje praktické činnosti (sběr dat a materiálů – fotografie, novinové články, rozhovory, ..).

Geografie v souvislostech
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Charakterizuje fyzicko-geografickou sféru vybraných regionů světa a vysvětluje
specifika oblastí.

Učivo
Aplikace znalostí z fyzické geografie na vybrané regiony světa
Rizikové jevy – přírodní i společenské
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Geografie v souvislostech

oktáva/4. r.

Charakterizuje společnost a hospodářství významných lokalit světa.

Rozdíly nebo naopak podobnosti ve způsobu života lidí v konkrétních oblastech
Sídelní problematika a migrace
Uvede příklady ekonomického a demografického potenciálu v regionech.
Proč některé části světa prosperují a jiné ne
Lidská společnost – fungující kompaktní celek
Lokalizuje hlavní oblasti; chápe jedinečnost zemí a jejich kulturu i tradice.
Střet civilizací, multikulturalismus
Hodnotí odlišnosti v jednotlivých regionech světa v závislosti na přírodním
Válka s terorismem
bohatství, historickém vývoji, politické orientaci, ekonomice, demografickém vývoji. Dědictví dekolonizace a problémy třetího světa
Sleduje současné dění ve světě.
Ekonomické hegemonie nejsilnějších států světa
Vytváří si vlastní názor a dokáže jej obhájit.
Fakta a mýty, informace, dezinformace, konspirační teorie
Orientuje se v záplavě informací a teorií.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Multikulturní výchova - Kulturní diference
Multikulturní výchova - Etnický původ
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

5.21.14

prima
0

Seminář z chemie a biologie

sekunda
0

tercie
0

kvarta
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Seminář z chemie a biologie
Volitelné vzdělávací aktivity
Seminář rozšiřuje základní znalosti z obecné a fyzikální chemie, vývojové biologie a genetiky.
V chemické části přináší prohloubení a doplnění poznatků o možnostech vyjadřování složení roztoků, rozšiřuje učivo o
poznatky a výpočty v oblasti chemických rovnovah, věnuje se i oblasti termodynamiky.
Biologická část přináší ucelený pohled na vznik a vývoj Země (geologické éry a vývoj kontinentů), rozebírá možné
příčiny změn klimatu v dějinách Země. Zabývá se genetickou příbuzností vývojových linií člověka.
Seminář z chemie a biologie je vyučován v rámci bloku volitelných předmětů v posledním ročníku gymnázia s dotací
dvě hodiny týdně. Výuka je vedena převážně v odborné učebně, která je vybavena výpočetní technikou a
dataprojektorem. Do výuky jsou zařazovány odborné exkurze.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 rozpozná přírodovědný problém a vyhledává a třídí informace a postupy k jeho vyřešení;
 uplatňuje při řešení vhodné metody (např. pokus, pozorování a porovnávání) a dříve získané vědomosti i
dovednosti a svoji představivost a intuici;
 vytváří vhodné hypotézy a postupnými kroky je teoreticky nebo prakticky ověřuje;
 zvažuje možné klady a zápory řešení, včetně posouzení rizik a dopadu na zdraví člověka i ostatních
organismů;
 kriticky interpretuje získané poznatky a opírá se i o poznatky odborníků;
 hodnotí v širších souvislostech určitý chemický pojem, zákonitost i problém.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně,
v písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
komunikačních prostředků;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Seminář z chemie a biologie
Žák:




respektuje stanovená pravidla během práce v učebně, laboratoři i v terénu;
posuzuje reálně své možnosti při samostatné i skupinové práci během výuky chemických i ekologických
témat;
 je zdravě sebevědomý a schopný sebereflexe;
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své schopnosti a zájmovou orientaci;
 uvažuje o své chemicky zaměřené profesi v kontextu svých dosavadních úspěchů a trvalého zájmu;
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku;
 projevuje zodpovědný vztah ke svému zdraví, zdraví druhých lidí i ostatních organismů.
Kompetence občanská:
Žák:
 je svobodný a zodpovědný;
 respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních lidí;
 uvažuje v souladu s udržitelným rozvojem o chodu společnosti i planety;
 rozhoduje se a chová tak, aby neohrožoval a nepoškozoval své zdraví i zdraví ostatních, přírodu a životní
prostředí;
 přistupuje zodpovědně k práci s chemickými látkami a přípravky;
 chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytuje dle
svých možností pomoc ostatním;
 posuzuje události a vývoj veřejného života a sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí.
Kompetence k učení:
Žák:
 vyhledává a třídí informace, vhodně je používá při učení;
 kriticky přistupuje ke zdrojům chemických a ekologických informací, tvořivě je zpracovává a využívá při učení
a v praxi;
 plánuje učení jednotlivých témat, postupuje od jednoduchých pojmů, zákonitostí a problémů ke složitějším;
 klade promyšlené dotazy k získání informací a porozumění odborné terminologii;
 přijímá zodpovědnost za učení chemických a ekologických témat a za práci (referát, laboratorní či seminární
práce, SOČ, projekt, atd.), která vede k získání nových vědomostí a dovedností;
 získané informace uvádí do souvislosti na úrovni systematické i obecné chemie.
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Název předmětu

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Seminář z chemie a biologie
Kompetence pracovní:
Žák:
 zná a objektivně posuzuje své znalosti, schopnosti a dovednosti;
 si stanovuje takové cíle, které jsou pro něj dosažitelné z hlediska času i možností;
 samostatně řeší problémy, které ho vedou ke stanovenému cíli;
 uplatňuje získané schopnosti, znalosti a dovednosti při výběru své profese;
 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných situacích v jednotlivých etapách
života člověka.
Předmět biochemický seminář rozšiřuje a navazuje na výuku předmětů chemie a biologie.

