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SEZNAM  ÚPRAV: 

1. Nové zkratky předmětů 

2. Úprava učebního plánu (kapitola 6) 

3. Úprava učebních osnov (kapitola 7); přečíslování kapitol v důsledku vložení učebních osnov pro předmět 

Volba povolání a Školní časopis 

7.19 Pracovní výchova – změna v počtu vyučovacích hodin za týden, pro 6. – 9. ročník úprava 

osnov pro Práci s technickými materiály a nové osnovy pro předmět Pěstitelství a ekologie 

7.20 Volba povolání – nové osnovy 

7.21 Etická výchova -  změna v počtu vyučovacích hodin za týden, etická výchova integrována na 

1. stupni i na 2. stupni do jiných předmětů a realizována v projektových dnech a výukových 

programech, zachována 1 hodina týdně v 9. ročníku 

7.23 Školní časopis – nový nepovinný předmět, nové osnovy  

  

ÚPRAVY: 

 

Přehled zkratek použitých v ŠVP  

– jsou doplněny dvě nové zkratky 
PEk Pěstitelství a ekologie 

PTm Práce s technickými materiály (dílny) 

PSPP  Předmět speciálně pedagogické péče  

        

6 Učební plán 
V učebním plánu došlo k několika změnám.  

Na 1. stupni ve 4. ročníku místo 1 hodiny Etické výchovy bude vyučována 1 hodina Přírodovědy. Etická 

výchova je integrována do jiných vyučovacích předmětů. Na 2. stupni zůstává výuka Etické výchovy v 9. 

ročníku nezměněna. 

Předmět Pracovní výchova se vyučuje v 6. a 7. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně a žákům je ze vzdělávacího 

obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce žákům nabídnut tematický okruh Práce s technickými 

materiály (dílny).  

Pracovní výchova v 8. a 9. ročníku se vyučuje v 1. pololetí školního roku v 8. ročníku a v 2. pololetí v 9. 

ročníku vždy 2 hodiny za dva týdny. Celkově v rámci celého školního roku se tedy vyučuje ½ hodiny týdně, 

tedy 1 vyučovací hodinu za dva týdny. V 8. a 9. ročníku jsou ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru 

Člověk a svět práce žákům nabídnuty tematické okruhy: Práce s technickými materiály a Pěstitelství a 

ekologie. 

Předmět Volba povolání je utvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, a to ze 

vzdělávacího obsahu tematického okruhu Svět práce. Vyučuje se v 1. pololetí školního roku v 9. ročníku a 

v 2. pololetí v 8. ročníku vždy 2 hodiny za dva týdny. Celkově v rámci celého školního roku se tedy vyučuje ½ 

hodiny týdně, tedy 1 vyučovací hodinu za dva týdny z disponibilní časové dotace. Předmět je povinný pro 

všechny žáky. 

Do nepovinných předmětů byl přidán předmět Školní časopis. Předmět je realizován pro žáky 6. – 9. 

ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně. 
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1.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací 
oblast  

Předmět  1. stupeň  Dotace 1. 
stupeň  

2. stupeň  Dotace 2. 
stupeň  1. 

ročník  
2. 

ročník  
3. 

ročník  
4. 

ročník  
5. 

ročník  
6. 

ročník  
7. 

ročník  
8. 

ročník  
9. 

