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1 Identifikační údaje 
 
Název ŠVP: 

Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 
 

„ŠVP Gymnázia Příbram“ 
 

Motto ŠVP: „Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven.“ 
 

Whitney Young Jr. 
 

Předkladatel: 
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
IČO – 61100226 
Redizo – 068926 
IZO – 600007847 
ředitelka školy – Mgr. Iva Kadeřábková 
kontakty:  tel/fax – 326 531 139 
 e-mail – info@gym.pb.cz 
 webové stránky – www.gympb.cz 

 
Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání: čtyřletý a osmiletý vzdělávací program, denní forma vzdělávání 
 
Zřizovatel školy: 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
tel – 257 280 111, fax – 257 280 203, e-mail – info@kr-s.cz 
 

 Platnost dokumentu od 1. 9. 2022 dle rozhodnutí ředitelky školy č. j. ……………... 
 
 …………………………………………………………. 
 razítko a podpis ředitele školy
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2 Charakteristika školy 
 

Úvod 
 

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, založené roku 1871, patří k nejstarším středním školám ve Středočeském kraji. Svou tradicí 

a úspěchy, kterých při výchově a vzdělávání v minulých letech dosáhlo, patří nepochybně k nejvýznamnějším středním školám v příbramském 

regionu.  
 

Velikost školy 
 

Škola poskytuje vzdělání v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím programu. Od školního roku 2022/2023 po sloučení s Gymnáziem pod 

Svatou Horou poskytuje přechodně do roku 2027 i vzdělávání v dobíhajícím šestiletém studijním programu. Po ukončení procesu slučování obou 

škol by ve škole mělo studovat přibližně 700 žáků v 24 třídách. Z toho by mělo být 8 tříd osmiletého studia a 4 třídy čtyřletého studia. 
 

Umístění školy 
 

Budova školy, postavená v roce 1958, je umístěna v nové části Příbrami, vedle kulturního domu a sportovních zařízení. Spolu s nimi tvoří 

centrum kultury, vzdělávání a sportu. Předností je poloha v centru města umožňující snadnou dostupnost pro žáky z Příbrami. V období do roku 

2025 je součástí školy detašované pracoviště v Balbínově ulici, v okrajové části města poblíž poutního místa Svatá Hora, nedaleko od centra staré 

části města. Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti je studium ve škole v obou budovách snadno přístupné i žákům dojíždějícím z okolních 

obcí. 
 

Vybavení školy 
 

V hlavní budově školy v ulici Legionářů je celkem 36 učeben. Některé učebny jsou využívány jako kmenové třídy, některé slouží jako 

odborné učebny. Škola disponuje chemickou laboratoří, hudebním sálem, učebnou výtvarné výchovy, učebnami jazyků, dvěma učebnami 

informatiky a dvěma učebnami pro výuku s podporou ICT. Všechny jsou vybaveny novým nábytkem a moderní didaktickou a výpočetní 

technikou. Sportovní zázemí školy tvoří víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dvě tělocvičny a posilovna. Součástí školy je jídelna propojená 

se školou koridorem v přízemí školy. K dalšímu vybavení patří školní klub s knihovnou a studovnou, místnosti redakce školní televize. Všechna 

poschodí školy jsou, propojena výtahem, čímž je umožněn přístup do školy i žákům tělesně postiženým. Nově vybudované učebny a prostory 
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v podkroví a v suterénu školy jsou vybaveny klimatizací, vytápění školy je zabezpečeno vlastním tepelným výměníkem napojeným na centrální 

zdroj tepla. 
Detašované pracoviště v Balbínově ulici disponuje třinácti učebnami zahrnujícími pracovnu přírodních věd, počítačovou učebnu a učebnu 

anglického jazyka. Vzhledem k tomu, že toto pracoviště nemá tělocvičnu, využívají žáci sportovní prostory v ulici Legionářů nebo využívají 

pronájmu v jiných školách nebo sportovních areálech města. 
Obě budovy školy jsou vybaveny informačními technologiemi na vysoké úrovni. Všechny učebny a kabinety učitelů jsou vybaveny 

počítači propojenými do školní sítě s přístupem na internet. Učebny jsou vybaveny dataprojektory a některé i interaktivními tabulemi. 
Velmi dobré hygienické zázemí školy představují moderní toalety a sprchy. 
 

Charakteristika pedagogického sboru 
 

Pedagogický sbor tvoří tým plně kvalifikovaných pedagogů. Tradicí je poměrně velké zastoupením mužů a stabilita sboru. Informace 
o složení pedagogického sboru jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy. 

Důležitým prvkem je aktivita pracovníků školy v oblasti dalšího vzdělávání, zvyšování odbornosti a počítačové gramotnosti. Stejně tak je 

pozitivním rysem snaha pracovníků školy o využívání moderní vyučovací techniky a vyučovacích metod. Společným cílem pedagogického sboru 

je tvůrčí reflexe nových potřeb současného vzdělávacího procesu. 
 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
 

Gymnázium se aktivně zapojuje do dlouhodobých a krátkodobých mezinárodních i tuzemských projektů. Projekty mají různorodou náplň 

a zaměření. Jedná se projekty poznávací, sociální, multikulturní, sociálně etnické, věkově zájmové, sportovní, filmové, mediální, dramatické, 

hudební, reciproční. Ústředním jazykem mezinárodním projektů je anglický jazyk, dále ruský, německý a francouzský jazyk. Tuzemské projekty 

jsou postaveny na mateřském jazyce. V projektech jsou jednotlivé skupiny žáků vedeny pedagogy gymnázia. Výčet projektů a informace o jejich 

aktivitách jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. Podrobný výčet všech projektů je součástí výročních zpráv o činnosti 

školy. 
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Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
S rodiči žáků nebo zákonnými zástupci žáků 

Rodiče jsou informováni o záležitostech týkajících se studia žáků na pravidelných třídních schůzkách organizovaných prezenční 

i distanční formou a prostřednictvím informačního systému školy. Tak mohou získat aktuální přehled o výsledcích studia svých dětí a dění ve 

škole. Další spolupráce s rodiči nebo se zákonnými zástupci probíhá formou konzultací a prostřednictvím výboru SRPG. 
Školská rada Gymnázia Příbram byla ustanovena k 1. lednu 2006. Schází se nejméně dvakrát ročně a řádně vykonává všechny služby 

vymezené platnou legislativou. Ve školské radě jsou zastoupeni dva zástupci zřizovatele, dva pedagogičtí pracovníci, jeden zástupce nezletilých 

žáků z řad rodičů a jeden zletilý žák školy. Školská rada je funkčním orgánem podílejícím se na správě školy. 
 
S místními a regionálními partnery 
 

Tato spolupráce probíhá v několika rovinách. S orgány samosprávy a státní správy (Městský úřad v Příbrami, odbor školství Krajského 

úřadu Středočeského kraje v Praze, Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR), s dalšími školskými a vzdělávacími zařízeními (Vzdělávací 

institut Středočeského kraje, Národní pedagogický institut České republiky, Okresní muzeum Příbram, Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami, 

Galerie Františka Drtikola, regionální televizní vysílání). 
 
Spolupráce s Akademií 1. FK Příbram 
 

Akademie 1. FK Příbram je fotbalová akademie, která podporuje sportovní fotbalové nadání svých svěřenců. Cílem Akademie je 

výchova, vzdělávání a sportovně zdravotní rozvoj dětí  a mládeže. Akademie vyhledává talenty, které dále rozvíjí po stránce sportovní, výchovné 

a vzdělávací, vychovává hráče pro A tým a umožňuje přestup žáků Akademie do zahraničního či tuzemského družstva. 
Nadaní fotbaloví hráči Akademie úzce spolupracují s Gymnáziem, Příbram, Legionářů 402. Mezi oběma subjekty existuje maximální 

komunikace. Hráči Akademie absolvují ve všeobecném studiu stejný učební plán i stejný vzdělávací obsah jako žáci gymnázia. Ve třídách, ve 

kterých nadaní fotbalisté studují, je upraven rozvrh tak, aby žáci Akademie stíhali naplánované ranní a odpolední tréninky. Další uvolňování 

hráčů (odpolední tréninky, zápasy apod.) probíhají na základě písemné domluvy mezi vedením školy a šéftrenéry. 
Mezi Akademií a Gymnáziem probíhá pravidelná písemná a ústní komunikace zasíláním měsíčních a týdenních plánů všech týmů, stejně 

tak omluvenek na mimořádné akce a individuální tréninky. Jsou prováděna pravidelná čtvrtletní hodnocení studentů, na kterých se podílejí třídní 

učitelé, výchovná poradkyně, metodička prevence a vedení školy. Gymnázium tak podporuje nadané žáky – sportovce fotbalisty. 
 
S  pedagogicko – psychologickou poradnou 
 

Pedagogicko – psychologická poradna v Příbrami a Středisko výchovné péče Příbram pomáhají škole při diagnostikování žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami i žáků s mimořádným nadáním. 
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3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

3.1. Zaměření školy 
 

V osmiletém studijním oboru je škola zaměřena všeobecně, v dobíhajícím šestiletém oboru je zaměřena na živé jazyky . Čtyřletý studijní 

obor je nabízen se všeobecným zaměřením a se zaměřením na živé jazyky. Cílem je poskytnou žákům široké možností ke studiu v souladu se 
zájmem vytvořit ze  školy centrum vzdělávání a zájmových aktivit, které odpovídá nárokům současné doby a požadavkům veřejnosti, 
zaměstnavatelů a zřizovatele. ŠVP vychází z RVP ZV a z  RVP GV. Naše základní požadavky a cíle jsou:  

 rozvíjet dobré jméno školy, udržet kvalitní žáky (výběr), 
 navázat na tradici gymnaziálního vzdělávání v Příbrami, 
 vycházet z požadavků moderní doby – spoluvytvářet demokratické hodnoty a zodpovědné občanství, klást důraz na zpracování a vy-

hodnocování informací, rozvíjet mezilidské vztahy a spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, 
 ztotožnit se v ŠVP s cíli a pojetím RVP, 
 udržet kvalifikovaný pedagogický sbor jako záruku kvality vzdělávání. 

 
Tyto požadavky a cíle chce škola naplnit těmito konkrétními kroky: 

 v nižších ročnících víceletého gymnázia klást důraz na získání všeobecného přehledu a povědomí, 
 ve čtyřletém studiu umožnit volbu mezi všeobecným zaměřením a zaměřením s posílenou výukou cizích jazyků, 
 ve vyšších ročnících víceletého studia a čtyřletého studia umožnit větší specializaci nabídkou široké škály volitelných předmětů, 
 v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřit na problematiku vztahů a interakce žák – žák, žák – učitel, žák – rodič, učitel – 

rodič, 
 zapojit se do akcí regionálního významu a do akcí a projektů národních a mezinárodních, 
 vytvořit prostor pro vznik zájmových kroužků, aby byly uspokojeny zájmové aktivity žáků mimo vyučovací proces – výukové, sportovní, 

umělecké apod., 
 umožnit žákům prezentovat své vědomosti, názory a postoje s použitím moderní komunikační techniky ve školním časopise a školním 

televizním vysílání, na webových stránkách školy, při konferencích, v rámci projektů a při dalších příležitostech, 
 umožnit žákům spoluúčast na životě školy prostřednictvím školního parlamentu, 
 kombinovat kvalitní výuku jazyků a užívání počítačů, 
 prostřednictvím školního parlamentu a školní televize vést žáky k umění argumentovat a vyjadřovat své názory, 
 ve výuce používat vyučovací metody vedoucí k rozvoji osobnosti mladého člověka tak, aby žák získal pozitivní mravní a duchovní 

hodnoty pro vlastní osobní a občanský život. 
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3.2. Profil absolventa 
 
Absolvent našeho gymnázia: 

 samostatně pracuje s informacemi a jejich zdroji, aplikuje informace při řešení problémů, 

 orientuje se v základech různých oborů, další studium a povolání volí podle svých zájmů a schopností, 

 efektivně získává poznatky, třídí je a hodnotí, 

 využívá individuálních schopností, vědomostí a dovedností při řešení problémů, 

 orientuje se v nově vzniklých situacích a pružně na ně reaguje, 

 efektivně se učí, je si vědom potřeby celoživotně se vzdělávat, ocení hodnotu a přínos vzdělání, 

 ovládá pokročilé komunikační dovednosti, komunikuje ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském, tak v cizím jazyce, 

 prezentuje své vědomosti, názory a postoje, a to i s použitím moderní komunikační techniky, 

 při prezentaci argumentuje a naslouchá názorům a argumentům jiných lidí, své názory umí obhájit, 

 je schopen kvalitního soužití s ostatními i sám se sebou, dokáže pracovat samostatně i v týmu, 

 zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů, 

 vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí etické, kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb, 

 posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe, odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších 

situacích, 

 respektuje to, že v demokratické společnosti každý jedinec nese spoluzodpovědnost za kvalitu svého života i života druhých lidí ve svém 

okolí, 

 je si vědom svých práv a povinností, ctí demokratické principy fungování společnosti, účastní se společenského, kulturního a politického 

dění. 
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3.3. Organizace přijímacího řízení 
 

Přijímací řízení na školu je organizováno v souladu s § 59, 60, 61 a 63 školského zákona a s vyhláškou o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších úprav. Pokud v rámci tohoto řízení škola vyžaduje vykonání přijímací 

zkoušky, upřesní její obsah v souladu s vyhláškou. Uchazeči, kteří splňují ve školním roce, ve kterém se ucházejí o přijetí, kritéria stanovená 

ředitelkou školy, mohou být přijati i bez přijímací zkoušky. Tato kritéria škola oznámí v každém školním roce nejdéle v rámci Dne otevřených 

dveří a současně je zveřejní na webových stránkách školy. 
Uchazeči, u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení nebo uchazeči se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich 

zdravotního stavu, mají průběh přijímacích zkoušek upraven. 
 