Biochemický seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Objasňuje pojmy hmotnostní zlomek, objemový zlomek, molární koncentrace,
Procvičování základních výpočtů v chemii
poznatky o vyjadřování složení látek a roztoků aplikuje při řešení početních příkladů.
Vysvětluje pojem chemická rovnováha, rovnovážná konstanta, rychlost chemické
Chemické rovnováhy
reakce.
Na základě znalosti rovnovážného složení reakční směsi řeší výpočty rovnovážné
konstanty, reakční rychlosti, pH roztoku.
Objasňuje pojmy entropie, entalpie, Gibbsova energie, při výpočtu reakčních tepel Termodynamika, termochemie
aplikuje termochemické zákony.
Řeší vybrané úlohy z oblasti genetiky, na základě výpočtů odhaduje zastoupení
Výpočty v genetice: dědičnost znaků, vazba genů, genetika populací
sledovaných znaků v modelové populaci, předpovídá vývoj populace z hlediska
genetické různorodosti.
Využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven,
Sdílení odborných informací– diskusní skupiny, elektronické konference, e-learning
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Biochemický seminář

oktáva/4. r.

databází a výukových programů.
Využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k
vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu

5.21.15

prima
0

Pedagogicko-psychologický seminář

sekunda
0

tercie
0

kvarta
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Pedagogicko-psychologický seminář
Volitelné vzdělávací aktivity
Volitelný pedagogicko-psychologický seminář je určen pro zájemce o studium pedagogiky. Výuka je zaměřena na
vybraná témata z pedagogiky, didaktiky a psychologie.
Ve 4. ročníku, oktávě je žákům v bloku předmětů nabízen volitelný pedagogicko-psychologický seminář s
dvouhodinovou dotací týdně. Předmět se otevírá podle zájmu žáků. Obsahem učiva jsou v 1. pololetí vybraná témata

442

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Pedagogicko-psychologický seminář
z pedagogiky, didaktiky a psychologie související s učitelstvím. Ve 2. pololetí se výuka zaměřuje na praktické využití
získaných poznatků v nižších ročnících víceletého gymnázia.
Volitelný předmět je vyučován v učebně AVT s využitím moderních informačních technologií. Do výuky jsou
zařazovány školní aktivity (exkurze, besedy atd.).
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 učí se analyzovat odborný text, odděluje obecné a jednotlivé;
 předkládané úkoly jej nutí užívat metody logického uvažování (induktivní a deduktivní soudy, konkretizace,
zobecňování);
 učí se vést diskusi, skládat argument a správně argumentovat;
 vystihuje a popisuje podstatu konfliktních situací, hledá různá řešení a navzájem je hodnotí;
účastní se a spolupracuje na školních a mimoškolních projektech.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 využívá příslušnou odbornou terminologii v písemných a mluvených projevech;
 formou samostatných výstupů formuluje své postoje, hodnocení a požadavky;
 hodnotí prezentace ostatních, snaží se identifikovat chybnou a nepřesnou formu komunikace a vyhnout se jí;
 organizuje a hodnotí práci jednotlivce a skupiny.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 v rámci spolupráce při skupinové práci má možnost a prostor uplatňovat svoje individuální schopnosti,
vědomosti a dovednosti;
 učí se vytvářet pracovní plán, časový harmonogram a schopnosti jej upravovat v závislosti na potřebách a
výsledcích práce;
 zadáváním skupinových úkolů se učí hledat konsensus mezi individuální a kolektivní potřebou.
Kompetence občanská:
Žák:
 se učí toleranci v multikulturním prostředí, otevřenosti a toleranci k odlišnostem;
 přistupuje zodpovědně a tvořivě k plnění svých povinností;
 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních.
Kompetence k učení:
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Název předmětu

Pedagogicko-psychologický seminář
Žák:




Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

samostatně a kriticky vyhledává informace z různých pramenů a kriticky je hodnotí;
pracuje s odbornou pedagogickou literaturou, základními právními školskými normami i moderními
informačními technologiemi;
 teoretické poznatky aplikuje v praktických činnostech – referáty, prezentace, vyučovací hodina.
Kompetence pracovní:
Žák:
 uplatní získané vědomosti a dovednosti při své profesní orientaci;
 samostatně řeší problémy;
 je schopen objektivního hodnocení a sebehodnocení (reálně posuzuje vlastní možnosti při výběru své
profese).
U žáků, kteří si vybrali tento volitelný předmět, se předpokládá zvýšený zájem o učitelství jako budoucí volbě
vysokoškolského studia.

Pedagogicko psychologický seminář
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
Rozšiřuje si získané klíčové kompetence, znalosti a dovednosti ze vzdělávací oblasti Základní koncepty a otázky pedagogiky a didaktiky
Člověk a společnost.
Popíše hlavní pedagogické koncepce a směry ve vývoji pedagogiky a didaktiky a
zhodnotí současné tendence.
Charakterizuje základní teorie vyučování a učení.
Orientuje se v českém školském systému.
Charakterizuje jednotlivá období psychického vývoje osobnosti se zaměřením na
Vývojová a sociální psychologie se zaměřením na školní věk a dospívání
školní věk a dospívání.
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Pedagogicko psychologický seminář

oktáva/4. r.