ročník  

Jazyk a 
jazyková 
komunikace  

Základy 
německého 
jazyka  

                     2  2  2  6  

Český jazyk  8+1 8+1 7+1  6+2  4+3  33+8  3+1  4+1  4+1  4+1  15+4  

Anglický 
jazyk  

   0+1  3  3  3  9+1  3  3  3  3  12  

Matematika 
a její 
aplikace  

Matematika  4  4+1  4+1  4+1  4+1  20+4  4+1  4+1  4+1  3+2  15+5  

Informační a 
komunikační 
technologie  

Informatika              1  1  0+1     0+1  1  1+2  

Člověk a jeho 
svět  

Prvouka  2  2  2+1        6+1                 

Přírodověda           2 2  4                

Vlastivěda           2  1+1  3+1                 

Člověk a 
společnost  

Dějepis                    2  2  2  2  8  

Výchova k 
občanství  

                  1  1  1  0+1  3+1  

Člověk a 
příroda  

Fyzika                    2  1  1+1  2  6+1  

Chemie                          2  1+1  3+1  

Přírodopis                    2  2  1+1  1  6+1  

Zeměpis                    2  2  1  1+1  6+1  

Umění a 
kultura  

Hudební 
výchova  

1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  4  

Výtvarná 
výchova  

1  1  1  2  2  7  2  2  1  1  6  

Člověk a 
zdraví  

Výchova ke 
zdraví  

                  1  1        2  

Tělesná 
výchova  

2  2  2  2  2  10  2  2  2  2  8  

Člověk a svět 
práce  

Pracovní 
výchova  

1  1  1  1  1  5  1  1  0,5  0,5  3  

Volba 
povolání 

        0+0,5 0+0,5 0+1 

Doplňující 
vzdělávací 
obory  

Etická 
výchova  

                        0+1  0+1  

Nepovinné 
předměty  

Konverzace 
v anglickém 
jazyce  

                     1  1  1     
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Vzdělávací 
oblast  

Předmět  1. stupeň  Dotace 1. 
stupeň  

2. stupeň  Dotace 2. 
stupeň  1. 

ročník  
2. 

ročník  
3. 

ročník  
4. 

ročník  
5. 

ročník  
6. 

ročník  
7. 

ročník  
8. 

ročník  
9. 

ročník  

Seminář z 
matematiky  

                           1     

Školní 
časopis 

      1 1 1 1  

Sportovní 
hry  

                  1  1  1  1     

Zdravotní 
tělesná 
výchova  

1  1  1  1                       

Celkem hodin týdně 20  22  24  26  26  102+16  29  30  31  32  104+18 

 

Od školního roku 2018/2019 je zaveden předmět speciálně pedagogické péče (PSPP). Výuka tohoto 

předmětu probíhá podle příslušného stupně podpůrných opatření formou „nápravy“, nemá tedy osnovy, 

není uveden na vysvědčení a nehodnotí se. Je realizován nad rámec výuky při dodržení maximálního počtu 

povinných vyučovacích hodin. Charakteristika a organizace tohoto předmětu je obsahem Přílohy tohoto 

Dodatku č. 3. 

 

1.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Seznam volitelných předmětů, nepovinných předmětů a zájmových útvarů  

Volitelný předmět    Ročník    Časová dotace    

Konverzace v anglickém jazyce  7.-9.  1  

Seminář z matematiky  9.  1  

Nepovinný předmět    Ročník    Časová dotace    

Konverzace v anglickém jazyce  8.-9.  1  

Konverzace v německém jazyce  7.-9.  1  

Seminář z matematiky  9.  1  

Seminář z chemie  7.-9.  2  

Školní časopis 6.-9. 1 

Sportovní hry  5.-9.  1  

Zdravotní tělesná výchova  1.-4.  1  

Zájmové útvary    Ročník    Časová dotace    

Rybářský  3.-9.  1  

Keramika  1.-9.  2  

Recitační  6.-9.  1  

Dramatický  6.-9.  1  

Modelářský  1.-9.  2  

Novinářský – školní časopis  8.-9.  1  

Cvičení pro radost  1.-4.  1  

Výtvarný  1.-4.  1  

Florbalový  3.-6.  2  
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7 Učební osnovy  

7.19 Pracovní výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden  Celkem  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1  1  1  1  1  1  1  0,5  0,5  8  

Povinný  Povinný  Povinný  Povinný  Povinný  Povinný  Povinný  Povinný  Povinný      

 

 

Pracovní výchova  6. ročník 

Učivo  ŠVP výstupy  

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, 
plasty, kompozity)  

- provádí jednoduché práce s technickými materiály 

a dodržuje technologickou kázeň   

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování  

- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí   

Organizace práce  - organizuje a plánuje svoji pracovní činnost   

Technické náčrty a výkresy  - užívá technickou dokumentaci   

Obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci  - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 

práci   

Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, 

elektronické)  

- sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 

jednoduchého programu daný model   

    

Pracovní výchova  7. ročník 

Učivo  ŠVP výstupy  

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, 

plasty, kompozity)  

- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí   

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 

opracování  

- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost   

Technické náčrty a výkresy, technické informace, 

návody  

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 

jednoduchý náčrt výrobku   

Úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 

technika a životní prostředí, technika a volný čas, 

tradice a řemesla  

- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 

práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s 

nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 

úrazu   

Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, 

elektronické), sestavování modelů, tvorba 

konstrukčních prvků, montáž a demontáž  

- navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a 

ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu 

aj.   