3.4. Organizace maturitní zkoušky 
 

Maturitní zkoušky se řídí předpisy platnými pro příslušný školní rok. Škola připravuje žáky na tyto zkoušky společné části – český jazyk 

a literatura, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. 
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. Další součástí profilové části maturitní zkoušky jsou 2 povinné zkoušky konané ústní formou před zkušební komisí. 

Žák si pro tyto zkoušky vybírá z nabídky těchto předmětů – matematika, fyzika, biologie, chemie, dějepis, základy společenských věd, 

informatika a výpočetní technika, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, zeměpis, estetická výchova – hudební 

výchova, estetická výchova – výtvarná výchova. V rámci společné a profilové části maturitní zkoušky je žák povinen vykonat alespoň jednu 

zkoušku z cizího jazyka. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek včetně formy a témat těchto zkoušek zveřejní škola nejpozději 7 měsíců 

před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 
 

3.5. Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Kompetence k učení  

 

Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a připravujeme je na celoživotní učení. 
 

Vedeme žáky k vědomé reflexi procesu efektivního učení. Žáci poznávají učení jako vícefázový proces, seznamují se s různými přístupy 

k učení, s různými technikami učení a jsou vedeni k tomu, aby si tyto techniky mohli osvojit. 
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Vedeme žáky k získání dovedností nutných pro efektivní učení – zpracovávat zápis různými způsoby, plánovat proces učení v různých 

časových horizontech, stanovovat celkové i dílčí cíle, vybírat vhodné postupy řešení. Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání 

výpočetní techniky. 
 

Žáci se učí hodnotit proces i výsledek svého učení a z hodnocení vyvozovat závěry pro další postup, vše na základě kritérií předem 

stanovených učitelem, hodnocení probíhá v rámci společné diskuse (olympiády, soutěže, testování, výměnné jazykové pobyty aj.). 
 

Žáci se učí rozvíjet klíčovou dovednost – čtenářskou gramotnost. Mají schopnost porozumět psanému textu, přemýšlejí o něm a efektivně 

jej používají k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a k účelnému začlenění jedince do života společnosti. 
 

Nabídkou volitelných předmětů motivujeme žáky ke stanovení studijních cílů a stanovení priorit v rámci vlastního vzdělávání. 
 

Kompetence k řešení problémů  
 

Rozvíjíme u žáků schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů, zpracovávat a hodnotit informace a využívat je k řešení úkolů 

a problémů a to v rámci výuky i při aktivitách v rámci různých vzdělávacích projektů a soutěží.  
 

Žáci se ve škole setkávají s takovými úkoly a problémy, k jejichž řešení musejí sami navrhovat postup a tento postup s využitím svých 

znalostí, schopností a dovedností realizovat (miniprojekty, školní telenoviny, školní časopis, školní parlament). Podporujeme samostatnost, tvoři-
vost, logické myšlení a využívání moderní techniky při řešení problémů. 

 

Systematicky žáky vedeme k tomu, aby svá řešení uměli obhajovat a důstojně a přesvědčivě prezentovat, a to ve formě písemné, mluvené 

i elektronické. 
 

Žáci řeší problémy ve spolupráci s vyučujícím, samostatně i ve skupinách. Po splnění úkolů průběh práce a její výsledky zhodnotí 

(žákovské divadlo, žákovská kulturní vystoupení, miniprojekty v rámci různých kurzů, sportovní kurzy, adaptační kurz, ozdravný pobyt 
v přírodě, školní projekty, sportovní a kulturní školní akademie, laboratorní práce). 

 

Vedeme žáky k tomu, aby sami uměli kriticky hodnotit postup i výsledek samostatné i skupinové práce a aby z hodnocení uměli 

vyvozovat závěry pro další postup – prezentací skupinových i samostatných prací ve třídě, analýzou, rozborem, zhodnocením kladů a záporů 

volených řešení včetně posouzení jejich rizik a důsledků. 
 

Kompetence komunikativní 
 

Žáci poznávají různé druhy komunikace a postupně si osvojují různé komunikační strategie a techniky tak, aby si z nich dokázali vědomě 

vybírat vzhledem k funkci a okolnostem. 
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Učíme žáky naslouchat jiným, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 
 

Žáci při komunikaci využívají informační a komunikační technologie – textový editor, grafické a tabulkové zpracování, programy pro 

vytváření elektronických prezentací, internet. 
 

Vedeme žáky k tomu, aby rozvíjeli své komunikativní dovednosti v různých formách – divadelní představení, školní časopis, besedy, 

debaty, diskuze s hosty z veřejného života, filmový klub, Klub mladého diváka. 
 

Žáci rozvíjejí své komunikační schopnosti v rámci styku školy s jinými školami a s veřejností – prostřednictvím účasti ve studentských 

konferencích a soutěžích (olympiády, soutěže, atd.), pořádáním studentských konferencí v naší škole, činnosti konferenciérů a průvodců při 

zahraničních a tuzemských návštěvách ve škole, spoluprací s městem (překlady, tlumočení), publikací v tisku, prezentací školy ve školních 

televizních zprávách. Komunikační dovednosti žáci rozvíjejí v mateřském i v cizím jazyce. 
 

Kompetence sociální a personální 
 

Sociální kompetence vyvozujeme z týmové práce a kooperace ve skupině, mezi skupinami v rámci tříd, napříč třídami i formou 

miniprojektů. Žáci si sami a ve spolupráci s učiteli organizují akce pro sebe, pro ostatní žáky i akce prezentující školu na veřejnosti - výlety, 
exkurze, divadelní představení, sportovní den. U žáků rozvíjíme schopnost zastávat v týmu různé role. 

 

Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi. 
 

Podporujeme akce, při kterých se kromě jiného rozvíjejí mezilidské vztahy v rámci skupiny, kolektivu třídy, školy - adaptační kurz, 

lyžařský výcvik, sportovní kurz, ozdravné pobyty v přírodě, třídní výlety, tuzemské i zahraniční poznávací pobyty, příprava maturitních plesů. 
 

Žáci se spolupodílejí na tvorbě norem chování ve škole prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu. Jsou vedeni k uplatňování 

svých práv a plnění povinností uvedených ve školním a klasifikačním řádu.  
 

Kompetence občanské  
 

Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. 
 

Žáci se aktivně zapojují do činnosti školní samosprávy (školní parlament, třídní samospráva). 
 

Žáky vedeme k účasti v projektech zaměřených na různé oblasti společenského života. Jedná se o: 
 projekty orientované na humanitární činnost, na rozvoj občanské společnosti, na integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných 

skupin do společnosti a na pomoc těmto skupinám, 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Charakteristika školního vzdělávacího programu 

- 13 - 

 projekty ekologické, 
 mezinárodní projekty zaměřené na spolupráci se zahraničními studenty, 
 mezinárodní projekty zaměřené na prohloubení spolupráce, soužití a poznání kultur a národů. 

Žáci jsou schopni sami přiměřeně svému věku a schopnostem projekty různého zaměření navrhnout, připravit, řídit a vyhodnotit. 
 

Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 
 

Jsme vždy připraveni komukoliv ze žáků podat pomocnou ruku. Podporujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. 
 

Kompetence pracovní  
(Platí pouze pro primu – kvartu osmiletého cyklu) 
 

Pracujeme s žáky v laboratořích, kde si osvojují základní manuální dovednosti. 
 

Pro odborné pracovny máme vypracovány bezpečnostní řády. Vyžadujeme, aby žáci tyto řády dodržovali, a tím chránili svoje zdraví 

a majetek školy. 
 

Při mimoškolních akcích dbáme o to, aby žáci chránili svoje zdraví i zdraví druhých. Při těchto akcích požadujeme po žácích, aby 

přizpůsobili své chování tak, aby se omezilo riziko vzniku úrazů a poškození zdraví. 
 

Vedeme žáky k tomu, aby třídili odpad, zapojovali se do akcí při úpravě okolí školy a chránili životní prostředí. Ochraně životního 

prostředí se věnujeme i v rámci biologických praktik. 
 

Učíme žáky sledovat situaci na trhu práce a orientovat se v základech Zákoníku práce. Výchovný poradce a třídní učitelé spolupracují 

s žáky při výběru povolání. 
 

Při praktické výuce v OBN se žáci zakládáním fiktivních firem učí rozumět základním pojmům, které se týkají podnikání 

a podnikatelského myšlení. 
 

Kompetence k podnikavosti 
 

Nabídkou široké škály volitelných předmětů od 3. ročníku a septimy vedeme žáky k odbornému zaměření dle jejich volby a k následnému 

cílevědomému a zodpovědnému přístupu k budoucímu profesnímu zaměření. Učební plán je sestaven tak, aby byla žákům školy dána možnost 

profilace s ohledem na jejich zájmy a volbu dalšího studia. 
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Podporujeme aktivní přístup žáků k aktuálnímu dění v politickém, společenském a kulturním kontextu organizováním projektových dnů 

a tuzemských a zahraničních projektů (dlouhodobých i krátkodobých). Nabízíme žáků takové aktivity, při kterých vystupují v roli organizátorů 

nebo spoluorganizátorů (maturitní plesy, školní časopis, školní akademie, atd.). 
 

Usilujeme o to, aby byly všechny aktivity žáků vyhodnoceny a aby byly výsledky zveřejněny prostřednictvím webových stránek školy 
a školního televizního vysílání. 

 

Žáci se účastní soutěží a srovnávacích testování, prostřednictvím kterých je u nich prováděna sebereflexe jejich osobního i odborného 

potenciálu. 
 

Podporujeme činnost školního parlamentu, který se stává partnerem pro vedení školy při organizaci výchovně vzdělávacího procesu 

a inovativních přístupů ve výchově a výuce. 
 

Ve všech předmětech žáky seznamujeme s perspektivami a s pracovními příležitostmi, které studovaný obor nabízí. 
 

Kompetence digitální 
 

Žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívají je při školní práci i při zapojení do veřejného život. 

Digitální technologie a způsob jejich použití nastavují a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jejich potřeby. 
Posuzují, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, zvažují rizika a přínosy. 

 

Žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí a sdělují data, informace a digitální obsah v různých formátech. K tomu volí efektivní postupy, 

strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. 
 

Usilujeme o to, aby žáci vytvářeli digitální obsah v různých formátech a využívali k vlastní prezentaci různé digitální prostředky. 
 

Žáci využívají digitální technologie k řešení problémů, postupů a technologií. 
 

Při využívání digitálních technologií žáci předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jejich tělesné 

a duševní zdraví. Jednají eticky, s ohleduplností a respektem k druhým. 
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3.6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo 

k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se podle 

organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola. Podpůrná opatření 

druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. 
Podle přiznaného stupně podpory a doporučení pedagogické poradny jsou v naší škole využívána podpůrná opatření v oblasti metod 

výuky. Respektujeme odlišné styly učení jednotlivých žáků a různá pracovní tempa. Poskytujeme dostatečný čas k zvládnutí úkolů. Během 

výuky střídáme různé formy a činnosti. 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd. Snahou všech vyučujících i vedení školy je vytvořit 

podmínky pro studium i této skupině zájemců o vzdělávání. Předpokladem je úzká spolupráce rodiny, školského poradenského zařízení, školy 

a případně dalších odborníků. V případě potřeby je žákovi na doporučení školského poradenského zařízení umožněn individuální vzdělávací 

plán, žákům s tělesným postižením je k dispozici bezbariérový přístup do školy a výtah propojující všechna podlaží hlavní budovy školy. Při 

hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze znevýhodnění.  
V průběhu školního roku reagujeme na aktuální stav žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, což se projevuje ve stylu a organizaci 

výuky. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme také možnost individuálních konzultací v rámci každého předmětu podle potřeb 

žáka.  
Sociálně znevýhodnění žáci naší školy mají možnost zapůjčení učebnic v každém předmětu a mohou kdykoli využívat školní internet. 

 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP 

Výchovný poradce eviduje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž jsou poskytována podpůrná opatření dle platné 

legislativy. Spolupracuje se školským poradenským zařízením (ŠPZ) a zprostředkovává spolupráci s rodiči. Zajišťuje, aby o speciální vzdělávací 

potřeby (SVP) studenta byli informováni příslušní vyučující. S ohledem na individuální potřeby či problémy studenta seznamuje vyučující 

s vhodnými pedagogickými postupy; formami práce, prověřování a hodnocení studenta.  
Pro žáky s podpůrnými opatřeními 1. stupně vypracovává škola plán pedagogické podpory (PLPP). Žákům s podpůrnými opatřeními 

vyšších stupňů upravuje podmínky vzdělávání a klasifikace dle doporučení ŠPZ, na návrh ŠPZ jsou jim pak vypracovány PLPP či IVP.  
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

V případě potřeby škola vytvoří žákovi plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP je určen zejména žákům s podpůrnými opatřeními 

1. stupně. PLPP vytváří vyučující jednotlivých předmětů do předepsaného formuláře ve spolupráci s třídním učitelem a výchovným poradcem. 
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Před zpracováním písemné podoby se vyučující na základě rozhovoru dohodnou na stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 

znalostí a dovedností.  
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

Individuální vzdělávací plán (IVP) se vypracovává na základě návrhu ŠPZ, na žádost rodičů či na žádost zletilého žáka. IVP je určen 

především žákům s podpůrnými opatřeními 2. a vyššího stupně. Vzdělávání podle IVP povoluje ředitel školy ve správním řízení a vypracovává 

se do 30 dnů ode dne povolení. IVP vytváří vyučující jednotlivých předmětů do předepsaného formuláře ve spolupráci s třídním učitelem 

a s výchovným poradcem. S obsahem je seznámen jak žák, tak zákonný zástupce, IVP je stvrzen podpisem vyučujících jednotlivých předmětů, 

třídním učitelem, výchovným poradcem a zástupcem poradenského zařízení. IVP je pravidelně vyhodnocován, vyučující jsou o účinnosti 
opatření informováni na pedagogických poradách výchovným poradcem. Probíhají též pravidelné konzultace se zákonnými zástupci. Jednou 

ročně navštíví školu pracovník ŠPZ a plnění IVP zkontroluje.   
 