Charakterizuje proces sociálního učení a socializační vývoj.
Aplikuje poznatky z oblasti pedagogiky a didaktiky v praxi.

Příprava vzdělávacího projektu pro žáky nižšího gymnázia
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Mediální výchova - Mediální produkty a jejich významy
Mediální výchova - Média a mediální produkce

5.21.16

prima
0

Konverzace ve francouzském jazyce

sekunda
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

tercie
0

Počet vyučovacích hodin za týden
kvarta
kvinta/1. r.
sexta/2. r.
0
0
0

Celkem
septima/3. r.
0

oktáva/4. r.
2
Volitelný

2

Konverzace ve francouzském jazyce
Volitelné vzdělávací aktivity
Předmět konverzace ve francouzském jazyce rozvíjí komunikativní dovednosti žáků a volně nazuje na jejich dosavadní
znalosti. Rozvíjí především produktivní řečové dovednosti a komunikativní schopnosti žáka a klade důraz na rozvoj
tematické slovní zásoby, schopnost interakce a orientaci v kulturně-politických vztazích.
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Konverzace ve francouzském jazyce
Předmět se vyučuje dvě hodiny týdně v jazykových učebnách.

Kompetence k učení:
Žák:
 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení;
 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě;
 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy
bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého
učení a diskutuje o nich.
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností;
 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.
Kompetence komunikativní:
Žák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu;
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění;
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem;
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
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Název předmětu

Konverzace ve francouzském jazyce
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Žák:
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;
 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí, říkají a dělají;
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a
řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence občanská:
Žák:
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních
lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí;
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností
ve škole i mimo školu.
Kompetence pracovní:
Žák:
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.

Konverzace ve francouzském jazyce
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu užívanou v

Učivo
Čtení s porozuměním v rámci probíraných tematických okruhů
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Konverzace ve francouzském jazyce

oktáva/4. r.

každodenním životě, a reaguje na otázky k textu.
Poslech s porozuměním v rámci probíraných tematických okruhů
Rozumí hlavním bodům autentického ústního projevu na běžné a známé téma.
Rozumí a adekvátně reaguje v různých komunikačních situacích v rámci probíraných Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
tematických okruhů.
Práce se slovníkem
Slovní zásoba k tématům: osobní a společenský život, práce a volný čas, svět kolem
nás a jeho problémy, soužití lidí, zdravý životní styl a další
Zapojí se do hovoru o tématech, která jsou mu známá a o která se zajímá.
Uplatnění jazykových dovedností v simulovaném osobním, telefonickém, pracovním
rozhovoru
Jistota, přesnost a plynulost mluveného projevu
Vyjádří své pocity a názory a dokáže je zdůvodnit či vysvětlit.
Komunikace v rámci probíraných tematických okruhů
Práce se slovníkem
Slovní zásoba k tématům: osobní a společenský život, práce a volný čas, svět kolem
nás a jeho problémy, soužití lidí, zdravý životní styl a další
Vytvoří jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text v rámci probíraných témat. Upevnění gramatických konstrukcí a pravopisu
Jistota, přesnost a plynulost psaného projevu
Dopis, formulář, reakce na mail či jiný aktuální podnět
Dokáže popsat konkrétní situaci, jednoduše vyprávět či reprodukovat příběh.
Upevnění gramatických konstrukcí v mluveném a psaném projevu
Zajímá se o aktuální dění ve frankofonních zemích.
Reálie frankofonních zemí
Práce s různými zdroji informací (věcná literatura, internet, hromadné sdělovací
prostředky), reakce na ně
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
Multikulturní výchova - Kulturní diference
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oktáva/4. r.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mediální výchova - Média a mediální produkce
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.22 Školní projekty
5.22.1 Branný den
Název předmětu
Oblast

Branný den

Charakteristika předmětu

Cílem projektové dne je především utváření a upevňování dovedností potřebných v krizových situacích
ohrožujících život, majetek i životní prostředí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Branný den se koná každoročně odděleně pro žáky nižšího a vyššího gymnázia (popřípadě společně pro
předmětu (specifické informace o předmětu všechny žáky školy). Témata se opakují tak, aby každý žák prošel všechna.
důležité pro jeho realizaci)
Na realizaci branného dne se podílejí vyučující biologie, chemie, zeměpisu, základů společenských věd,
fyziky ve spolupráci s třídními učiteli. Důležitou součástí branného dne je personální zastoupení specialistů
z hasičského záchranného sboru, městské policie, městského úřadu, záchranné služby, případné zapojení
žáků Soukromé střední zdravotnické školy Mělník.
Integrace předmětů
 Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k řešení problémů:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence komunikativní:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence sociální a personální:
kompetence žáků
Kompetence občanská:
Kompetence k podnikavosti:
Kompetence k učení:
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Název předmětu

Branný den

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Kompetence pracovní:
Branný den obsahuje všechny klíčové kompetence (kompetence k učení, kompetence komunikativní,
kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence
pracovní) s důrazem na kompetence k řešení problémů, sociální a personální. Projektový den se významně
podílí na naplňování průřezového tématu Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova,
zároveň také zasahuje do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Očekávaným výstupem Branného dne je praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích
pomoci k záchraně života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.
Fotodokumentace a zpráva z branného dne je vyvěšena na webových stránkách školy.