Práce s technickými materiály 
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Pracovní výchova  7. ročník 

Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý 

program  

- provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých 

předmětů a zařízení   

Bezpečnost práce  - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při 

úrazu   

    

Pracovní výchova  8. ročník 

Učivo  ŠVP výstupy  

Řád školní dílny - používá základní pravidla dodržování bezpečnosti 

a hygieny práce v dílnách, vhodně je aplikuje v 

dalším průběhu práce  

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, 

plasty, kompozity)  

- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí   

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 

opracování  

- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost   

Technické náčrty a výkresy, technické informace, 

návody  

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 

jednoduchý náčrt výrobku   

Technika v životě člověka - chápe význam techniky v životě člověka, zneužití 

techniky, technika a životní prostředí, technika a 

volný čas, tradice a řemesla 

Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, 

elektronické), sestavování modelů, tvorba 

konstrukčních prvků, montáž a demontáž  

- navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a 

ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu 

aj.   

Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý 

program  

- provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých 

předmětů a zařízení   

Bezpečnost práce  - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při 

úrazu   

    

Pracovní výchova  9. ročník 

Učivo  ŠVP výstupy  

Řád školní dílny - používá základní pravidla dodržování bezpečnosti 

a hygieny práce v dílnách, vhodně je aplikuje v 

dalším průběhu práce  

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, 

plasty, kompozity)  

- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí   

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 

opracování  

- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost   

Technické náčrty a výkresy, technické informace, 

návody  

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 

jednoduchý náčrt výrobku   
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Pracovní výchova  9. ročník 

Technika v životě člověka - chápe význam techniky v životě člověka, zneužití 

techniky, technika a životní prostředí, technika a 

volný čas, tradice a řemesla 

Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý 

program  

- provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých 

předmětů a zařízení   

Bezpečnost práce  - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při 

úrazu   

    

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - práce v realizačním týmu  

    

       

RVP výstupy  

Žák: 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 

s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák: 

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí 

jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 

ČSP-9-1-02p řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a 

návodech 

ČSP-9-1-05p dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

- rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti 

- zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu 

- správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky 

- dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku 
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- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při 

drobném úrazu 

 

 

Pěstitelství a ekologie    

 

Pracovní výchova  8. ročník 

Učivo  ŠVP výstupy  

Bezpečnost a hygiena práce 

Základní podmínky pro pěstování rostlin 

Zásady pěstování rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půda a její zpracování 

 

 

Výživa rostlin 

 

Ochrana rostlin 

 

 

____________________________________________ 

Vznik života 

 

Vývoj života a rozmanitost života 

 

 

- dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci 

- konkretizuje význam pěstování rostlin pro člověka 

1. použije pro přípravu práce dokumentaci, návod pro 

pěstování vybraných rostlin (zálivka, půda, světlo, 

teplo) 

2. popíše a vysvětlí jednotlivé kroky důležité při 

procesu pěstování rostlin 

3. připraví pracovní prostor, prostředí pro pěstování 

vybraných rostlin (květináč, záhonek…) 

4. udržuje pracovní prostor pro pěstování rostlin 

(odstraňuje plevel…) 

5. použije vhodné nástroje a nářadí při pěstování a 

aranžování květin 

6. volí vhodný postup pěstování vybrané rostliny, 

zajistí průběžnou péči (zalít, přesadit, sestříhat…), 

rostlinu pozoruje a plánovaný postup podle potřeby 

upraví 

7. využije květiny při výzdobě interiéru, upraví květiny 

do vázy nebo jiné nádoby 

 