3.7. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků 
 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více 

oblastech rozumových schopností, pohybových, manuálních, uměleckých či sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu 
s platnou legislativou považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo 

v jednotlivých oblastech rozumových schopností, pohybových, manuálních, uměleckých či sociálních dovednostech. Mimořádně nadaný žák je 

na základě doporučení pedagoga vyšetřen v pedagogické poradně. 
Gymnázium vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským 

pracovištěm a na základě jeho doporučení sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán konkrétního žáka. Mimořádně nadaní žáci mohou být 

přeřazeni do vyššího ročníku, účastnit se projektů, olympiád a odborných soutěží. Může jim být umožněno navštěvovat hodiny určitého předmětu 

ve vyšším ročníku, účastnit se výměnných pobytů, veřejných akcí školy, moderování společenských akcí školy. Dále se mohou podílet na tvorbě 

propagačních materiálů školy, tvorbě a obsahu GymTV. Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uplatňují metody používané při vzdělávání 

žáků běžné populace, které mohou být podle potřeby individuálně modifikovány. 
 
IVP z jiných důvodů 

IVP z jiných důvodů povoluje ředitel školy na žádost zákonného zástupce či zletilého žáka, zejména pokud žák nemůže plnit podmínky 

denního studia, a to z důvodů zdravotních, zahraničních jazykových pobytů, sportovní nebo umělecké činnosti a reprezentace. IVP vypracovávají 

vyučující jednotlivých předmětů do předepsaného formuláře, určí rozsah učiva, formy studia, způsob konzultací a způsob a termín klasifikace. 

Koordinaci zajišťuje třídní učitel a plnění kontroluje pedagogický zástupce ředitele.  
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3.8. Začlenění průřezových témat 
 
Průřezová témata a jejich tematické okruhy dle RVP ZV a RVP GV jsou realizovány v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů takto: 
 
Nižší gymnázium 
 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

prima sekunda tercie kvarta 

2.1. Rozvoj schopností poznávání 

BIO, MAT, FYZ, 
HUV, VV 

OBN, MAT, FYZ, 
CHE, BIO, HUV, 
VV 

NEJ, RUJ, MAT, 
FYZ, CHE, BIO, 
HUV, VV 

NEJ, RUJ, DEJ, 
MAT, FYZ, CHE, 
HUV, VV 

2.2. Sebepoznání a sebepojetí 
MAT, TEV, VKZ, 
VV 

ANJ, OBN, MAT, 
TEV, VV 

MAT, BIO, TEV, 
VV 

MAT, TEV, VV 

2.3. Seberegulace a sebeorganizace 
TEV, VKZ, VV TEV, VV FRJ, TEV, HUV, 

IVT, VV 
FRJ, TEV, VV 

2.4. Psychohygiena 
VKZ, HUV, VV HUV, VV HUV, VV HUV, VV 

2.5. Kreativita 

ANJ, MAT, FYZ, 
BIO, HUV, VV 

ANJ, MAT, FYZ, 
CHE, BIO, HUV, 
VV 

NEJ, RUJ, MAT, 
FYZ, CHE, HUV, 
VV 

ANJ, NEJ, RUJ, 
MAT, FYZ, CHE, 
HUV, VV 

2.6. Poznávání lidí 
ANJ, FYZ, BIO, 
VKZ 

FYZ, CHE, BIO ANJ, NEJ, RUJ, 
ZMP, FYZ, HUV 

NEJ, RUJ, ZMP, 
FYZ, BIO 

2.7. Mezilidské vztahy 
ANJ, VKZ ANJ, CHE, DEJ NEJ, RUJ, DEJ, 

ZMP, CHE 
ANJ, NEJ, RUJ, 
ZMP, CHE 
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2.8. Komunikace 

CJL, DEJ, MAT, 
FYZ, BIO, TEV, 
VKZ,VV 

ANJ, DEJ, MAT, 
FYZ, CHE, BIO, 
TEV, HUV, VV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
CHE, TEV, VV, INF, 
FYZ, MAT, DEJ 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, MAT, FYZ, 
CHE, BIO, TEV, VV 

2.9. Kooperace a kompetice 

MAT, FYZ, BIO, 
TEV, VKZ, VV 

MAT,FYZ, CHE, 
BIO, TEV, VV 

NEJ, RUJ, MAT, 
FYZ, CHE, TEV, VV 

NEJ, RUJ, MAT, 
FYZ, CHE, BIO, 
TEV, HUV, VV 

2.10. Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

DEJ, MAT, HUV, 
VV 

MAT, CHE, BIO, 
HUV, VV 

NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
MAT, CHE, BIO, 
HUV, VV, INF 

NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, CHE, BIO, 
HUV, VV 

2.11. Hodnoty, postoje, praktická etika 
TEV, VKZ OBN, CHE, TEV NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 

CHE, BIO, TEV 
NEJ, FRJ, RUJ, 
CHE, TEV, HUV 

 

Průřezové téma: Výchova demokratického občana 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

prima sekunda tercie Kvarta 

Občanská společnost a škola 
OBN  OBN  

Občan, občanská společnost a stát 
OBN, ZMP DEJ, ZMP DEJ, ZMP ZMP 

Formy participace občanů v politickém 

životě 

 DEJ OBN ZMP 

Principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

DEJ  OBN, DEJ, ZMP ZMP 
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Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

prima sekunda tercie kvarta 

Evropa a svět nás zajímá 
OBN, DEJ, ZMP DEJ, ZMP, HUV CJL, DEJ, ZMP, 

HUV 
HUV 

Objevujeme Evropu a svět 
OBN DEJ, HUV FRJ, DEJ, ZMP, 

HUV 
FRJ, ZMP, HUV 

Jsme Evropané 
DEJ, ZMP, VV DEJ, VV DEJ, ZMP, VV OBN, BIO, VV 

 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

prima sekunda tercie Kvarta 

Kulturní diference 
ANJ, ZMP, VV ZMP, ANJ, VV ANJ, NEJ, RUJ, VV ANJ, NEJ, RUJ, 

ZMP, VV 

Lidské vztahy 
 ANJ, OBN, DEJ ANJ, NEJ, RUJ, DEJ ANJ, NEJ, RUJ, 

ZMP 

Etnický původ 
DEJ, ZMP ZMP DEJ, ZMP ZMP 

Multikulturalita 
ANJ, OBN, ZMP, 
VV 

VV NEJ, FRJ, RUJ, VV NEJ, FRJ, RUJ, 
ZMP, VV 

Princip sociálního smíru a solidarity 
 DEJ DEJ ZMP 
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Průřezové téma: Environmentální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

prima sekunda tercie kvarta 

Ekosystémy 
ZMP, BIO ZMP, BIO ZMP ZMP, BIO 

Základní podmínky života 
DEJ, ZMP, BIO CHE, BIO CHE ZMP, BIO 

Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 

DEJ, ZMP, TEV DEJ, TEV ANJ, DEJ, ZMP, 
TEV 

ZMP, FYZ, CHE, 
BIO, TEV 

Vztah člověka k prostředí 
OBN, ZMP, 
VKZ,VV 

ANJ, CHE, VV ANJ, FRJ, DEJ, 
ZMP, FYZ, BIO, VV 

ANJ, FRJ, ZMP, 
FYZ, CHE, VV 

Průřezové téma: Mediální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

prima sekunda tercie Kvarta 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
ZMP, MAT ZMP, MAT NEJ, RUJ, DEJ, 

ZMP, MAT 
NEJ, RUJ, ZMP, 
MAT, BIO 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

OBN  DEJ  

Fungování a vliv médií ve společnosti 
VV VV NEJ, FRJ, RUJ,DEJ, 

VV 
NEJ, FRJ, RUJ, VV 
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Tvorba mediálního sdělení 
ZMP, MAT, FYZ, 
BIO 

MAT, FYZ, CHE, 
BIO 

MAT, FYZ, CHE, 
BIO, INF 

MAT, FYZ, CHE, 
BIO, TEV, INF 

Práce v realizačním týmu 
  CJL  

 
Vyšší gymnázium a čtyřleté gymnázium 
 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

1. ročník, kvinta 2. ročník, sexta 3. ročník, septima 4. ročník, oktáva 

2.12. Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

ANJ, ZSV, DEJ, 
BIO, TEV, HUV, VV 

ANJ, TEV, HUV, 
VV 

TEV ANJ 

2.13. Seberegulace, organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

FRJ, ZSV, MAT, 
FYZ, CHE, BIO, 
TEV, HUV, INF 

ANJ, FRJ, MAT, 
ZMP, CHE, BIO, 
HUV 

CJL, ANJ, FRJ, 
MAT, ZSV, ZMP, 
CHE, BIO, TEV 

ANJ, FRJ, MAT 

2.14. Sociální komunikace 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, ZSV, DEJ, 
MAT, FYZ, CHE, 
BIO, HUV, VV, INF 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
ZSV, DEJ, MAT, 
ZMP, CHE, BIO, 
TEV, HUV, VV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
ZMP, MAT, CHE, 
BIO, TEV 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, ZSV,MAT, 
TEV 

2.15. Morálka všedního dne 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
CHE, TEV, HUV, 
INF 

NEJ, FRJ, RUJ, 
CHE, TEV, HUV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
ZSV, CHE, BIO, 
TEV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
TEV 

2.16. Spolupráce a soutěž 

CJL, NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, FYZ, CHE, 
BIO, HUV, INF 

NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, CHE, BIO, 
TEV 

NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, CHE, BIO, 
TEV 

NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, ZSV, TEV 
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Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

1. ročník, kvinta 2. ročník, sexta 3. ročník, septima 4. ročník, oktáva 

Globalizační a rozvojové procesy 
DEJ DEJ DEJ, CHE ANJ 

Globální problémy, jejich příčiny a 

důsledky 

NEJ, DEJ, FRJ, RUJ NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
BIO 

NEJ, FRJ, RUJ, ZSV, 
DEJ, ZMP 

ANJ, RUJ, NEJ, FRJ 

Humanitární pomoc a mezinárodní 

rozvojová spolupráce 

ZMP ANJ, ZMP ZSV, DEJ, ZMP  

Žijeme v Evropě 
ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
DEJ, ZMP, CHE, 
TEV, VV 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, DEJ, ZMP, 
BIO, TEV, VV 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, ZSV, DEJ, 
ZMP, TEV 

CJL, NEJ, FRJ, RUJ, 
ZSV, TEV 

Vzdělávání v Evropě a ve světě 
NEJ, FRJ, RUJ ANJ, NEJ, FRJ, RUJ NEJ, FRJ, RUJ NEJ, FRJ, RUJ, ZSV 

 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

1. ročník, kvinta 2. ročník, sexta 3. ročník, septima 4. ročník, oktáva 

Základní problémy sociokulturních rozdílů 
ANJ, NEJ, RUJ, 
DEJ, VV 

NEJ, RUJ, ZSV, 
DEJ, HUV, VV 

ANJ, NEJ, RUJ, DEJ ANJ, NEJ, RUJ 
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Psychosociální aspekty interkulturality 
ZMP ZMP, HUV ZMP  

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci 

mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

NEJ, FRJ, RUJ ANJ, NEJ, FRJ, RUJ ANJ, NEJ, RUJ, FRJ ANJ, NEJ, FRJ, RUJ 

 

Průřezové téma: Environmentální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

1. ročník, kvinta 2. ročník, sexta 3. ročník, septima 4. ročník, oktáva 

Problematika vztahů organismu a prostředí 
CHE, BIO  BIO  

Člověk a životní prostředí 
NEJ, FRJ, RUJ, 
ZMP, CHE, BIO, 
TEV,VV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
DEJ, ZMP, FYZ, 
BIO, TEV, VV 

NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
ZMP, FYZ, CHE, 
BIO, TEV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
TEV 

Životní prostředí ČR 
NEJ, RUJ, CHE, BIO NEJ, RUJ, BIO NEJ, RUJ, DEJ, 

ZMP, CHE 
NEJ, RUJ 

 

Průřezové téma: Mediální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

1. ročník, kvinta 2. ročník, sexta 3. ročník, septima 4. ročník, oktáva 

Média a mediální produkce 
NEJ, RUJ, MAT, 
VV, INF 

NEJ, RUJ, VV CJL, NEJ, RUJ, 
FYZ, TEV 

ANJ, NEJ, RUJ, TEV 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Charakteristika školního vzdělávacího programu 

- 24 - 

Mediální produkty a jejich význam 
NEJ, RUJ, BIO, 
HUV, VV 

CJL, NEJ, RUJ, BIO, 
HUV, VV 

ANJ, NEJ, RUJ, BIO ANJ, NEJ, RUJ 

Uživatelé 
NEJ, RUJ, HUV, VV ANJ, NEJ, RUJ, 

HUV, VV 
ANJ, NEJ, RUJ NEJ, RUJ 

Účinky mediální produkce a vliv médií 
NEJ, RUJ, HUV, VV NEJ, FRJ, RUJ, 

HUV, VV 
NEJ, FRJ, RUJ, DEJ CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 

RUJ, ZSV 

Role médií v moderních dějinách 
NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
VV, INF 

NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
VV 

CJL, NEJ, FRJ, RUJ, 
DEJ 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, ZSV 
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4 Učební plán 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia 
 

Vyučovací předmět 
Hodinová dotace v ročnících 

Celková dotace Poznámky 
PRI SEK TER KVA 

Český jazyk a literatura 5 4 4 4 17 
1) 

Cizí jazyk 4 3 3 3 13 
2) 

Další cizí jazyk 0 0 3 3 6 
3) 

Občanská nauka 1 1 1 1 4 
 

Dějepis 2 2 2 2 8 
 

Zeměpis 2 2 2 1 7 
 

Matematika 4 4 4 4 16 
4) 

Fyzika 2 2 1/3 1 1/3 2 1/3 8 
5) 

Chemie 0 1 1/3 2 1/3 2 1/3 6 
6) 

Biologie 2 2 1/3 2 1/3 1 1/3 8 
7) 

Tělesná výchova 2 3 2 2 9 
8) 

Výchova ke zdraví 2 0 0 0 2 
 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 
9) 
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Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 
10) 