Branný den
Výchovné a vzdělávací strategie

prima









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích pomoci k záchraně
života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.

Učivo

Zásady první pomoci
Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
Ochrana člověka za mimořádných událostí (požár, únik nebezpečných látek, radiační
havárie)
Živelné katastrofy a terorismus
Dopravní nauka
Orientace v terénu
Integrovaný záchranný systém
Činnost městského úřadu a městské policie za mimořádných událostí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Branný den

prima
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Environmentální výchova - Ekosystémy
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Branný den
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Branný den

sekunda






Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích pomoci k záchraně
života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.

Učivo

Zásady první pomoci
Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
Ochrana člověka za mimořádných událostí (požár, únik nebezpečných látek, radiační
havárie)
Živelné katastrofy a terorismus
Dopravní nauka
Orientace v terénu
Integrovaný záchranný systém
Činnost městského úřadu a městské policie za mimořádných událostí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
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Branný den

sekunda
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Branný den
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích pomoci k záchraně
života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.

Učivo
Zásady první pomoci
Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
Ochrana člověka za mimořádných událostí (požár, únik nebezpečných látek, radiační
havárie)
Živelné katastrofy a terorismus
Dopravní nauka
Orientace v terénu
Integrovaný záchranný systém
Činnost městského úřadu a městské policie za mimořádných událostí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Branný den

tercie
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Branný den
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Branný den

kvarta






Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích pomoci k záchraně
života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.

Učivo

Zásady první pomoci
Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
Ochrana člověka za mimořádných událostí (požár, únik nebezpečných látek, radiační
havárie)
Živelné katastrofy a terorismus
Dopravní nauka
Orientace v terénu
Integrovaný záchranný systém
Činnost městského úřadu a městské policie za mimořádných událostí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
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kvarta
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Branný den
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích pomoci k záchraně
života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.

Učivo
Zásady první pomoci
Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
Jaderná problematika
Živelné katastrofy (hory, povodně)
Integrovaný záchranný systém
Úkoly a činnosti městské policie a hasičského záchranného sboru za mimořádných
událostí
Rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o způsobu jednání Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
v situacích vlastního nebo cizího ohrožení.
Jaderná problematika
Živelné katastrofy (hory, povodně)

456

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Branný den

kvinta/1. r.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Branný den
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.




Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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sexta/2. r.







Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích pomoci k záchraně
života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.

Učivo

Zásady první pomoci
Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
Jaderná problematika
Živelné katastrofy (hory, povodně)
Integrovaný záchranný systém
Úkoly a činnosti městské policie a hasičského záchranného sboru za mimořádných
událostí
Rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o způsobu jednání Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
v situacích vlastního nebo cizího ohrožení.
Jaderná problematika
Živelné katastrofy (hory, povodně)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
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sexta/2. r.
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Branný den
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích pomoci k záchraně
života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.

Učivo
Zásady první pomoci
Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
Jaderná problematika
Živelné katastrofy (hory, povodně)
Integrovaný záchranný systém
Úkoly a činnosti městské policie a hasičského záchranného sboru za mimořádných
událostí
Rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o způsobu jednání Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
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septima/3. r.

v situacích vlastního nebo cizího ohrožení.

Jaderná problematika
Živelné katastrofy (hory, povodně)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

Branný den
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.



Kompetence k řešení problémů
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oktáva/4. r.








Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Praktické zvládnutí činností, které mohou v kritických situacích pomoci k záchraně
života, zdraví a minimalizaci škod na majetku.

Učivo
Zásady první pomoci
Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
Jaderná problematika
Živelné katastrofy (hory, povodně)
Integrovaný záchranný systém
Úkoly a činnosti městské policie a hasičského záchranného sboru za mimořádných
událostí
Rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o způsobu jednání Evakuační plán školy – požární poplachové směrnice
v situacích vlastního nebo cizího ohrožení.
Jaderná problematika
Živelné katastrofy (hory, povodně)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
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Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž

5.22.2 Den Země
Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Integrace předmětů

Den Země
Den Země je projektovým dnem, jehož cílem je získání a upevňování dovedností a návyků potřebných pro zdravý
životní styl a život v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Cílem projektového dne je, aby žák myslel a jednal v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a uvědomoval si
význam zdravé a harmonické přírody, krajiny a životního prostředí pro plnohodnotný život svůj i současné a budoucí
společnosti.
Den Země se koná každoročně odděleně pro žáky nižšího i vyššího gymnázia. Maturitní ročníky se Dne Země
neúčastní. Témata se opakují tak, aby každý žák prošel všechna. Na realizace Dne Země se podílejí spolu s
koordinátorem EVVO třídní učitelé. Den Země je připravován spolu s odborníky, například ve spolupráci s Odborem
životního prostředí a zemědělství města Mělník, se Správou CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a dalšími vhodnými
organizacemi.



Výchova ke zdraví

462

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Název předmětu

Den Země




Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Člověk a svět práce
Geologie
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanská:
Kompetence k podnikavosti:
Kompetence k učení:
Kompetence pracovní:
Den Země zahrnuje všechny klíčové kompetence (k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální personální) s
důrazem na kompetence k řešení problémů, občanské a pracovní. Projektový den se významně podílí na naplňování
průřezových témat Environmentální výchova a Výchova a myšlení v globálních souvislostech.

Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie

prima









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Má kladný vztah k přírodě a krajině a objasňuje ekologické i environmentální
zákonitosti v nich.

Učivo

Příroda a krajina domova
Zákonitosti v ekosystému
Ochrana přírody a krajiny
Minimalizuje nevhodné návyky a způsob života, který přispívá k negativním změnám Lokální a globální ekologické problémy
životního prostředí a klimatu.
Ochrana životního prostředí
Ovládá praktické činnosti, které mohou přispět ke snížení jeho ekologické stopy a k Zdravý životní styl
životu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje
Ekologická stopa
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Den Země

prima

Trvale udržitelný rozvoj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie

sekunda









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Má kladný vztah k přírodě a krajině a objasňuje ekologické i environmentální

Učivo
Příroda a krajina domova
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Den Země

sekunda

zákonitosti v nich.

Zákonitosti v ekosystému
Ochrana přírody a krajiny
Minimalizuje nevhodné návyky a způsob života, který přispívá k negativním změnám Lokální a globální ekologické problémy
životního prostředí a klimatu.
Ochrana životního prostředí
Ovládá praktické činnosti, které mohou přispět ke snížení jeho ekologické stopy a k Zdravý životní styl
životu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Ekologická stopa
Trvale udržitelný rozvoj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie





Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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tercie






Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Má kladný vztah k přírodě a krajině a objasňuje ekologické i environmentální
zákonitosti v nich.

Učivo

Příroda a krajina domova
Zákonitosti v ekosystému
Ochrana přírody a krajiny
Minimalizuje nevhodné návyky a způsob života, který přispívá k negativním změnám Lokální a globální ekologické problémy
životního prostředí a klimatu.
Ochrana životního prostředí
Ovládá praktické činnosti, které mohou přispět ke snížení jeho ekologické stopy a k Zdravý životní styl
životu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Ekologická stopa
Trvale udržitelný rozvoj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
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Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie

kvarta









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Má kladný vztah k přírodě a krajině a objasňuje ekologické i environmentální
zákonitosti v nich.

Učivo

Příroda a krajina domova
Zákonitosti v ekosystému
Ochrana přírody a krajiny
Minimalizuje nevhodné návyky a způsob života, který přispívá k negativním změnám Lokální a globální ekologické problémy
životního prostředí a klimatu.
Ochrana životního prostředí
Ovládá praktické činnosti, které mohou přispět ke snížení jeho ekologické stopy a k Zdravý životní styl
životu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Ekologická stopa
Trvale udržitelný rozvoj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
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kvarta
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Má kladný vztah k přírodě a krajině a objasňuje ekologické i environmentální
zákonitosti v nich.

Učivo

Příroda a krajina domova
Zákonitosti v ekosystému
Ochrana přírody a krajiny
Minimalizuje nevhodné návyky a způsob života, který přispívá k negativním změnám Lokální a globální ekologické problémy
životního prostředí a klimatu.
Ochrana životního prostředí
Ovládá praktické činnosti, které mohou přispět ke snížení jeho ekologické stopy a k Zdravý životní styl
životu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Ekologická stopa
Trvale udržitelný rozvoj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
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kvinta/1. r.

Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Má kladný vztah k přírodě a krajině a objasňuje ekologické i environmentální
zákonitosti v nich.

Učivo

Příroda a krajina domova
Zákonitosti v ekosystému
Ochrana přírody a krajiny
Minimalizuje nevhodné návyky a způsob života, který přispívá k negativním změnám Lokální a globální ekologické problémy
životního prostředí a klimatu.
Ochrana životního prostředí
Ovládá praktické činnosti, které mohou přispět ke snížení jeho ekologické stopy a k Zdravý životní styl
životu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Ekologická stopa
Trvale udržitelný rozvoj
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sexta/2. r.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.









Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Má kladný vztah k přírodě a krajině a objasňuje ekologické i environmentální
zákonitosti v nich.

Učivo
Příroda a krajina domova
Zákonitosti v ekosystému
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Ochrana přírody a krajiny
Minimalizuje nevhodné návyky a způsob života, který přispívá k negativním změnám Lokální a globální ekologické problémy
životního prostředí a klimatu.
Ochrana životního prostředí
Ovládá praktické činnosti, které mohou přispět ke snížení jeho ekologické stopy a k Zdravý životní styl
životu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Ekologická stopa
Trvale udržitelný rozvoj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
Environmentální výchova - Ekosystémy
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Environmentální výchova - Problematika vztahů organismů a prostředí
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova - Základní podmínky života
Environmentální výchova - Životní prostředí regionu a České republiky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Vzdělávání v Evropě a ve světě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě

5.22.3 Jan Palach
Název předmětu
Oblast

Jan Palach
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž
učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Jan Palach
„Mapa“ od Jana Palacha je projektovým dnem, jehož cílem je získání znalostí z nejnovějších československých dějin se
zřetelem k dějinám místním (gymnaziálním) a regionálním. Žáka má vybavit základní úrovní občanské gramotnosti,
uvědoměním si svých práv a povinností, svobody a odpovědnosti, což představuje základní předpoklady pro rozvoj
občanské společnosti v demokratickém systému.
Projektový den „Mapa“ od Jana Palacha se koná každoročně odděleně pro žáky jednotlivých ročníků gymnázia, a to v
lednových dnech. Některá témata se postupně rozvíjejí, další přibývají.
Na realizace dne se podílejí spolu s koordinátorem projektu třídní učitelé, v návaznosti na něj učitelé dalších
předmětů, zvláště pak výtvarné a hudební výchovy. Den je připravován spolu s paměťovými institucemi, odborníky,
pamětníky, případně ve spolupráci s Odborem školství a kultury Městského úřadu Mělník. Předpokládá se návštěva
míst paměti.
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanská:
Projektový den zahrnuje všechny klíčové kompetence s důrazem na kompetence občanské a sociální. Projektový den
se významně podílí na naplňování průřezových témat Výchova demokratického občana a Osobnostní a sociální
výchova.

Jan Palach

prima

Výchovné a vzdělávací strategie





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy

Učivo

Charakterizuje totalitní systém.
Přiblíží postavení Československa v evropském kontextu a jeho vnitřní vývoj.

Totalitní režimy
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968 a změna v roce 1989
Poválečný bipolární svět.
Východní a západní blok
Zná základní lidská práva.
Všeobecná deklarace lidských práv
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
Vytváří obrazná vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
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prima

digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Rozliší text umělecký od neuměleckého.
Slovesné vyjádření poznatků a pocitů z příběhu, poslechu hudby, výtvarných děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Jan Palach

sekunda

Výchovné a vzdělávací strategie





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy

Učivo

Charakterizuje totalitní systém.
Přiblíží postavení Československa v evropském kontextu a jeho vnitřní vývoj.

Totalitní režimy
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968 a změna v roce 1989
Poválečný bipolární svět.
Východní a západní blok
Zná základní lidská práva.
Všeobecná deklarace lidských práv
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
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sekunda

Vytváří obrazná vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Rozliší text umělecký od neuměleckého.
Slovesné vyjádření poznatků a pocitů z příběhu, poslechu hudby, výtvarných děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Jan Palach
Výchovné a vzdělávací strategie

tercie





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Charakterizuje totalitní systém.
Přiblíží postavení Československa v evropském kontextu a jeho vnitřní vývoj.
Poválečný bipolární svět.
Zná základní lidská práva.

Učivo
Totalitní režimy
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968 a změna v roce 1989
Východní a západní blok
Všeobecná deklarace lidských práv

474

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – GJP Mělník
Jan Palach

tercie

Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
Vytváří obrazná vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Rozliší text umělecký od neuměleckého.
Slovesné vyjádření poznatků a pocitů z příběhu, poslechu hudby, výtvarných děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Jan Palach

kvarta

Výchovné a vzdělávací strategie





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Charakterizuje totalitní systém.
Přiblíží postavení Československa v evropském kontextu a jeho vnitřní vývoj.
Poválečný bipolární svět.

Učivo
Totalitní režimy
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968 a změna v roce 1989
Východní a západní blok
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Zná základní lidská práva.
Všeobecná deklarace lidských práv
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
Vytváří obrazná vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Rozliší text umělecký od neuměleckého.
Slovesné vyjádření poznatků a pocitů z příběhu, poslechu hudby, výtvarných děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
Jan Palach
Výchovné a vzdělávací strategie

kvinta/1. r.





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.

Učivo
Zločiny proti lidskosti
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968
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Období normalizace
Sametová revoluce 1989
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa.
Poválečné uspořádání světa
Východní blok
Zná základní lidská práva.
Všeobecná deklarace lidských práv
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
jejich vztahů.
konstrukce, rytmus, zátiší
Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
konstrukce, rytmus, zátiší
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost Hudba 2. poloviny 20. století
či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích.
Uvede a vysvětlí hlavní historické zlomy, které se podepsaly na vývoji české
Česká literatura po roce 1968
literatury / kultury.
Porovná postavení českých spisovatelů v rámci veřejného domácího, samizdatového Česká literatura po roce 1968
a exilového proudu.
Rozliší text umělecký od neuměleckého.
Slovesné vyjádření poznatků a pocitů z příběhu, poslechu hudby, výtvarných děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
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Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané

Jan Palach
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta/2. r.





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.

Učivo

Zločiny proti lidskosti
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968
Období normalizace
Sametová revoluce 1989
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa.
Poválečné uspořádání světa
Východní blok
Zná základní lidská práva.
Všeobecná deklarace lidských práv
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
jejich vztahů.
konstrukce, rytmus, zátiší
Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
konstrukce, rytmus, zátiší
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost Hudba 2. poloviny 20. století
či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích.
Uvede a vysvětlí hlavní historické zlomy, které se podepsaly na vývoji české
Česká literatura po roce 1968
literatury / kultury.
Porovná postavení českých spisovatelů v rámci veřejného domácího, samizdatového Česká literatura po roce 1968
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a exilového proudu.
Rozliší text umělecký od neuměleckého.

Slovesné vyjádření poznatků a pocitů z příběhu, poslechu hudby, výtvarných děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané

Jan Palach
Výchovné a vzdělávací strategie

septima/3. r.





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.

Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa.