- vysvětlí vznik a význam půdy, popíše složení 

- porovná způsob zpracování na velké ploše, 

zahradách, zahrádkách 

- zhodnotí význam přírodních a průmyslových hnojiv 

pro výživu rostlin 

- rozliší známé druhy plevelů 

- posoudí vliv neuváženého používání chemických 

přípravků na životní prostředí 

____________________________________________ 

- uvede příklady organismů v přírodních i umělých 

ekosystémech naší přírody 

- rozliší termíny populace, společenstvo, ekosystém a 

uvede příklady 

- vysvětlí význam slunečního záření jako zdroje 
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Pracovní výchova  8. ročník 

 

Vztahy mezi organismem a prostředím 

 

Biosféra, její jednota a rozmanitost 

 

 

Ochrana životního prostředí  

 

 

 

 

____________________________________________ 

Třídění odpadu 

 

 

 

____________________________________________ 

Praktické činnosti 

Péče o školní areál a rostliny ve školním areálu 

Péče o rostliny v budově školy 

 

 

energie pro ekosystém 

- vysvětlí význam vztahů mezi organismy pro oběh 

látek v přírodě 

- uvede příklady různých vztahů mezi organismy 

- posoudí, které lidské činnosti životní prostředí 

ohrožují a které přispívají k jeho zlepšování 

- navrhne aktivity, kterými je možné stav životního 

prostředí zlepšovat 

- vyhledá a popíše činitele ovlivňující životní prostředí 

v místě bydliště a blízkém okolí 

- posoudí vliv životního prostředí na zdraví člověka 

____________________________________________ 

- zhodnotí význam třídění odpadu na stav životního 

prostředí 

- aktivně se podílí na třídění odpadu 

- zapojuje se do projektů na dané téma 

_________________________________________ 

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci, 

poskytne první pomoc při případném poranění při 

práci 

- zachází správně s používaným nářadím, provádí jeho 

údržbu 

- pomáhá při péči o stávající dřeviny v areálu 

- vysazuje a pečuje o nové dřeviny a byliny 

- pomáhá při úklidu areálu školy 

    

Pracovní výchova 9. ročník 

Učivo ŠVP výstupy 

Okrasné rostliny 

 

 

- objasní význam okrasných rostlin 

- uvede zástupce jednotlivých skupin – dřeviny 

listnaté, jehličnaté, letničky, dvouletky, trvalky, 

růže, pokojové rostliny 

- používá pěstované okrasné rostliny k výzdobě 

exteriéru i interiéru 

Pokojové rostliny 

 

- průběžně pečuje o pokojové rostliny, dokáže je 

přesadit 

- uvede příklady pokojových rostlin způsobujících 

otravy a alergie 

Léčivé rostliny 

 

- uvede některé zástupce léčivých rostlin včetně 

jedovatých rostlin 

- zhodnotí význam léčivých rostlin pro zdraví 
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Pracovní výchova 9. ročník 

člověka 

Trvale udržitelný rozvoj 

 

Vývoj vztahu člověka k prostředí 

Změny v životním prostředí 

Informační a technické nástroje ochrany životného 

prostředí 

Hlavní úkoly současnosti 

Přírodní zdroje a jejich využívání 

Ohrožování základních složek biosféry- ovzduší, voda, 

půda a živá příroda 

Ochrana biosféry a péče o životní prostředí člověka 

Předpoklady a způsoby péče o ŽP 

Projekty MŠMT ČR 

____________________________________________ 

Praktické činnosti 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

pěstitelských pracích 

Péče o školní areál a rostliny ve školním areálu 

Péče o rostliny v budově školy 

 

 - zamýšlí se nad principy udržitelného rozvoje s 

plnohodnotným zachováním životního prostředí 

dalším generacím 

- vyvodí změny v životním prostředí v závislosti na 

životě člověka 

- prakticky dokáže kladné i záporné vlivy činnosti 

člověka na ŽP – vyvodí důsledky těchto změn 

- zhodnotí stav ŽP a vytkne základní ekologické 

problémy 

- uvede příklady ekologicky nesprávného jednání 

- na příkladech ukáže závislost znečištění ovzduší na 

počasí 

- uvede příklady činností zaměřených k ochraně 

přírody 

- ukáže na mapě národní parky a důležitá chráněná 

území – vysvětlí jejich význam 

- zhodnotí stav regionu v závislosti na tvorbu či 

ohrožování ŽP 

- zapojuje se do aktuálních projektů s 

environmentální tématikou 
 

- dodržuje stanovená pravidla a zásady práce a 

hygieny při pěstitelských pracích 

- volí vhodné pracovní postupy a pomůcky při 

pěstování vybraných rostlin 

- seznamuje se s životními podmínkami 

pěstovaných rostlin 

- pomáhá při péči o stávající dřeviny v areálu 

- vysazuje a pečuje o nové dřeviny a byliny 

- pomáhá při úklidu areálu školy 

           