Informatika 0 0 2 2 4 
11) 

1. volitelný předmět 0 1 0 0 1 
12) 

2. volitelný předmět 0 0 1 0 1 

3. volitelný předmět 0 0 0 2 2 

Celkem 29 29 32 32 122 
 

 
Poznámky k učebnímu plánu pro nižší gymnázium: 
 
1) Český jazyk a literatura  v každém ročníku připadá jedna hodina z přidělené dotace na cvičení, při kterých se třída 

dělí na skupiny 
2) Cizí jazyk  vyučovacím předmětem realizujícím vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk je 

Anglický jazyk 
 třídy se dělí na skupiny 

3) Další cizí jazyk  vyučovacími předměty realizujícími vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 

jsou Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk 
 při výběru vyučovacích předmětů je brán zřetel na organizační možnosti školy, třída se 

dělí na skupiny 
4) Matematika  v každém ročníku připadá jedna hodina z přidělené dotace na cvičení, při kterých se třída 

dělí na skupiny 
5) Fyzika  v sekundě, tercii a kvartě připadá v průměru v jednom týdnu 1/3 vyučovací hodiny na 

praktika, při kterých se třída dělí na skupiny 
 v praktikách je realizován vzdělávací obsah tematického okruhu Práce s laboratorní 

technikou ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce 
6) Chemie  v sekundě, tercii a kvartě připadá v průměru v jednom týdnu 1/3 vyučovací hodiny na 

praktika, při kterých se třída dělí na skupiny 
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 v praktikách je realizován vzdělávací obsah tematického okruhu Práce s laboratorní 

technikou ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce 
7) Biologie  v sekundě, tercii a kvartě připadá v průměru v jednom týdnu 1/3 vyučovací hodiny na 

praktika, při kterých se třída dělí na skupiny 
 v praktikách je realizován vzdělávací obsah tematického okruhu Práce s laboratorní 

technikou ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce 
8) Tělesná výchova  při výuce se třída dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků 

ze dvou po sobě jdoucích ročníků 
9) Hudební výchova  v tercii a kvartě se při výuce třída dělí na skupiny 

 výuka je organizována zpravidla v rozsahu dvou vyučovacích hodin ve čtrnáctidenních 

cyklech 
10) Výtvarná výchova  v tercii a kvartě se při výuce třída dělí na skupiny 

 výuka je organizována zpravidla v rozsahu dvou vyučovacích hodin ve čtrnáctidenních 

cyklech 
11) Informatika  při výuce se třída dělí na skupiny 
12) 
1. volitelný předmět 
2. volitelný předmět 
3. volitelný předmět 
 

 
 charakteristiky a vzdělávací obsahy vyučovaných volitelných předmětů jsou součástí 

přílohy ŠVP  
 při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků 

ze dvou po sobě jdoucích ročníků. 
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5. – 8. ročník osmiletého gymnázia, 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia 
 

Vyučovací předmět 

Hodinová dotace v ročnících 

P
o
zn

á
m

k
y

 

osmileté gymnázium 
čtyřleté gymnázium 

všeobecné živé jazyky 

KVI SEX SEP OKT 
Celková

dotace 
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Celková

dotace 
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Celková

dotace 

Český jazyk 

a literatura  
3 3 4 5 15 3 3 4 5 15 4 4 4 4 16 

1) 

Cizí jazyk 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 
2) 

Další cizí jazyk 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 
3) 

Základy společenských 

věd 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 
4) 

Dějepis 2 3 3 0 8 2 3 3 0 8 2 3 3 0 8 
 

Zeměpis 2 2 2 0 6 2 2 2 0 6 2 2 2 0 6 
 

Matematika 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 
5) 

Fyzika 3 3 2 0 8 3 3 2 0 8 2 2 2 0 6 
6) 

Chemie 2 3 3 0 8 2 3 3 0 8 2 2 2 0 6 
7) 

Biologie 2 3 3 0 8 2 3 3 0 8 2 2 2 0 6 
8) 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 
9) 

Hudební výchova 2 2 0 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0 4 
10) 
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Výtvarná výchova 2 2 0 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0 4 
11) 

Informatika 2 0 0 2 4 2 0 0 2 4 2 0 0 2 4 
12) 

1. volitelný předmět 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
13) 

2. volitelný předmět 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 
14) 

3. volitelný předmět 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 
15) 

4. volitelný předmět 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 
16) 

5. volitelný předmět 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 
17) 

6. volitelný předmět 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 

Celkem 34 34 34 30 132 34 34 34 30 132 33 34 34 31 132 
18) 

 
Poznámky k učebnímu plánu pro vyšší a čtyřleté gymnázium: 
 
1) Český jazyk a literatura  v každém ročníku připadá jedna hodina z přidělené dotace na cvičení, při kterých se třída dělí na 

skupiny 
2) Cizí jazyk  vyučovacím předmětem realizujícím vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk je Anglický 

jazyk 
 třídy se dělí na skupiny 

3) Další cizí jazyk  vyučovacími předměty realizujícími vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk jsou 

Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk  
 žáci osmiletého studia pokračují v kvintě studiem stejného Dalšího cizího jazyka jako v kvartě, 

žáci čtyřletého studia si volí Další cizí jazyk na počátku studia 
 při výběru vyučovacích předmětů žáky bude brán zřetel na organizační možnosti školy 
 při sestavování skupin mohou být za účelem uspokojení poptávky ze strany žáků (zájem o určitý 

jazyk, stupeň pokročilosti) vytvářeny ve čtyřletém studiu skupiny z různých tříd téhož ročníku 
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4) Základy společenských věd  v 1. pololetí 1. ročníku čtyřletého gymnázia je organizován kurz "Student gymnázia" 
5) Matematika  jedna hodina z přidělené dotace připadá na cvičení, při kterých se třída dělí na skupiny 
6) Fyzika  v 1. ročníku všeobecně zaměřeného čtyřletého studia a v kvintě připadá jedna hodina na praktika, 

při kterých se třída dělí na skupiny 
7) Chemie  ve 2. ročníku všeobecně zaměřeného čtyřletého studia a v sextě připadá jedna hodina na 

laboratorní práce, při kterých se třída dělí na skupiny 
8) Biologie  v 2. ročníku všeobecně zaměřeného čtyřletého studia a v sextě připadá jedna hodina na praktika, 

při kterých se třída dělí na skupiny 
9) Tělesná výchova  při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků z různých 

tříd téhož ročníku nebo dvou sousedních ročníků 
10) Hudební výchova  v 1. ročníku (kvintě) si žáci volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu, ve studiu pokračují 

i ve 2. ročníku (sextě) 
 při výuce se třídy dělí na skupiny 

11) Výtvarná výchova  v 1. ročníku (kvintě) si žáci volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu, ve studiu pokračují 

i ve 2. ročníku (sextě) 
 při výuce se třídy dělí na skupiny 

12) Informatika  při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků z různých 

tříd téhož ročníku 
13) 1. volitelný předmět  povinný předmět pro obor živé jazyky 

 předmět vyučovaný v cizím jazyce 
 žák volí z nabídky předmětů, jejichž výuku může škola zajistit 
 žák absolvuje stejný předmět ve 3. i 4. ročníku 

14) 2. volitelný předmět  jazykový konverzační předmět  
 nabízeny jsou konverzace v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce 
 v nabídce jsou i motivované konverzace jako průprava pro předmět vyučovaný v cizím jazyce 

v rámci 4. volitelného předmětu 
 žák si nemůže zvolit motivovanou konverzaci, jejíž zaměření je shodné s předmětem zvoleným 

v 1. volitelném předmětu 
15) 3. volitelný předmět  specializovaný, úzce odborný seminář 

 součástí nabídky je 3. jazyk 
 v nabídce nejsou jazykové konverzační předměty nabízené v rámci 2. volitelného předmětu 
 pro obor živé jazyky jsou v nabídce praktická cvičení z fyziky, chemie a biologie 
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16) 4. volitelný předmět  specializovaný, úzce odborný seminář 
 součástí nabídky jsou předměty vyučované v cizím jazyce 
 žáci oboru živé jazyky si povinně volí předmět vyučovaný v cizím jazyce, žáci všeobecně 

zaměřeného oboru si tyto předměty volí v případě zájmu  
 součástí nabídky je 3. jazyk 
 v nabídce nejsou jazykové konverzační předměty ani obdoba praktických cvičení všeobecně 

vzdělávacích předmětů 
 žáci oboru živé jazyky nemohou volit obdobně zaměřené předměty v rámci 1. a 4. volitelného 

předmětu  
 nabídka volitelných předmětů 3 a 4 může být totožná, žák nesmí v rámci studia absolvovat stejný 

předmět dvakrát 

17) 5., 6. volitelný předmět 
 

 tříhodinové semináře k prohloubení, rozšíření a souhrnnému zopakování učiva vybraného 

předmětu 
 v nabídce jsou jazykové konverzační předměty, přičemž není možné, aby žák opakoval stejný 

předmět, který absolvoval v rámci 2. nebo 4. volitelného předmětu 
 předměty zvolené v rámci 5. a 6. volitelného předmětu nesmí být totožné 
 charakteristiky a vzdělávací obsahy vyučovaných volitelných předmětů jsou součástí přílohy ŠVP 
 při výuce se třídy mohou dělit na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků 

ze dvou po sobě jdoucích ročníků 
18) Celková hodinová dotace  při stanovení celkové hodinové dotace v 1. ročníku/kvintě a 2. ročníku/sextě je přihlédnuto 

k tomu, že žáci volí mezi Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou. V součtu jsou tedy 

započítány pouze 2 hodiny. Ze stejného důvodu jsou při výpočtu dotace hodin za celé studium 

započítány pro Hudební výchovu a Výtvarnou výchovu pouze 4 hodiny. 
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5 Učební osnovy 

5.1. Český jazyk a literatura 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, který zaujímá důležité postavení ve 

výchovně vzdělávacím procesu.  
Český jazyk a literatura je povinný maturitní předmět. Předmět je tvořen třemi navzájem se prolínajícími složkami: slohovou a komuni-

kační, jazykovou a literární. 
Výuka českého jazyka a literatury úzce spolupracuje s dalšími předměty – Dějepis, Cizí jazyk, Další cizí jazyk. Hudební výchova, Výtvarná 

výchova, popř. přírodovědné předměty v rámci práce s odbornými texty. 
Český jazyk a literatura integruje některé tematické okruhy těchto průřezových témat: Osobností a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Průřezová témata se převážně realizují v rámci prezentací 

a projektového vyučování. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 5 – 4 – 4 – 4  

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 3 – 3 – 4 – 5 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 3 – 3 – 4 – 5 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 4 – 4 – 4 – 4 

V každém ročníku připadá jedna hodina z přidělené dotace na cvičení, třída se dělí na skupiny. 
Hlavním cílem předmětu je zdokonalení ústního a písemného vyjadřování žáků natolik, aby samostatně řešili jazykové a stylistické úkoly, 

pohotově, jazykově a věcně správně se vyjadřovali a smysluplně komunikovali. Žáci se učí pracovat s odbornými i uměleckými texty, učí se 

pracovat s různými jazykovými příručkami, stejně tak i využívají potenciál digitálních technologií. V literární komunikaci si žáci osvojují 

základy literární kultury, učí se objektivnímu hodnocení literárních děl.  
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
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Kompetence k učení: 
 v hodinách učitel uplatňuje aktivizující metody vedoucí k bližšímu poznávání českého jazyka a literatury 
 během studia mají žáci možnost zapojit se do příprav a vytváření školních akademií, vydávání almanachu, školních filmových 

novin, školního webu, do soutěží jazykových, literárních i novinářských 
 žáci jsou vedeni k samostatnému a kritickému vyhledávání informací z různých zdrojů, tvořivě je zpracovávají a využívají při svém 

studiu a praxi 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 žáci spolupracují na školních a meziškolních jazykových projektech 
 žáci se učí analýze textu, schopnosti charakterizovat umělecký a neumělecký text 
 žákům jsou nabízeny metody vedoucí k hlubšímu uvažování o problému (diskuze, metody analytického a kritického myšlení) 

 
Kompetence komunikativní: 

 žáci dostávají prostor pro vyjádření a obhajobu vlastních názorů formou písemnou i ústní 
 žáci jsou vedeni k tomu, aby adekvátně k situaci formulovali svoje myšlenky, přiměřeně věku používali odbornou terminologii 

 
Kompetence sociální a personální: 

 v rámci skupinové práce má žák prostor pro uplatnění svých individuálních schopností, vědomostí a dovedností 
 je kladen důraz na respekt k práci druhého vedoucí k vzájemné úctě a toleranci 

 
Kompetence občanské: 

 žáci se prostřednictvím literárních děl, návštěv filmových a divadelních představení seznamují se současným i minulým životem, 
učí se zaujímat odpovědné postoje k otázkám sociálním, kulturním, ekonomickým i ekologickým 

 žáci jsou vhodně motivováni ke snaze zlepšit se a vzájemně si pomáhat 
 

Kompetence digitální: 
 žáci využívají digitální zařízení, aplikace, služby, pracují s digitálními informacemi v různých formátech, k tomu volí efektivní 

postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 
 žáci vytváří digitální obsah v různých formátech a využívají k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 žáci při využívání digitálních technologií jednají eticky, s ohleduplností a respektem k druhým 
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Kompetence k podnikavosti: 
(pro vyšší gymnázium) 

 žáci jsou podporováni k aktivnímu přístupu při řešení úloh, ve využívání vlastní iniciativy 
 

Kompetence pracovní: 
(pro 1. – 4. ročník osmiletého gymnázia) 

− je kladen důraz na individuální přístup k žákům (rozdílné typy úloh dle zvládnutých dovedností) 
− žáci jsou vedeni k dramatizaci textu, k uměleckému přednesu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-aktivně využívá zvukové prostředky řeči 
 
 
-v písemném projevu aplikuje pravidla pravo-
pisu slovotvorného a morfologického 
-samostatně pracuje s jazykovými příručkami 