Učivo
Zločiny proti lidskosti
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968
Období normalizace
Sametová revoluce 1989
Poválečné uspořádání světa
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Východní blok
Zná základní lidská práva.
Všeobecná deklarace lidských práv
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
jejich vztahů.
konstrukce, rytmus, zátiší
Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
konstrukce, rytmus, zátiší
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost Hudba 2. poloviny 20. století
či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích.
Uvede a vysvětlí hlavní historické zlomy, které se podepsaly na vývoji české
Česká literatura po roce 1968
literatury / kultury.
Porovná postavení českých spisovatelů v rámci veřejného domácího, samizdatového Česká literatura po roce 1968
a exilového proudu.
Rozliší text umělecký od neuměleckého.
Slovesné vyjádření poznatků a pocitů z příběhu, poslechu hudby, výtvarných děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
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Jan Palach
Výchovné a vzdělávací strategie

oktáva/4. r.





Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

ŠVP výstupy
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.

Učivo

Zločiny proti lidskosti
Život v komunistickém Československu
Pokus o změnu v roce 1968
Období normalizace
Sametová revoluce 1989
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa.
Poválečné uspořádání světa
Východní blok
Zná základní lidská práva.
Všeobecná deklarace lidských práv
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Demokracie
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
jejich vztahů.
konstrukce, rytmus, zátiší
Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje Umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudby, epického příběhu, geometrické
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
konstrukce, rytmus, zátiší
K tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
Prohlubování dovedností v oblasti používání jednotlivých výtvarných technik
digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost Hudba 2. poloviny 20. století
či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích.
Uvede a vysvětlí hlavní historické zlomy, které se podepsaly na vývoji české
Česká literatura po roce 1968
literatury / kultury.
Porovná postavení českých spisovatelů v rámci veřejného domácího, samizdatového Česká literatura po roce 1968
a exilového proudu.
Rozliší text umělecký od neuměleckého.
Slovesné vyjádření poznatků a pocitů z příběhu, poslechu hudby, výtvarných děl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Mediální výchova - práce v realizačním týmu
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
Osobnostní a sociální výchova - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní a sociální výchova - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova - Mezilidské vztahy
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
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6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy
6.1 Pravidla pro hodnocení žáků
6.1.1 Způsoby hodnocení
Při hodnocení žáků učitelé vychází z Pravidel pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a
chování žáků, které jsou nedílnou součástí školního řádu Gymnázia Jana Palacha Mělník. Pravidla
pro hodnocení Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 vychází ze zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, dále z vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři, v platném znění, z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky a z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

6.1.2 Kritéria hodnocení
Pravidla pro hodnocení Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 vychází ze zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, dále z vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři, v platném znění, z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky a z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
I. Obecné zásady
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání se řídí těmito zásadami:
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Za
první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí pak vysvědčení.
2. Průběžné hodnocení je hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých
předmětech. Učitel sleduje a hodnotí, jak si žák osvojil látku daného předmětu.
3. Učitel na začátku roku nebo na začátku každého pololetí specifikuje své požadavky
k průběžné klasifikaci. Zároveň seznámí žáky s požadavky a pravidly pro závěrečné
uzavírání klasifikace na konci pololetí. Hodnocení učitele je jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné a doložitelné (o každé
klasifikaci ve svém předmětu vede evidenci). Vyučující je povinen vysvětlit žákům
rozdílnou váhu známek.
4. Vyučující je také povinen seznámit žáky s požadavky na plnění samostatných úkolů,
referátů či laboratorních prací. Rovněž tak hodnocení uvedených úkolů je povinen
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vyučující žákům sdělit a zdůvodnit. Pokud tyto úkoly žák nesplní nebo nesplní
v dohodnutém termínu, může být hodnocen stupněm „nedostatečný“.
5. Vědomosti a dovednosti žáků jsou hodnoceny ústním a písemným zkoušením, testy,
domácími úkoly, protokoly, seminárními, samostatnými a odbornými pracemi (projekty,
referáty).
6. Písemné práce v rámci opakování větších tematických celků (v rozsahu nad 30 minut)
každý vyučující oznámí nejméně jeden týden předem (v jednom dni lze psát pouze jednu
uvedenou písemnou práci).
7. Jednou z podmínek pro uzavření klasifikace na konci pololetí je získání příslušného počtu
známek. Žák musí být z vyučovacího předmětu klasifikován za jedno klasifikační období
alespoň tolikrát, kolik je dvojnásobek počtu týdenních hodin vyučovaných v daném
předmětu. Kontrolní písemnou práci žák psát musí, pokud se na takovou práci nedostaví,
je jeho povinností domluvit se s vyučujícím na náhradním termínu.
8. Učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a provede zápis známky
do systému Bakaláři neprodleně, nejpozději v pátek toho týdne, kdy byla známka udělena.
Učitel zapisuje do systému Bakaláři všechny známky, které bere v úvahu při celkové
klasifikaci.
9. Po ústním zkoušení učitel žákovi oznámí a zdůvodní výsledek hodnocení okamžitě.
Výsledky písemných zkoušek a samostatných prací oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
Opravené práce je povinen žákům předložit.
10. Klasifikace zohledňuje nejen výsledky vzdělávání v příslušném předmětu, ale také
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání.
11. Učitelé dodržují zásady pedagogického taktu, zejména


neklasifikují žáky bezprostředně po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než
jeden týden ze zdravotních důvodů,



neužívají zkoušení jako způsob jak nacházet mezery ve vědomostech žáků, ale jak
hodnotit to, co žáci umí,



klasifikují jen probrané učivo,



dbají, aby před rozsáhlejším prověřováním znalostí měli žáci dostatek času k naučení,
procvičení a zažití učiva.