RVP výstupy  

 

Žák: 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 

základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 
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P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení 

rovnováhy ekosystému 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák: 

ČSP-9-3-01p volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě 

ČSP-9-3-03p používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce 

P-9-7-01p uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému 

P-9-7-04p-a popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky 

P-9-7-04p-b pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí 

 

7.20 Volba povolání 

Počet vyučovacích hodin za týden  Celkem  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0  0  0  0 0  0  0  0,5 0,5 1 

                    Povinný  Povinný      

 

Předmět Volba povolání je utvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, a to ze 

vzdělávacího obsahu tematického okruhu Svět práce. Vyučuje se v 1. pololetí školního roku v 9. ročníku a 

v 2. pololetí v 8. ročníku vždy 2 hodiny za dva týdny. Celkově v rámci celého školního roku se tedy vyučuje ½ 

hodiny týdně, tedy 1 vyučovací hodinu za dva týdny z disponibilní časové dotace. Předmět je povinný pro 

všechny žáky. 

 

Název předmětu  Volba povolání  

Vzdělávací oblast  Člověk a svět práce  

Charakteristika předmětu  Vyučovací předmět volba povolání směřuje k vytváření životní a 
profesní orientace žáků. Žáci získávají informace ze sféry výkonu práce.  

Obsahové, časové a 

organizační vymezení 

předmětu (specifické 

informace o předmětu 

důležité pro jeho realizaci)  

            Vyučovací předmět Volba povolání čerpá učivo z oblasti Člověk a 

svět práce. Vede žáky k odpovědnosti za svou práci a učení, k hodnocení a 

sebehodnocení, k vytváření pozitivního vztahu k práci a k odpovědnosti za 

kvalitu svých i společných výsledků práce. Práci a pracovní činnosti je 

třeba chápat jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení 

podnikatelského myšlení. Žáci obdrží důležité informace ze sféry výkonu 

práce. 

To jim může být nápomocno při rozhodování o jejich dalším studiu a 

zaměstnání. 

Seznámí se i teoreticky s rozličnými technologiemi v mnoha oborech 
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Název předmětu  Volba povolání  

průmyslu, zemědělství a ekologie. 

               Výuka probíhá převážně v odborných učebnách školy 

(multimediální učebna, počítačová učebna), podle možností také formou 

exkurzí do vybraných provozů a škol. 

               Předmět Volba povolání se vyučuje v 1. pololetí školního roku v 9. 

ročníku a v 2. pololetí v 8. ročníku vždy 2 hodiny za dva týdny. Celkově 

v rámci celého školního roku se tedy vyučuje 0,5 hodiny týdně, tedy 1 

vyučovací hodinu za dva týdny z disponibilní časové dotace.  

              Žáci se vyučují převážně v učebně PC. Vhodné je doplnění výuky 

exkurzemi do SŠ a SOU, na Úřad práce a do firem a různých provozů. 

              Předmět je povinný pro všechny žáky. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce  

Mezipředmětové vztahy  Výchova k občanství 

Pracovní činnosti 

Způsob hodnocení žáků  Viz "Klasifikační řád"  

 

Volba povolání  8. ročník 

Učivo  ŠVP výstupy  

Proč lidé pracují? 