(Pravidla č. pravopisu, Slovník spis. češtiny) 
-rozlišuje jednotlivé části slova a tyto znalosti 

aplikuje v pís.projevu 
-rozpozná jednotlivé větné členy a provede 

syntaktický rozbor věty jednoduché 
-správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 
-sestaví osobní dopis i dokument úředního 

charakteru, rozpozná základní formy 

tiskopisu, aktivně používá prostředky moderní 

komunikace 
-rozčlení odborný text a zpracuje formou 
výpisků 
-rozlišuje a aktivně zvládá různé druhy popisu 

(místa, osoby, děje) 
-sestaví jednoduchou osnovu, volí adekvátní 

jazykové prostředky, dodržuje časovou 

 
-zvuková stránka slova a věty 
-slovní přízvuk, intonace, pauzy, frázování 
-grafická stránka jazyka 
 
 
-práce s jazykovými příručkami 
 
-slovotvorba, slovotvorné prostředky 
 
-stavba věty jednoduché, větné členy 
 
-tvarosloví (slovní druhy, podstatná jména, 

přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, 
neohebné sl. druhy) 
-formy písemné i mluvené komunikace 
 
 
-výpisky 
 
-popis 
 
-vypravování 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cizí jazyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO, FYZ, CHE 
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posloupnost 
-rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

porovnává je i jejich funkci, uvede jejich 
významné představitele 
-rozlišuje základní stavební prvky básně a pís-
ně (verš, strofa, refrén, rytmus), vyjadřuje 

vlastní pocity a dojmy, zdokonaluje umělecký 

přednes 
- přehledně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený text, vystihne smysl a poselství díla, 

charakterizuje lit. postavy 
-popíše strukturu dram. díla a výstavbu dram. 

textu, dramatizuje zákl. epické žánry,vytváří 

různé typy dialogů, zdokonaluje se v jejich 
uvedení a dokáže být v dialogu partnerem 

-literární žánry 
 
-lyrické žánry, poezie 
 
 
 
-epické žánry, mýtus, báje, pověst, pohádka 
 
 
 
-dramatické umění 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Komunikace – 
řízení diskuze, mluvní 

cvičení, dramatizace 

uměleckého textu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – charakteristika 
historických období 
 
 

Ročník: sekunda 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-aktivně používá v mluvené i psané podobě 

správné tvary přejatých slov obecných i vlast-
ních 
-spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova 
-vysvětlí pojmy obrazná pojmenování, dokáže 

je vyhledat v textu (zejména uměleckém) 
-rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování slovní 

zásoby a zásady tvoření českých slov, 

rozeznává přenesená pojmenování 

 
-spisovná výslovnost, výslovnost cizích slov 
 
 
-slovní zásoba, obohacování slovní zásoby, 

významy slov (synonyma, homonyma, anto-
nyma, obrazná pojmenování) 
-tvarosloví, číslovky, slovesa 
-syntax., větné členy, věta dvojčlenná, větný 

ekvivalent, druhy vedlejších vět 
-čárka ve větě jednoduché a souvětí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cizí jazyky 
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-vyhledá a pojmenuje neurčité slovesné tvary 
-rozlišuje větu hlavní a vedlejší určuje druhy 

vět vedlejších 
-v písemném projevu prokáže znalost pravo-
pisu syntaktického 
-rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 
-v krátkých mluvených projevech se vyjadřuje 

kultivovaně 
-v uměleckém textu rozliší vnější a vnitřní 

charakteristiku, vytvoří jednoduchou přímou a 

nepřímou charakteristiku 
-zpracuje recenzi přečteného uměleckého díla 
-přednese referát na vybrané odborné téma 
-analyzuje prozaický literární text 
-porovná různá ztvárnění téhož námětu 

v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 
-vystihne hlavní myšlenky vybraného textu, 

přednese vhodný básnický text 
-v textu rozezná typy promluv 
- vytváří a ukládá obsah pomocí textového 

editoru školní e-learningové platformy; 

aplikuje přitom základní pravidla 

formátování a typografie 
- na příkladu textového editoru vysvětlí pojem 

software 
- vysvětlí pojem cloudová aplikace a objasní 

specifika práce s jejími datovými soubory 
 

-rozvrstvení národního jazyka, spisovný 

jazyk, nářečí 
-mluvený projev 
 
-charakteristika 
 
-recenze 
-referát mluvený 
-povídka, novela, fabule, syžet, motiv, téma, 

vypravěč, představitelé české a svět. literatury 
-dobrodružná literatura, sci-fi, lit. faktu 
 
 
 
-lyrická poezie básnické prostředky, sonet 
-dramatický žánr, dialog a monolog, loutkové 
a hudební divadlo 
 
 
 
 
-software 
-cloudová aplikace 
-datové soubory 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO, CHE, FYZ, ZMP, 
HV, VV 
DEJ – charakteristika 
historického období 
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Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-správně zařadí slovanské jazyky, porovná 

společenské a rozdílné rysy jazyků 
-určuje poměry mezi větami hlavními v textu, 
pozná a odstraní skladební nedostatky v pí-
semném projevu, prokáže znalost pravopisu 

syntaktického 
-rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě jednoduché i v souvětí 
-v textu vyhledá a pojmenuje neurčité 

slovesné tvary 
-orientuje se ve školní i městské knihovně, 

získané informace kriticky hodnotí, vyhledává 

informace v různých typech katalogů, 

v knihovně i dalších informačních zdrojích 
-odlišuje ve čtení nebo slyšeném textu fakta 

od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 

otázek nebo porovnáváním s dostupnými 

informačními zdroji  
-rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
-využívá základy studijního čtení, vyhledá 

klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 

výpisky nebo výtah z přečteného textu, 

samostatně připraví a s oporou o text přednese 

referát 
-dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

 
-slovanské jazyky, vznik a vývoj češtiny 
-zvuková a grafická stránka jazyka, slova pře-
jatá, skloňování, výslovnost 
-skladba, souvětí souřadné, vztahy mezi 

větami hlavními 
 
-tvarosloví, nepravidelnosti při skloňování 

zájmen, neurčité tvary sloves 
-získávání informací, knihovna, internet 
 
-životopis, výklad, úvaha 
 
 
-řečnictví, veřejné mluvené projevy, diskuse 
 
 
-lidová slovesnost, přísloví, bajka, anekdota, 

epos, bylina, krátké lyrické tvary (chvalozpěv, 

žalozpěv, epigram) 
 
-životopisná literatura 
 
-film, televize 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímá – lidová 

slovesnost národů 

Evropy 
MV: Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – referáty 
MV: Práce v realizačním 

týmu – tvorba příspěvku 

pro šk. časopis a šk. 

televizní vysílání 

 
DEJ – vztahy mezi 
Slovany 
Cizí jazyky – společné 

rysy 
ZMP – území Slovanů 
 
 
 
IVT – práce s internetem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – významné 

historické osobnosti 
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komunikační situaci 
-uvede vztah mezi literaturou a životem, 

správně třídí žánry lidové slovesnosti, vytvoří 

podle svých schopností vybraný žánr lidové 

slovesnosti nebo vybraný žánr lyrický 
-uvede informace o významných autorech č. 

literatury či historie 
-samostatně interpretuje vybrané filmové dílo, 

rozliší hodnotný a konzumní televizní pořad, 

názor podloží argumenty 

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-využívá získané znalosti a dovednosti k vy-
tváření jazykových projevů 
-obohacuje vlastní slovní zásobu 
-v mluveném a psaném projevu uvede ke slo-
vům cizího původu slova domácí a naopak 
-správně užívá všechny mluvnické kategorie 
-správně užívá pravopisné jevy ve větě jedno-
duché, souvětí, prokáže znalosti pravopisu 

lexikálního, slovotvorného a morfologického i 

syntaktického ve větě jednoduché i v souvětí 
-uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému písemnému 

projevu a k tvořivé práci s textem nebo i 

 
-zvuková stránka jazyka, hláskosloví, 

spisovná výslovnost 
-slovní zásoba, slovo a jeho významy, stavba 

slova, tvoření slov, přejímání slov z cizích 

jazyků 
-slovní druhy a jejich deklinace 
-grafická stránka jazyka, pravopis slov čes-
kých a přejatých, syntaktický pravopis 
-skladba, souvětí souřadné, souvětí podřadné, 

pořádek slov ve větě, výstavba textu 
 
-čeština a jiné jazyky 
 
-lidová slovesnost, populární a zábavná  
 
literatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Komunikace – 
příprava mluvních 

cvičení, nácvik 
dovedností pro sdělování  
verbální i neverbální 
 

 
 
 
Cizí jazyky 
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k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů 
-vhodně používá prostředky spisovné či obec-
né češtiny v konkrétních komunikačních 

situacích 
-formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 
-dramatizuje text dle vlastního výběru, podílí 

se na přípravě a realizaci školního 

divadelního představení 
-připraví a realizuje mluvený projev na 

zadané téma, je schopen zorganizovat průběh 

diskuse, v diskusi je schopen vyjádřit svůj 

názor a dodržuje pravidla diskuse 
-uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 

popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 

vlastními slovy interpretuje smysl díla 
-rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 
-uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 
-tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených znalostí 

základů literární teorie 

-drama, vznik, vývoj, moderní drama, 

absurdní drama, autorské divadlo, mystifikace 
-projevy mluvené, proslov, diskuse 
 
 
 
 
 
-avantgardní poezie, základní poetické pojmy, 

epické žánry (povídka, novela, román) 
 

 DEJ – charakteristika 
historického období 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Český jazyk a literatura 

- 41 - 

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktáva), 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření, živé jazyky 

Ročník: 1. ročník a kvinta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-objasní rozdíly mezi fikčním a reálným 

světem a popíše, jakým způsobem se reálný 

svět promítá do literárního textu 
-rozliší umělecký text od neuměleckého, 

nalezne jevy, které činí text uměleckým 
-na konkrétních příkladech popíše specifické 

prostředky básnického jazyka a objasní jejich 

funkci v textu 
-rozliší a specifikuje jednotky vyprávění a 

zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře 
-rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a 

posoudí jejich funkci v konkrétním textu 
-při interpretaci literárního textu ve všech 

jeho kontextech uplatňuje prohloubené 

znalosti o struktuře literárního textu, 

literárních žánrech a literárněvědných 

termínech 
-samostatně interpretuje dramatické, filmové 

a televizní zpracování literárních děl 
-tvořivě využívá informací z odborné litera-
tury, internetu, tisku, kriticky je třídí a vyhod-
nocuje 
-získané schopnosti a dovednosti tvořivě 

využívá v produktivních činnostech rozvíje-
jících jeho individuální styl 
 

 
-základy literární teorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MuV: Vztah 
k multilingvní situaci a 

ke spolupráci mezi lidmi 

z různého kulturního 

prostředí 
VMEGS: Žijeme v 

Evropě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEJ-historické kontexty 

daných období 
HV a VV – počátky 

hudby a výtvarné 

vyjádření prvních 

společností; 
umělecké směry od doby 

románské až do počátku 

19. století 
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-specifikuje pojem lidová slovesnost, mýtus, 

balada, satira 
-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 a literárního myšlení 
-vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a 

vyloží její postavení v kontextu literatury 

světové 
-vysvětlí význam Starého zákona a Nového 

zákona pro vývoj evropské literatury 
-vybere charakteristické znaky antické litera-
tury na vybraných dílech, zvláště 

Homérových eposech a řeckých tragédiích 
-vystihne podstatu středověké literatury, na 

konkrétních dílech popíše vliv křesťanství na 

literaturu 
-srovná základní díla renesanční literatury 

s dí-ly středověkými 
-objasní znaky baroka, klasicismu a osvícen-
ství na konkrétních dílech – tragédie, komedie 
-uvede charakteristické znaky preromantické 

literatury  
 
-odlišuje různé varianty národního jazyka a 

vhodně jich využívá ve svém jazykovém pro-
jevu v souladu s komunikací 
-rozliší útvary národního jazyka 
-na vybraných textech vyloží základní rysy 

češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje 

i současné vývojové tendence 

-lidová slovesnost (mýtus, balada, satira) 
 
-nejstarší památky české a světové literatury, 

od starověku k preromantismu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-obecné poučení o jazyku 
 
-čeština a jazyky slovanské 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce 
VMEGS: Žijeme v 

Evropě 
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-správně užívá zásady spisovné výslovnosti a 

pro účinné dorozumívání vhodně užívá 

zvukové prostředky řeči 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonver-
bálních prostředků řeči a interpretuje je v řeči 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 
-ve svém projevu uplatňuje znalosti zásad 

českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných 

a syntaktických principů českého jazyka 
-opraví pravopisné chyby v zadaném textu 
-používá různé prostředky textového nava-
zování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, 

přehlednosti a logické souvislosti; rozčlení 

text podle jeho obsahově tematické složky 
-posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení argumentačně podpoří 

všestrannou analýzou textu 
-v mluveném projevu vhodně užívá 

nonverbálních prostředků řeči a interpretuje 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 
-vyhledává informace z příruček, knih, inter-
netu 
-najde konkrétní informaci na internetu a 

ověří správnost v nezávislém zdroji 
-vytvoří anotaci odborné knihy 
-zpracovává z odborného textu výtahy, vý-
pisky, konspekty 
-efektivně a samostatně využívá různých 

informačních zdrojů 
-správně užívá základy konverzace 

-zvuková stránka jazyka 
 
 
 
 
 
 
-grafická stránka jazyka 
 
 
 
-styl prostě sdělovací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-získávání a zpracování informací 
 
 
 
 
 
 
 
 
- monolog a dialog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace – nácvik na 

vystoupení při školní 

akademii 
OSV: Spolupráce a 

soutěž – zapojení do 

školního kola olympiády 

CJL, účast v literárních 

soutěžích 
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-efektivně a samostatně využívá různých  
 informačních zdrojů 

 