1. Pokud žák svou práci pro hodnocení neodevzdá nebo ji neodevzdá v předem dohodnutém
termínu, popřípadě pokud kontrolu svých vědomostí a dovedností odmítne, může být
hodnocen stupněm „nedostatečný“. Bude-li žák při kontrole svých vědomostí a
dovedností přistižen pedagogem při podvodu nebo pokusu o podvod, může být buď
hodnocen stupněm „nedostatečný“, nebo může být kázeňsky potrestán.“ (viz §3 vyhlášky
č. 13/2005 Sb. a §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.)
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2. Bude-li vyučujícím zjištěno plagiátorství zadané práce (seminární práce, referátu,
domácího úkolu apod.), může být žák kázeňsky potrestán, plagiátorství části práce může
být důvodem pro hodnocení práce stupněm „nedostatečný“.
3. Zameškání více než 20% skutečně odučených hodin daného předmětu v průběhu pololetí
může být důvodem neklasifikování nebo přezkoušení žáka, zameškání více než 40%
skutečně odučených hodin daného předmětu v průběhu pololetí je důvodem
neklasifikování nebo přezkoušení žáka. Přezkoušení žáka je možné provést před třídou
nebo ředitelka školy stanoví přezkoušení za přítomnosti dvou pedagogů, kteří zpravidla
mají v aprobaci předmět, ze kterého je žák přezkušován. Známka z této zkoušky je jedním
z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení se započítávají i všechny ostatní
známky z daného předmětu.
4. Třídní učitelé, případně výchovný poradce nebo školní psycholog, jsou povinni
seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických a speciálních vyšetření,
která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů.
5. Při uzavírání klasifikace žáka, který má IVP nebo jinak upravenou organizaci vzdělávání,
jsou na žáka kladeny stejné požadavky jako na ostatní žáky. Je mu tolerována vyšší
omluvená absence, ale nesmí být snižovány nároky na jeho studium.
6. Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle:


stupně osvojení a jistoty, s níž žák ovládá učivo



schopnosti samostatného logického myšlení



schopnosti aplikace získaných vědomostí a dovedností



samostatnosti, aktivity, iniciativnosti



úrovně vyjadřování



píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání



včasnosti a kvality plnění úkolů zadaných vyučujícím.

6.2 Autoevaluace školy
6.2.1 Oblasti autoevaluace
Autoevaluace školy probíhá v níže uvedených sledovaných oblastech v pravidelně se opakujícím
časovém harmonogramu. Průběžně získávané výsledky jsou využívány pro zpracování vlastního
hodnocení, výroční zprávy ale i pro stálou aktualizaci a inovaci vzdělávání v jednotlivých oborech a
předmětech.

6.2.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Mezi sledované oblasti patří:
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a) průběh vzdělávání (soulad výuky se školním vzdělávacím programem, hodnocení práce
předmětových komisí, hodnocení metodické práce učitelů – hospitační činnost vedení školy,
vyhodnocení průběhu vzdělávání žáky, rodiči, učiteli)
b) podmínky ke vzdělávání (technické vybavení školy, materiální podmínky školy, kulturní a
studijní podmínky)
c) podpora žáků, spolupráce s rodiči (vyhodnocení konzultační činnosti učitelů a vedení školy,
rozšíření komunikace s rodiči)
d) výsledky vzdělávání žáků (výsledky maturitní zkoušky, výsledky žáků v odborných a sportovních
soutěžích, olympiádách SOČ, úspěšnost žáků při přijímacím řízení na VŠ)
e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(kvalifikovanost učitelů školy, stabilita pedagogického sboru, kvalita dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků)
f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým
zdrojům (kvalita školy hodnocená rodiči a členy studentského parlamentu, prezentace školy na
veřejnosti, mimořádné výsledky práce žáků ve sportovní, umělecké a odborné činnosti, rozvoj
mezinárodní spolupráce, účast v projektech)

6.2.3 Nástroje autoevaluace
Účinnými a používanými nástroji autoevaluace jsou: analýza školní dokumentace, anketa pro
rodiče, anketa pro učitele, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové
komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání
žáků/dětí, zpětná vazba absolventů, zpětná vazba externích subjektů.

6.2.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
K autoevaluaci dochází pravidelně v průběhu celého školního roku.
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Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
se sídlem Pod Vrchem 3421, Mělník
IČ: 495 189 17
IZO: 000068837
Redizo: 600 007 316
ŠVP GJP Mělník 0518/2017/GJPME, platný od 1. 9. 2017
Dodatek č. 1

Ředitelka školy vydává Dodatek školního vzdělávacího plánu GJP Mělník 0518/2017/GJPME č. 1
platný od 1. 9. 2020, který rozšiřuje nabídku volitelných předmětů nižšího gymnázia (Volitelný
předmět 5.18.10 Mediální výchova) a vyššího gymnázia (Volitelný předmět 5.20.6 Seminář
programování a upravuje učivo volitelného předmětu 5.21.12 Člověk ve společnosti.
V Mělníce dne 29. 5. 2020

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Dodatek projednán školskou radou dne.
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