Možnosti studia, mimoškolní aktivity, profese  

 
 
 
Podnikání a zaměstnání  

 
Hodnocení a sebehodnocení – dispozice  

 

Vyděláváme (finance a malá ekonomika)  

 

Kariéra  

 

Nezaměstnanost 

 

Získáváme práci (jak hledat a najít práci nebo 
brigádu, prezentace své osoby)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vysvětlí význam práce pro život člověka  

1. popíše základní profese a jejich požadavky z 

hlediska vzdělání a profesních dovedností 

2. vysvětlí možný vliv školy (výběr školy, zaměření, 

podmínky pro přijetí) na pracovní zařazení 

3. popíše pracovní prostředí vybraných profesí 

4. porovná své předpoklady a možnosti s požadavky 

konkrétního povolání 

5. navrhne v modelových situacích řešení volby 

vhodného povolání, profesní přípravy a objasní 

nutnost celoživotního vzdělávání ve vybraných 

profesích 

6. popíše příslušné poradenské služby pro výběr 

povolání a jejich funkce 

7. použije vybrané webové stránky a portály pro 

získání a zpracování informací týkajících se 

poradenských služeb, pracovních pozic a dalších 

profesních informací souvisejících se získáním 

zaměstnání; popřípadě využije jiné možnosti k 

získání těchto informací 

8. aplikuje pravidla slušného chování při prezentaci 

své osoby v modelových situacích při vstupu na trh 

práce 

9. popíše a předvede v modelových situacích žádost 



13 
 

Volba povolání  8. ročník 

 
 

o pracovní pozici 

10. využije v modelových situacích materiály, které 

jsou důležité pro přijímací pohovor (motivační 

dopis, životopis…) na konkrétní pracovní pozici 

    

Volba povolání  9. ročník 

Učivo  ŠVP výstupy  

Trh práce  

 

 

Volba profesní orientace, práce s profesními 

informacemi a využívání poradenských služeb  

 

 

Možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních 

oborů, přijímací řízení, informace a poradenské 

služby 

 

Pracovní příležitosti v obci (regionu) 

Způsoby hledání zaměstnání, pohovor u 

zaměstnavatele, úřady práce  

 

Podnikání - nejčastější formy podnikání, drobné a 

soukromé podnikání 

Problémy nezaměstnanosti 

- charakter a druhy pracovních činností; požadavky 

kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost 

příležitostí na trhu práce 

- sebepoznávání - osobní zájmy a cíle, tělesný a 

zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti 

- sebehodnocení a jeho vliv na volbu profesní 

orientace 

- rozlišuje různé typy škol podle vzdělání, které 

nabízejí a podle zaměření 

 

 

- orientuje se v pracovních příležitostech v obci 

(regionu) 

- zná způsoby hledání práce,  

 

- využije v modelových situacích materiály, které 

jsou důležité pro přijímací pohovor (motivační 

dopis, životopis…) na konkrétní pracovní pozici 

 

 

 

RVP výstupy:    

Žák:  

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí  

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy  

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání  

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák:  

ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních 

školách  

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám 

běžného života  

ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání 
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ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání - byl 

seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů - byl seznámen s možnostmi využití 

poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 

 

7.21 Etická výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden  Celkem  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0  0  0  0 0  0  0  0  1  1  

                      Povinný      

 

      

7.23 Školní časopis 

Počet vyučovacích hodin za týden  Celkem  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0  0  0  0  0  0  1  1  1  1 

               Nepovinný  Nepovinný  Nepovinný  Nepovinný      

    

Název předmětu  Školní časopis  

Vzdělávací oblast  Nepovinné předměty  

Charakteristika předmětu         Nepovinný vyučovací předmět Školní časopis vychází ze vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Svým vzdělávacím obsahem navazuje 

na povinný předmět Český jazyk a literatura. Je určen žákům 7. -9. 

ročníku.  

       Pomáhá žákům ještě více rozvíjet jejich slovní zásobu a spisovné 

vyjadřování, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci 

vlastní a druhých, uplatňovat svoji tvořivost a realizovat vlastní nápady, 

vhodně komunikovat se spolužáky, s učiteli i ostatními dospělými ve škole 

i mimo školu a prezentovat výsledky své práce ve školním časopisu.  

Obsahové, časové a 

organizační vymezení 

předmětu (specifické 

informace o předmětu 

důležité pro jeho realizaci)  

       Velký důraz je kladen na zvládání gramatiky a pravopisu, čtení 

s porozuměním, vhodné dorozumívání s ostatními lidmi, formulování a 

sdělování svých myšlenek, pochopení a přijímání názorů druhých, 

vytváření mediálních sdělení a práci s tiskem 

       Předmět Školní časopis souvisí zejména s českým jazykem, výtvarnou 

výchovou a pracovními činnostmi (práce s textem, s tiskem...). 