Ročník: 2. ročník a sexta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-vystihne charakteristické rysy romantismu, 

realismu, naturalismu na vybraných dílech 

světové literatury 
-uvede typické rysy tvorby světových autorů a 

jejich vliv na vývoj literatury 
-objasní rysy české literatury v období 

národního obrození, romantismu, realismu a 

naturalismu 
-na konkrétních dílech vyhledá typické rysy 

těchto uměleckých směrů a porovná je se 
znaky ve světové literatuře 
-vyhledá česká specifika 
-objasní základní znaky moderní poezie v dí-
lech symbolistů, impresionistů a dekadentů 
 
-představí určitý druh slovníku 
-efektivně a samostatně využívá různých 

informačních zdrojů 
-objasní základní principy morfologie 
-ve svém projevu uplatňuje znalosti zásad 

českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných 

a syntaktických principů českého jazyka 
-interpretuje a analyzuje základní útvary 

 
-vývoj světové literatury 19. století 
 
 
 
 
-vývoj české literatury v 19. století 
 
 
 
 
 
 
-moderní poezie ve světové literatuře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě – referáty o 

významných osobnostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEJ – historický kontext 

daného období 
ZSV – filozofické směry 

na přelomu 19. a 20. 

století  
VV a HUV – umělecké 

směry 19. a 20. století 
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publicistického stylu 
-rozpozná postoje a různé názory z hlediska 
vlastních zkušeností 
-napíše analytický článek, reportáž, fejeton 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonver-
bálních prostředků řeči a interpretuje je v řeči 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 

 
-slovní zásoba 
-tvoření slov 
-morfologie 
 
-základní útvary publicistického stylu, ana-
lytický článek, reportáž, fejeton 

MV: Mediální produkty a 

jejich významy, 

Uživatelé, Účinky 

mediální produkce a vliv 

médií – příprava 

příspěvku do školního 

časopisu a školního 

televizního vysílání 

 
Cizí jazyky: Shody a 
rozdíly jazyků 
Přejímání slov 
 
 

Ročník: 3. ročník a septima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-postihne další vývoj literatury v uměleckých 

směrech – kubismus, futurismus, kubofutu-
rismus a expresionismus, dadaismus, surrea-
lismus 
-vysvětlí rozdíly v tvorbě moderních a avant-
gardních básníků 
-na konkrétních dílech popíše básnické a jazy-
kové prostředky avantgardy 
-vystihne podstatné znaky českého symbo-
lismu, impresionismu, dekadence, zaměří se 

na básnické prostředky a témata 
-objasní rysy české literatury v období 

generace anarchistických buřičů 
-objasní základní rysy literatury ovlivněné 

válkou 
-odhalí vliv světové avantgardy na českou 

avantgardu, vyhledá společné a odlišné rysy 

tvorby 

 
-světová poezie na počátku 20. století 
 
-odraz první světové války ve světové litera-
tuře 
 
 
 
 
-česká literatura přelomu 19. a 20. století 
 
 
-generace anarchistických buřičů 
 
-první světová válka v české a světové 

literatuře 
-česká avantgarda 
 
 

 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě - referáty 
MV: Média a mediální 

produkce, Role médií 

v moderních dějinách – 
beseda s novináři, herci, 

tvorba vlastních 
příspěvků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEJ – historický kontext 

daného období 
ZSV – filozofické směry 

19. a 20. století 
HUV a VV – umělecké 

směry 19. a 20. století 
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-odliší různost témat v meziválečné světové 

próze 
-popíše znaky uměleckých proudů meziváleč-
né české literatury, představitele a tematiku 
-objasní odraz války v české literatuře a její 

specifika 
 
-využívá znalostí o větných členech a jejich 

vztazích, o aktuálním členění výpovědí a 

o druzích vět podle záměru mluvčího k účin-
nému dorozumívání, logickému strukturování 

výpovědí a k odlišení záměru mluvčího 
-vědomě užívá různých jazykových a syn-
taktických prostředků s ohledem na konkrétní 

situace 
-sděluje a vysvětluje nové poznatky, názory 
-napíše seminární práci z oblasti jazykové 

nebo literární 
-posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení argumentačně podpoří vše-
strannou analýzou textu 
-píše odborné i neformální referáty 
-interpretuje a analyzuje základní útvary 

odborného stylu 
-rozpozná postoje a různé názory z hlediska 
vlastních zkušeností 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonver-
bálních prostředků řeči a interpretuje je v řeči 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 
-vyhledává informace z příruček, knih, 

internetu 

-světová literatura mezi dvěma světovými 

válkami 
-česká meziválečná literatura 
 
-druhá světová válka v české literatuře 
 
 
-syntax, větná stavba (větné členy, vztahy), 

výpověď, aktuální větné členění, textová 

syntax, základy valenční syntaxe 
 
 
 
 
 
 
-styl odborný 
-úvaha, výklad 
-styl prakticky odborný 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 

– organizace třídních dis-
kuzí k aktuálním problé-
mům ve společnosti a ve 

škole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO, CHE, FYZ, ZMP – 
práce s odbornými texty 
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-najde konkrétní informaci na internetu a 

ověří správnost v nezávislém zdroji 
-vytvoří anotaci odborné knihy 
-zpracovává z odborného textu výtahy, výpis-
ky, konspekty 
-používá různé prostředky textového nava-
zování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, 

přehlednosti a logické souvislosti; rozčlení 

text podle jeho obsahově tematické složky 
-vhodně užívá základy konverzace 
-efektivně a samostatně využívá různých 

informačních zdrojů 

Ročník: 4. ročník a oktáva 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-vystihne podstatné znaky vývoje české litera-
tury po 2. světové válce, témata a 

představitele 
-popíše znaky uměleckých proudů poválečné 

světové literatury, představitele a tematiku 
-vystihne charakteristické rysy poválečné 

literatury na vybraných dílech  
-vystihne základní rysy přelomu století 20. a 

21. v české i světové literatuře 
-píše odborné i neformální referáty 
-vyhledá autory, kteří k němu osobně 

promlou-vají 
-propojí historické a kulturní události s litera-
turou 
-objektivně zhodnotí literární dílo 

 
-česká literatura po druhé světové válce 
 
-odraz druhé světové války ve světové litera-
tuře 
-poválečný vývoj ve světové literatuře 
 
-česká a světová literatura posledního 

dvacetiletí 20. století a počátku 21. století 
-interpretace literárních textů 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě (významní 

Evropané, Evropané 

z českého prostředí)  
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií 

 
DEJ – historický kontext 

daného období 
 
 
HUV a VV – umělecké 

směry 2. poloviny 20. 
století; současné trendy 

vážné a moderní hudby 

21. století 
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-vysvětlí význam literatury a umění pro život 

člověka 
-analyzuje text, umí aplikovat nabyté znalosti 
-argumentuje při interpretaci textu i při obha-
jobě práce vlastní 
 
-odlišuje různé varianty národního jazyka a 

vhodně jich využívá ve svém jazykovém pro-
jevu v souladu s komunikací 
-rozliší útvary národního jazyka 
-na vybraných textech vyloží základní rysy 

češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i 

současné vývojové tendence 
-používá různé prostředky textového navazo-
vání vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, pře-
hlednosti a logické souvislosti; rozčlení text 

podle jeho obsahově tematické složky 
-posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení argumentačně podpoří vše-
strannou analýzou textu 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonver-
bálních prostředků řeči a interpretuje je v řeči 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 
-vyhledává informace z příruček, knih, inter-
netu 
-najde konkrétní informaci na internetu a 

ověří správnost v nezávislém zdroji 
-posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení argumentačně podpoří vše-
strannou analýzou textu 
-dokáže mluvit kultivovaně 

 
 
 
 
 
-historický vývoj českého jazyka 
 
 
 
 
 
 
-styl administrativní 
-styl umělecký 
-styl řečnický 
-styl esejistický 
 

 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace – referáty 
 

 
 
 
 
 
 
 
DEJ – historická území 
IVT – práce 

s informačními zdroji 
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-vědomě užívá různých jazykových 

prostředků s ohledem na konkrétní situaci  
-zpracovává z odborného textu výtahy, výpis-
ky, konspekty 
-vytváří text s týmž obsahem, ale s různými 

postoji 
-vyhledává a ověřuje informace 
-vyplní úřední formuláře, napíše životopis 
-zná zásady vstupního pohovoru 
-správně užívá v mluvených projevech správ-
nou výslovnost, argumentaci 
-vede slovní spor 
-vytváří v diskusi strategie a taktiky 
-naslouchá druhým, reaguje na to, co říkají 
-aktivně a produktivně se účastní diskusí 
-formuluje zřetelně stanovisko v diskusi 
-napíše seminární práci z oblasti jazykové 

nebo literární 
-v mluveném projevu využívá základních 

principů rétoriky 
-používá různé prostředky textového navazo-
vání vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, 

přehlednosti a logické souvislosti; rozčlení 

text podle jeho obsahově tematické složky 
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5.2. Anglický jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen jako povinný předmět v 1. – 8. ročníku osmiletého gymnázia a 1. – 4. ročníku čtyřletého 

gymnázia. V rámci tohoto předmětu je realizován celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk z RVP ZV a RVP G. Vzdělávání 

v anglickém jazyce na nižším stupni osmiletého gymnázia vede k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky). Vzdělávání v anglickém jazyce na vyšším stupni osmiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu navazuje na úroveň jazykových znalostí 

a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) osvojenou na konci 

základního vzdělávání a směřuje k dosažení úrovně B2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) pro první cizí jazyk. 
Na čtyřletém gymnáziu je v oboru živé jazyky rozšířena hodinová dotace výuky anglického jazyka doplněná o povinně volitelné předměty 

vyučované v anglickém jazyce akreditované MŠMT ČR. Žáci následně získají doložku na vysvědčení o absolvování výuky v cizím jazyce. Tyto 

předměty jsou vyučované ve 3. a 4. ročníku s dotací 1 hodina týdně a doplňují výuku oborového předmětu v českém jazyce. Rovněž jsou v tomto 
oboru nabízeny povinně volitelné konverzace se zaměřením na oborový předmět vyučované v anglickém jazyce. Ve 3. ročníku jako úvod do 

studia je nabízena konverzace se zaměřením na oborový předmět, která ve 4. ročníku přechází v předmět v cizím jazyce v dotaci 2 hodiny týdně. 

Po jeho absolvování žáci získají doložku na vysvědčení. 
Předmět Anglický jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí 

především se vzdělávacími obsahy předmětů Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Základy společenských věd, Zeměpis, Dějepis, 

Informatika a výpočetní technika, Informační technologie, Estetická výchova. Vzdělávací obsah těchto předmětů prolíná výukou ve všech 

ročnících. 
Dále jsou do výuky v průběhu celého studia integrována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického 

občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. 
Tato průřezová témata mohou být realizována formou referátů, projektů a řízených diskuzí. 

 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Anglický jazyk je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 4 – 3 –3 – 3 

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 4 – 4– 3 – 4 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření): 4 – 4 – 3 – 4 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky:  5 – 5 – 5 – 5 
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Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuka probíhá vedle kmenových učeben také ve speciálních učebnách (učebna ANJu, didaktická učebna, 

učebna informačních technologií). Studenti jsou děleni do skupin o průměrném počtu 15. Žáci v průběhu studia získávají receptivní, produktivní 

a interaktivní řečové dovednosti. 
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti jazykových prostředků a funkcí, tj. znalostí z oblasti fonetiky, pravopisu, gramatiky, lexikologie 

a základů syntaxe. Dále rozšiřovat slovní zásobu a především rozvíjet schopnost a sebevědomí žáků užívat anglického jazyka jako 
mnohostranného prostředku ke zpracovávání a následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakce se světem a sebou 

samým v ústní i písemné podobě na základě příslušných rolí v různých komunikačních situacích.  
Rovněž si klade za cíl rozvíjet kompetence, dovednosti a postoje v prostředí digitálních technologií, v online komunikaci na sociálních 

sítích. Součástí cílů je motivovat žáky a podněcovat jejich zájem o samostudium, v maximální míře podporovat jejich studijní úsilí a napomáhat 

formování jejich hodnotových orientací. 
V neposlední řadě má předmět rozšiřovat faktografické znalosti žáků týkající se zemí, ve kterých se studovaným jazykem mluví, a také 

upevňovat vědomí existence odlišných kultur a zároveň postupného sbližování národů nejen v rámci spojené Evropy, ale i v celosvětovém 

měřítku a informovat žáky o možnostech studia v zahraničí a účasti v různých mezinárodních projektech. 
Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou v průběhu studia vystaveni i jiným variantám angličtiny. Výuka probíhá dle 

řady učebnic, doplněné většinou pracovním sešitem. Celoročně se pracuje s cizojazyčnými časopisy (R+R, Gate, Bridge). Ve výuce jsou 

uplatňovány dramatizace, hraní rolí, improvizace, využití nahrávek a textů. Žáci jsou podporováni v tvorbě vlastních plakátů, prezentací, projektů 

a jiných vlastních materiálů. Na vzdělávací obsah předmětu navazují obsahy volitelných předmětů. Součástí nabídky jsou volitelné předměty 

zacílené na přípravu ke složení mezinárodních zkoušek FCE a CAE. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Anglického jazyka jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy v podobě kompetencí. Na 

nižším gymnáziu se jedná o kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní, sociální a personální a kompetence občanské 

a digitální. Na vyšším gymnáziu a v rámci čtyřletého studia se rozvíjejí kompetence k učení, k řešení problémů, k podnikavosti, 
komunikativní, sociální a personální, občanské a digitální kompetence. 