Je realizován 1 hodinou týdně. 

Způsob hodnocení žáků  Viz "Klasifikační řád"  
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Školní časopis  7. – 9. ročník 

Učivo  ŠVP výstupy  

Soustřeďování a vyhledávání materiálů 

 

Třídění a zpracování článků a příspěvků 

 

Diskuse o použitelnosti textů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková korektura textů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- získané informace třídí, posuzuje a porovnává 

pomocí otázek a s dostupnými informačními zdroji 

 - zaznamenává sdělení, rozhovory a komunikační 

záměr partnera v hovoru 

- formuluje otázky a vyhýbá se manipulativní 

komunikaci 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační 

situaci 

1. po přečtení textu vybere z nabízených možností 

ty, které vyjadřují některý z názorů pisatele textu, 

zabývá se důvěryhodností textu 

2. odliší v jednoduchém textu názor autora či 

postavy od faktů 

3. najde v textu prvky (motivy nebo jazykové 

prostředky), které naznačují, co chce komunikační 

partner svou promluvou říct, kam směřuje 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a 

na základě osvojených znalostí základů literární 

teorie 

4. samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, 

se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky 

a příručkami 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 

užívá spisovné jazykové prostředky 

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 

komunikace a pravidel dialogu 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 

účel 

- 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 

5. vyhledá v krátkém textu klíčová slova 

6. posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 

7. vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

8. vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu 

nebo vybere hlavní informaci z nabízených 

možností - rozlišuje a příklady jazykových projevů 

podle komunikační situace 

9. najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, 

stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu 
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Školní časopis  7. – 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování textů na počítači 

 

 

 

Výtvarné obohacení, zpracování textů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk a vazba časopisu 

10. rozpozná v textu místo, kde je zřetelně 

porušena jeho soudržnost, a navrhuje úpravu 

11. před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu 

správnosti pomocí příruček, konzultací a 

dalších/jiných zdrojů 

12. rozpozná, zda předložený text nese převážně 

znaky stylu odborného, publicistického 

(žurnalistického), uměleckého, či prostě 

sdělovacího 

13. vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je 

určen a jaký záměr má vyjádřit 

14. najde výrazný prostředek manipulace v textu 

15. rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem 

textu 

16. zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k 

záměrům manipulátora) 

17. najde slovo nevhodně užité v dané komunikační 

situaci a nahradí je vhodnějším 

18. rozhodne podle komunikační situace, zda je 

namístě mluvit spisovně 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

19. píše bez pravopisných chyb 

20. v textu odliší jazykové prostředky útvarů 

národního jazyka (např.: spisovný jazyk x obecná 

čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.) 

- své myšlenky a výsledky své práce prezentuje ve 

školním časopise 

- podílí se na tvorbě školního časopisu, navrhuje 

výtvarnou podobu časopisu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikultura  

 
 
 
 
 
V Dolní Rovni dne 23. 7. 2018    Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy 
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Příloha k DODATKU K ŠVP ZV TEREZKA Č. 3 

Charakteristika předmětu speciálně pedagogické péče  

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb 

nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. Předměty speciálně pedagogické péče mohou 

zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým 

potřebám. Škola vychází z § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z 

ustanovení Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí 

pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo školského poradenského zařízení při 

dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, přičemž ve druhém stupni podpory je zaměřen na 

nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických 

dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace. 

Ve třetím stupni podpory zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém stupni 

podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s mentálním 

postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči, u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se 

věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému 

jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. Ve 

čtvrtém stupni podpory je předmět speciálně pedagogické péče zaměřen na oblasti předmětů speciálně 

pedagogické péče ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky 

alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově 

postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci u žáků s 

kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich 

zdravotních obtíží. V pátém stupni podpory vychází předmět speciálně pedagogické péče ze specifik obtíží 

žáka, je stanoven SPC.  

Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření spočívajícího v odborném zajištění 

předmětu speciálně pedagogické péče  

Výuka předmětu speciálně pedagogické péče (dále jen PSPP) probíhá podle stupně podpůrných opatření. 