 
Kompetence k učení: 

 žáci pracují samostatně i ve skupinách a jsou vedeni učitelem k sebehodnocení, organizují a řídí vlastní domácí přípravu 
 žáci jsou motivováni k učení se cizímu jazyku jako nezbytné součásti svého budoucího života (seznamují se se vstupními testy na 

VŠ, s požadavky na uchazeče o zaměstnání, s možnostmi studia v zahraničí, komunikace s ostatním světem, obzvláště s EU atd.) 
 žáci využívají různé strategie učení: analyzují texty z obsahového hlediska a rozvíjejí své kritické myšlení, vytvářejí myšlenkové 

mapy, řeší problémové situace navozené učitelem, sbírají informace na zadané téma, zpracovávají a prezentují je 
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 žáci jsou vedeni k vyjadřování a obhajování vlastního názoru na nejrůznější kontroverzní témata a prezentují svoje poznatky a 

zkušenosti 
 žáci jsou učitelem vedeni k tomu, aby využívali cizí jazyk jako prostředek sloužící ke komunikaci, k získávání a předávání 

informací a vědomostí na základě dřívějších poznatků ve škole i mimo školu prostřednictvím besed, dialogů, písemných projevů 

atp. 
 žáci si osvojují schopnost kriticky přijímat hodnocení svých výkonů učitelem, který věcně komentuje a vysvětluje dílčí úspěchy či 

neúspěchy žáka 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 žáci pod vedením učitele opravují gramatické i stylistické chyby v textu a objasňují je na základě dříve získaných poznatků, 

z hlediska obsahového analyzují texty, rozpoznávají problémy a vyjadřují své názory na jejich řešení 
 učitel vhodným způsobem (s použitím materiálů různé obtížnosti) umožňuje žákům poznávat a hodnotit jejich individuální 

schopnosti tak, aby si vybrali vlastní styl učení, domácí přípravy apod. 
 žáci jsou učitelem vedeni k rozvíjení vlastní fantazie, představivosti a kreativního myšlení prostřednictvím rolí, vytvářením 

fiktivních příběhů, tvorbou myšlenkových map, kreativního psaní, individuálních i týmových prezentací, dialogů atp., k čemuž 

využívají dílčí myšlenkové operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, třídění, abstrakce, konkretizace, generalizace) 
 žáci jsou učitelem vedeni k logickému myšlení v protikladu s bezmyšlenkovitým opakováním naučených frází (otázky, kvízy, 

vyjadřování vlastních postojů a hodnocení v diskusích i při prezentacích atp.) 
 žáci si ověřují správnost získaných znalostí a dovedností (např. fungování gramatického systému a slovní zásoby 

v autentických cizojazyčných textech, schopnost komunikace s rodilými mluvčími atp.) 
 

Kompetence komunikativní: 
 žáci jsou pověřováni úkoly, pro jejichž splnění je nezbytné využít informačních a komunikačních technologií, zejména internetu 
 svoje jazykové znalosti žáci prakticky využívají v ústní i písemné komunikaci s cizojazyčnými partnery, mají možnost zúčastňovat 

se výměnných zahraničních pobytů, různých mezinárodních projektů, debatní ligy, zahraničních zájezdů, vést písemný formální 

styk s institucemi, neformální korespondenci se zahraničními přáteli atp. 
 žáci ověřují své schopnosti cizojazyčně reagovat v různých komunikačních situacích prostřednictvím vytváření improvizovaných 

dialogů různé úrovně formálnosti vzhledem k úrovni jejich znalostí 
 žáci prezentují své výstupy na veřejnosti (před třídou nebo jinou skupinou posluchačů) 
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Kompetence sociální a personální: 
 žáci pod vedením učitele získávají a rozvíjejí tyto kompetence v průběhu celého studia zároveň s kompetencemi výše uvedenými 

prostřednictvím vhodného výběru témat (např. lidské tělo a zdravý životní styl, ochrana životního prostředí, problémy ve světě, 

multikulturní aspekty, sociální problémy atp.) a metod (kritické myšlení, problémové vyučování, týmová práce, projektová práce, 
řízená i neřízená diskuse, individuální prezentace atp.) 

 
Kompetence občanské: 

 žáci jsou seznamováni s reáliemi zemí studovaného jazyka ve srovnání s reáliemi ČR  
 žáci formulují vlastní postoje a názory, hájí svá práva i práva druhých, tolerují názory ostatních 
 žáci jsou motivováni ke sledování aktuálního dění doma i ve světě na poli kultury, sportu, politického dění apod. 

 
Kompetence pracovní: 

 u žáků jsou vytvářeny pravidelným zadáváním domácích úkolů pracovní návyky. Hodnocením přípravy a zpracováním zadaných 

úkolů jsou žáci vedeni k získávání návyků systematické a pečlivé práce. 
 

Kompetence k podnikavosti: 
 žáci jsou vedeni k posuzování a kritickému hodnocení rizik souvisejících s rozhodováním v reálných životních situacích a ke 

schopnosti tato rizika nést 
 žáci jsou navozováním situací, kdy se musí cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

rozhodovat, vedeni k vlastním volbám dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření 
 žáci jsou motivováni k průběžnému kritickému hodnocení dosažených výsledků a korigování dalších činností s ohledem na 

stanovené cíle  
 žáci jsou podporováni v dosahování úspěchů 
 žáci pod vedením učitele nabývají proaktivního přístupu, směřují k vlastní iniciativě, tvořivosti a inovacím 

 
Kompetence digitální: 

 žáci jsou vedeni k orientaci v digitálním prostředí a k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních 

technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života 
 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení a aplikací pro výuku anglického jazyka, využívají je při domácí i školní práci na 

základě pokynů učitele 
 žáci při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednají eticky, s ohleduplností a respektem k druhým 
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Postupy a metody získávání klíčových kompetencí jsou učitelem vybírány s ohledem na věk žáků a jejich postupně se rozvíjející jazykové 

schopnosti a dovednosti.  
Kromě klasické vyučovací hodiny studenti získávají kompetence prostřednictvím krátkodobých exkurzí, zájezdů do Velké Británie, 

divadelních a filmových představení v anglickém jazyce, výměnných pobytů a mezinárodních projektů (např. projekt Erasmus+ aj.). 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Poslech s porozuměním 
Žák: 
-rozumí informacím 

v jednoduchých 

poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu 

a zřetelně 
-s porozuměním 

poslouchá jednoduché 

texty na běžná témata, 

identifikuje jejich hlavní 

myšlenky a strukturu 
 
 
Mluvení 
-zeptá se na základní 

informace a adekvátně 

reaguje v běžných 

formálních i 

neformálních situacích 
-vypráví jednoduchý 

příběh či událost, popíše 
osoby, místa a věci ze 

svého každodenního 

 
 
 
-rozumí obsahu 

jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy 

či konverzace týkající se 

osvojovaných témat 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -mluví o své rodině, 

kamarádech, škole, 

volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 
-s porozuměním 

reprodukuje jednoduchý 

čtený/vyslechnutý text 
 
-vyjadřuje jednoduše 

 
Zvuková a grafická 

podoba jazyka 
-rozvíjení dostatečně  

srozumitelné 

výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky 
fonologického 

systému jazyka, slovní 

a větný přízvuk, 

intonace, ovládání 

pravopisu slov 
osvojené slovní 

zásoby 
-postupné osvojování 

si vedení výuky 

v anglickém jazyce za 

pomoci mimiky a 
neustálého opakování 

stejně formulovaných 

příkazů 
 
 
 

 
 
 
-nácvik správné 

výslovnosti 

specifických znaků 
-osvojování si 

anglické intonace a 

výslovnosti 

napodobováním a 

soustavným 

opakováním 
-nácvik porozumění 

různým typům 

anglické výslovnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Rozvoj schopností 

poznávání 
Seberegulace a 
seberealizace, 
Psychohygiena 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 

 
Propojení s vyučovacím 

předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
Využití znalostí 

mezinárodních slov 

přejatých z anglického 

jazyka 
 
Metody 
 
Porovnávání českého a 

anglického gramatického 

systému 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty  ZEM, ON, 
BIO, VYV 
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života 
-dokáže se představit, 

omluvit, poděkovat, 

vyjádřit souhlas a 

nesouhlas, prosbu, dotaz, 
blahopřání, určit čas 
 
 
 
 
 
 
 
Čtení s porozuměním 
-vyhledá požadované 

informace 
v jednoduchých 

každodenních 

autentických materiálech 
 
 
 
 
 
Psaní 
-vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři 
-reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 
-používá dvojjazyčný 

slovník 
 

svůj názor 
-představuje se a 

seznamuje se s lidmi, 
nakupuje, žádá o něco, 

hovoří o svém 

každodenním režimu, o 

počasí, orientuje se ve 

městě, umí stručně 

popsat obrázek 
 
 
 
 
 
 

-rozumí krátkým a 

jednoduchým textům, 

vyhledá v nich 
požadované informace 
-odvodí pravděpodobný 

význam nových slov 

z kontextu za pomoci 
vizuální podpory 

 
 

 
-napíše jednoduché 

texty týkající se jeho 

samotného, rodiny 

školy, volného času a 

dalších osvojovaných 

témat 

Slovní zásoba 
-rozvíjení dostačující 

slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci 

vztahující se 

k probíraným 

tematickým okruhům 

a komunikačním 

situacím; práce se 

slovníkem 
 
 
 
 
 
Tematické okruhy 
-domov, rodina, 
bydlení škola, volný 

čas, kultura, sport, 

péče o zdraví, pocity a 

nálady, stravovací 

návyky, počasí, 

příroda, město, 

nákupy, móda, 

společnost a její 

problémy, volba 

povolání, moderní 

technologie, média, 

cestování, reálie zemí 

příslušných 

jazykových oblastí 
 

 
-slovní zásoba 600 

slov a ustálených 
slovních spojení 

v souvislosti 
s probíranými 

tematickými okruhy a 

komunikačními 

situacemi; podstatná 

jména označující 

výrobky, podstatná 

jména látková, 

zdvořilostní fráze, 

žádosti a nabídky 
 
 
-reálie příslušné 

jazykové oblasti: život 

v anglicky mluvících 

zemích, poznávání 

zajímavých míst a 

událostí ve Velké 

Británii a Americe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
MKV 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 
 
VDO 
Občanská společnost 

a škola 
 
VMGES 
Žijeme v Evropě 
 
EV 
Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

 
 
 
Metody 
 
Řízené dialogy 

(představování se, 
pozdravy, formální i 

neformální) 
 
Role-playing  na různá 

témata (viz učivo) 
 
 
 
 
Metody 
 
Krátké prezentace 

jednotlivců nebo skupin. 
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 Mluvnice 
-rozvíjení používání 

gramatických jevů 

k realizaci 
komunikačního 

záměru žáka (jsou 

tolerovány 

elementární chyby, 

které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění) 
 

 
-sloveso to be, have 
got/has got; modální 

slovesa can, must; 
přítomný čas prostý a 

průběhový, minulý 

čas, imperativ kladný 

a záporný, gerundium, 

zájmena osobní, 

přivlastňovací a 

ukazovací, 

přivlastňovací pád, 

typy přídavných jmen 

a stupňování, 

frekvenční příslovce, 

počitatelná a 

nepočitatelná 

podstatná jména, 

some/any, vazba there 
is/there are; členy; 

pořádek slov ve větě, 

předložky 
 

Ročník: sekunda  

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Poslech s porozuměním 
Žák: 
- rozumí informacím 

v jednoduchých 

 
 

 
- s porozuměním 

poslouchá jednoduché 

 
Zvuková a grafická 

podoba  jazyka 
-rozvíjení dostatečně 

srozumitelné 

 
 
 
-další rozvoj výslov-
nostních návyků a 

 
 
 
 
 

 
Propojení 

s vyučovacím předmětem 

CJL 
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poslechových textech, 

jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 
- rozumí obsahu 

jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy 

či konverzace, který se 

týká osvojovaných 

témat  
 
 
 
   
Mluvení 
-zeptá se na základní 

informace a adekvátně 

reaguje v běžných 

formálních i 

neformálních situacích 
-mluví o své rodině, 

kamarádech, škole, 
volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 
-vypráví jednoduchý 

příběh či událost, popíše 

osoby, místa a věci ze 

svého každodenního 

života 
-používá slovník pro 

přípravu ústního projevu 
 
 

texty na běžná témata, 

identifikuje jejich 
hlavní myšlenky a 

strukturu 
- rozlišuje v jedno-

duchém mluveném 

projevu mluvčí i 

citové zabarvení 
- poslouchá texty za 

účelem vyhledání 

specifické informace 
 
 
 
- převypráví 

jednoduchý text  
- s porozuměním 

reprodukuje jedno-
duchý čtený /vy-
slechnutý text 

- vyjadřuje jednoduše 

svůj názor 
 

- vyjadřuje se 

gramaticky i 
foneticky správně na 

základě probraného 

učiva 
- orientuje se ve městě 

a předává informace 
- požaduje a nabízí věci 

i činnosti 

výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky 
fonologického 

systému jazyka, slovní 

a větný přízvuk, 

intonace, ovládání 

pravopisu slov 
osvojené slovní 

zásoby  
 
 
 
Slovní zásoba 
-rozvíjení dostačující 

slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci 

vztahující se 

k probíraným 

tematickým okruhům 

a komunikačním 

situacím, práce se 

slovníkem 
 
Tematické okruhy 
-domov, rodina, 
bydlení, škola, volný 

čas , kultura, sport, 
péče o zdraví, pocity a 

nálady, stravovací 

návyky, počasí, 

příroda a město, 

pravopisných znalostí: 
intonace, slovní a vět-
ný přízvuk, poslech 

zacílený na získávání 

specifických infor-
mací, zvuková dife-
renciace, spelling, 
stažené tvary 
 
 
 
 
 
 
-slovní zásoba 600 

slov a ustálených 

slovních spojení v 

souvislosti s 
probíranými tématy  
 
 
 
 
 
 
-reálie příslušné 

jazykové oblasti: život  

anglicky mluvících 

zemích, poznávání 

zajímavých míst a 

událostí ve Velké 

Británii a Americe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Sebepoznání a sebe-
pojetí 
Kreativita 
Sociální komunikace 
Mezilidské vztahy 
Psychohygiena 
Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 
Hodnoty a postoje 
Spolupráce a soutěž 
 
EV 
Vztah člověka 

k životnímu prostředí 
Problematika vztahů 

organismů a prostředí 

Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí mezi-
národních slov přejatých 

z anglického jazyka 
 
Metody 
 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty ON, ZMP, DEJ 

VYV, HUV, BIO, MAT 
 
 
 
 
 