Omezením je dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, kterým je naplněno ustanovení § 26 

školského zákona, který tyto počty pro jednotlivé RVP stanoví. U základního vzdělávání navíc stanoví i limity 

pro jednotlivé ročníky:  

1. – 2. ročník nejvýše 22 povinných vyučovacích hodin týdně                                                                                 

3. – 5. ročník nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin týdně                                                                                 

6. a 7. ročník nejvýše 30 povinných vyučovacích hodin týdně                                                                                  

8. a 9. ročník nejvýše 32 povinných vyučovacích hodin týdně 

Pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi jako podpůrné opatření jednu hodinu předmětu 

speciálně pedagogické péče v prvním ročníku, je možné ji vyučovat nad rámec hodin, které má tento žák v 

rozvrhu, neboť je to jeho 21. hodina, což je méně než zákonem stanovená maximální týdenní hodinová 

dotace. Stejně tak by tomu bylo i u doporučení dvou hodin předmětu speciálně pedagogické péče. Teprve v 

případě doporučení tří hodin předmětu speciálně pedagogické péče by musela být jedna hodina realizována 

místo některé hodiny v rozvrhu žáka, neboť jinak by došlo k překročení zákonem stanovené maximální 
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týdenní hodinová dotace. V takovém případě se uplatní ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., kde je v příloze 

č. 1 uvedeno, že se hodiny speciálně pedagogické péče čerpají z disponibilní časové dotace. V tomto 

případě je jediná volba, a to je využití jedné hodiny vyučovacího předmětu český jazyk, o kterou byla 

minimální časová dotace tohoto předmětu v prvním ročníku posílena, pokud školské poradenské zařízení 

nedoporučí jinak.                                                              Pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi jako 

podpůrné opatření jednu, dvě nebo tři hodiny předmětu speciálně pedagogické péče v pátém ročníku, 

budou tyto hodiny probíhat vždy místo některé vyučovací hodiny, neboť učební plán v tomto modelu v 

pátém ročníku využívá týdenní maxima. Při rozhodování, o které vyučovací hodiny se bude jednat, je na 

výběr ze čtyř vyučovacích hodin, tj. Český jazyk, Matematika, Informační a komunikační technologie a 

Přírodověda, pokud školské poradenské zařízení nedoporučí jinak. V případech, kdy po splnění podmínky 

nepřekročení maximální týdenní hodinové dotace v ročníku a případném využití celé disponibilní časové 

dotace v daném ročníku nelze zajistit realizaci předmětu speciálně pedagogické péče, musí být využita i 

minimální časová dotace. V každém případě však nesmí být překročena maximální týdenní časová dotace 

stanovená zákonem.  

Předmět PSPP je možno zařadit:  

A) jako vyučovací předmět                                                                                                                                           

• od 2. stupně podpůrných opatření,                                                                                                                            

• je realizován z disponibilních hodin.  

PSPP může vyučovat na I. stupni učitel/ka, který získal/a kvalifikaci podle § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Na II. stupni učitel/ka, který získal/a kvalifikaci 

podle § 8 odst. 2 zákona č. 563/2004, ve znění pozdějších předpisů. 

 B) jako „nápravy“                                                                                                                                                       

 • od 2. stupně podpůrných opatření,                                                                                                                             

• PSPP v této formě nemá osnovy, není uveden na vysvědčení, nehodnotí se,                                                          

• je realizován z disponibilních hodin nebo nad rámec výuky při dodržení maximálního počtu povinných 

vyučovacích hodin.  

Zajištění PSPP u konkrétních žáků je vždy podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Toto 

doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované 

finanční náročnosti), který ředitel školy uvede do školské matriky v rámci předávání individuálních dat ze 

školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP. 

Pedagogická intervence:                                                                                                                                              

1. Doučování                                                                                                                                                                 

• vyučuje pedagogický pracovník,                                                                                                                                

• realizuje se zcela nad rámec vyučování.  

2. Příprava na vyučování                                                                                                                                              

 • pomoc při vypracovávání domácích úkolů,                                                                                                               

 • může být zabezpečena i vychovatelkou školní družiny či asistentem pedagoga,                                                     

• realizuje se nad rámec výuky, ale i v rámci školní družiny.  

 