Metody 
 
Jednoduché dialogy na 

různá témata (viz učivo)  
 
Roleplaying  na různá 

témata 
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Čtení s porozuměním 
-vyhledává jednoduché 

požadované informace v 
jednoduchých 

každodenních 

autentických materiálech 
-užívá základní techniky 

čtení skimming a 

scanning 
-pracuje se slovníkem a 

vyhledává významy 

anglických slov 
 
Psaní 
-vyplní základní údaje o 

sobě ve formuláři 
-napíše jednoduché texty 

týkající se jeho 

samotného, rodiny, 

školy, volného času a 

dalších osvojovaných 

témat 
-reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 
-používá  slovník v 

písemném projevu  
 

 
 
-rozumí obsahu 

jednoduchého textu 

v učebnicích, v textech 
vyhledá známé výrazy, 

fráze a odpovědi na 

otázky  
-rozumí jednoduché a 

zřetelně vyslovované 

promluvě a konverzaci 
 
 
 
 
-sestaví jednoduché 

písemné sdělení týkající 

se situací souvisejících 

s životem v rodině, 

škole a probíranými 

tematickými okruhy 

(pohlednice, dopis) 
-písemně, gramaticky 

správně tvoří a 

obměňuje jednoduché 

věty a krátké texty 
 

nákupy a móda, 

společnost a její 

problémy,volba 

povolání, moderní 

technologie a média, 

cestování, reálie zemí 

příslušných 

jazykových oblastí 
 
 
 
Mluvnice 
-rozvíjení používání 

gramatických jevů a 

struktur k realizaci 
komunikačního 

záměru žáka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-stupňování adjektiv, 

přivlastňovací 

zájmena, přítomný 

čas, minulý čas prostý 

a průběhový, modální 

slovesa, imperativ 
kladný a záporný,  

budoucí čas pomocí 
going to, vedlejší věta 

časová, účelový 

infinitiv, počitatelná a 

nepočitatelná 

podstatná jména 
 

 
 
MkV 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
 
 
VDO 
Občanská společnost a 

škola 
Občan, občanská 

společnost a stát 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás 

zajímá 

Metody 
 
Poznávání a popis 

obrázků z různých částí 

světa 
 
Čtení s porozuměním o 

událostech ve světě 
 
Vyhledávání v mapě 
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Ročník: tercie  

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Poslech s porozuměním 
Žák: 
 -rozumí dílčím 

informacím  
v jednoduchých 

poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu 

a zřetelně 
-rozumí obsahu 

jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat  
 
 
 
Mluvení 
-zeptá se na základní 

informace a adekvátně 

reaguje v běžných 

formálních i 

neformálních situacích 
-mluví o své rodině, 

kamarádech, škole, 

volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 
 
 
-vypráví jednoduchý 

 
 
-s porozuměním  

poslouchá jednoduché 

texty na běžná témata, 

identifikuje jejich hlavní 

myšlenky a strukturu 
-rozlišuje v jednodu-
chém mluveném 

projevu mluvčí i citové 

zabarvení 
- poslouchá texty za 

účelem vyhledání 

specifické informace 
 
 
 
-vyjadřuje se 

gramaticky i foneticky  
správně na základě 

probraného učiva 
-používá slovník i pro 

přípravu projevu 

ústního 
-hodnotí poctivé a 

nepoctivé  
 
 
-chování,zdůvodňuje a 

 
Zvuková a grafická 

podoba  jazyka 
-rozvíjení dostatečně 

srozumitelné 

výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky 
fonologického 

systému jazyka, slovní 

a větný přízvuk, 

intonace, ovládání 

pravopisu slov 
osvojené slovní 

zásoby  
 
Slovní zásoba 
-rozvíjení dostačující 

slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci 

vztahující se 

k probíraným 

tematickým okruhům 

a komunikačním 

situacím, práce se 

slovníkem 
 
 
 

 
 
 
-další rozvoj výslov-
nostních návyků a 

pravopisných znalostí: 
intonace, slovní a vět-
ný přízvuk, poslech 

zacílený na získávání 

specifických infor-
mací, zvuková di-
ferenciace, spelling, 
stažené tvary 
 
 
 
 
-slovní zásoba 600 

slov a ustálených 

slovních spojení 

v souvislosti 
s probíranými tématy: 

cestování, film, 

záhady, život 

v minulosti, zločin, 

nakupování, jídlo a 

pití, oblečení,  
 
charakteristika osob, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Poznávání lidí 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Sebepoznání  a 

sebepojetí 
Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednost 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
EV 

 
Propojení s vyučovacím 

předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí mezi-
národních slov přejatých 

z anglického jazyka 
 
Metody 
 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty  ZEM, ON, 

DEJ, BIO 
 
Metody 
 
Jednoduché dialogy na 

různá témata (viz učivo)  
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příběh či událost, popíše 

osoby, místa a věci ze 

svého každodenního 

života 
-s porozuměním 

reprodukuje jednoduchý 

čtený /vyslechnutý text 
-vyjadřuje jednoduše 

svůj názor 
 
Čtení s porozuměním 
-vyhledává jednoduché 

požadované informace v 
jednoduchých 

každodenních 

autentických materiálech 
-vypráví jednoduchý 

příběh či událost, popíše 

osoby , místa a věci ze 

svého každodenního 

života 
-užívá základní techniky 

čtení skimming a 

scanning  
 
 
 
Psaní 
-vyplní základní údaje o 

sobě ve formuláři 
-napíše jednoduché texty 

týkající se jeho 

obhajuje vlastní jednání  
-převypráví jednoduchý 

text 
-dokáže požádat o 

pomoc, službu, 

informaci; vyjádřit 

souhlas/nesouhlas 
 
 
 
 
-s porozuměním čte 

jednoduché texty na 

běžná témata, 

identifikuje jejich hlavní 

myšlenky a strukturu 
-rozumí obsahu 

jednoduchého textu 

v učebnicích, v textech 
vyhledá známé výrazy, 

fráze a odpovědi na 

otázky  
-pracuje se slovníkem  
 při vyhledávání  
 neznámých slov 
 
 
 
-sestaví jednoduché 

ústní i písemné sdělení 

týkající se situací 

souvisejících s životem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematické okruhy 
-domov, rodina, 
bydlení, škola, volný 

čas, kultura, sport, 
péče o zdraví, pocity a 

nálady, stravovací 

návyky, počasí, 

příroda a město, 

nákupy a móda, 

společnost a její 

problémy, volba 
povolání, moderní 

technologie a média, 

cestování, reálie zemí 

příslušných 

jazykových oblastí 
 
Mluvnice 
-rozvíjení používání 

gramatických jevů a 

struktur k realizaci  
komunikačního 

povolání, vyprávění 

příběhu, popis fotek, 

vyjadřování osobních 

preferencí, projev 

zájmu, časová 

vyjádření 
 
 
 
 
 
-reálie příslušné 

jazykové oblasti: život 

anglicky mluvících 

zemí, poznávání 

zajímavých míst, 

osobností, událostí, 

objevů ve Velké 

Británii a Americe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vztah člověka 

k prostředí 
Základní podmínky 

života 
Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
 
 
MkV: 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
 
 
VDO 
Občanská společnost a 

škola 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás 

zajímá 

Roleplaying   
 

Diskuse 
 
 
Poznávání a popis 

obrázků  
 
Čtení s porozuměním 

textů  
 
Čtení v mapě a 

vyhledávání informací 
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samotného, rodiny, 

školy, volného času a 

dalších osvojovaných 

témat 
-reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 

v rodině, škole a 

probíranými 

tematickými okruhy 
-písemně, gramaticky 

správně tvoří a obmě-
ňuje jednoduché věty a 

krátké texty. 
-používá slovník 

k písemnému projevu 
 

záměru žáka 
 

-modální slovesa, 
předpony a 
přípony,kondicionál,  
plánovaná 

budoucnost,předpř. 
čas,  
minulé časy-
jednoduché a průb., 
trpný rod 
 

Ročník: kvarta  

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Poslech s porozuměním 
Žák: 
-rozumí jednoduché a 

zřetelně vyslovované 

promluvě a konverzaci 
-rozumí dílčím 

podrobnějším 

informacím v 

poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu 

a zřetelně 
-rozumí obsahu 

jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat  
 

 
 
 
- s porozuměním 

poslouchá jednoduché 

texty na běžná témata, 

identifikuje jejich 
hlavní myšlenky a 

strukturu 
- rozlišuje v jedno-

duchém mluveném 

projevu mluvčí i ci-
tové zabarvení 

- poslouchá texty za 

účelem vyhledání 

specifické informace 
 
 

 
Zvuková a grafická 

podoboba  jazyka 
-rozvíjení dostatečně 

srozumitelné 

výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky 
fonologického 

systému jazyka, slovní 

a větný přízvuk, 

intonace, ovládání 

pravopisu slov 
osvojené slovní 

zásoby  
 
 
 

 
 
 
-další rozvoj 

výslovnostních 

návyků a 

pravopisných znalostí: 
intonace, slovní a 

větný přízvuk, poslech 

zacílený na získávání 

specifických 

informací, zvuková 

diferenciace, spelling, 
stažené tvary 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propojení s vyučovacím  
předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí 

mezinárodních slov 

přejatých z anglického 

jazyka 
 
Metody 
 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 
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Mluvení 
-zeptá se na základní 

informace a adekvátně 

reaguje v běžných 

formálních i 

neformálních situacích 
-mluví o své rodině, 

kamarádech, škole, 

volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 
-vypráví jednoduchý 

příběh či událost, popíše 

osoby, místa a věci 

každodenního života 
-používá překladový 

slovník pro přípravu 

projevu ústního 
-sestaví ústní sdělení 

týkající se situací 

souvisejících s životem 

v rodině, škole a 

probíranými tematickými 

okruhy 
-samostatně používá 

informace z tematických 

okruhů a je schopen 

aktivně používat 

rozšiřující slovní zásobu 
-zdvořile požádá o 

informaci 
-vyjadřuje přání, pocity a 

ambice 

 
- převypráví jedno-

duchý text  
- s  porozuměním 

reprodukuje 
jednoduchý čtený 

/vyslechnutý text 
- s  porozuměním 

reprodukuje 
jednoduchý čtený 

/vyslechnutý text 
- vyjadřuje jednoduše 

svůj názor 
- vyjadřuje se 

gramaticky i 
foneticky správně na 
základě probraného 

učiva 
- hodnotí úroveň svých 

znalostí a dovedností 
- třídí získané 

informace 
- uvažuje a diskutuje o 

pravidlech slušného 

chování, o osobní 

zodpovědnosti (půjčo-
vání si věcí a péče 

o ně) 
 
 
 

 

 
Slovní zásoba 
-rozvíjení dostačující 

slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci 

vztahující se 

k probíraným 

tematickým okruhům 

a komunikačním 

situacím, práce se 

slovníkem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-slovní zásoba 700 

slov a ustálených 

slovních spojení v 

souvislosti s 
probíranými tématy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OSV 
Kreativita 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Sebepoznání a 

sebepojetí 
Komunikace. 
Kooperace a 
kompetice 
Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
VDO 
Občanská společnost a 

škola 
 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás 

zajímá 
Objevujeme Evropu a 
svět 
 
EV 
Vztah člověka 

k prostředí 

systému 
 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty  ZMP, ON, 

DEJ, BIO 
 
 
 
 
Metody 
Jednoduché dialogy na 

různá témata (viz učivo)  
 
Roleplaying  na různá 

témata (viz učivo) 
Diskuse  
 
 
Poznávání a popis 

obrázků  
 
 
Čtení v mapě a vyhle-
dávání informací 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Anglický jazyk 

- 64 - 

Čtení s porozuměním 
-vyhledává požadované 

informace v 
jednoduchých 

každodenních 

autentických materiálech 
-rozumí obsahu 

jednoduchého textu 

v učebnicích, v textech 
vyhledá známé výrazy, 

fráze a odpovědi na 

otázky 
-v textu dokáže 

odhadnout význam 

nových slov na základě 

přečtených souvislostí  
 
Psaní 
-vyplní základní údaje o 

sobě ve formuláři 
-napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samot-
ného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat 
-reaguje na jednoduché 

písemné sdělení, sestaví 

písemné sdělení týkající 

se situací souvisejících 

s životem v rodině, škole 

a probíranými okruhy 

 
- s porozuměním čte 

jednoduché texty na 

běžná témata, 

identifikuje jejich 
hlavní myšlenky a 

strukturu 
- užívá základní techni-

ky čtení skimming a 

scanning 
- orientuje se i v delších 

textech v učebnici, 

časopisu a vybraných 

autentických 

materiálech 
 

 
 
- používá překladový 

slovník v písemném 

projevu  
-písemně, gramaticky 
správně tvoří a 

obměňuje jednoduché 

věty a kratší texty 
   -stručně reprodukuje 

obsah přiměřeně 

obtížného textu 

Tematické okruhy 
-domov, rodina, 
bydlení, škola, volný 

čas , kultura, sport, 

péče o zdraví, pocity a 

nálady, stravovací 

návyky, počasí, 

příroda a město, 

nákupy a móda, 

společnost a její 

problémy,volba 

povolání, moderní 

technologie a média, 

cestování, reálie zemí 

příslušných 

jazykových oblastí 
 
 
Mluvnice 
-rozvíjení používání 

gramatických jevů a 

struktur k realizaci 
komunikačního 

záměru žáka 
 
 
 

 
-reálie anglicky 

mluvících zemí: 

seznámení s určitými 

oblastmi života Velké 

Británie, USA aj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-modální slovesa, 

slovesné 

modifikátory, 

referenční slova, 

předpřítomný čas, 

složeniny, predikce, 

spojovací výrazy, holý 

infinitiv, 1. a 2. typ 
podmínkové věty, 

vztažné věty, nepřímé 

rozkazy a otázky, 

předložková spojení, 

stavba slova  

MKV 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
 
MV 
Fungování a vliv 

médií ve společnosti 
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5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktáva) 

Ročník: kvinta  

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové 

dovednosti 
Žák 
-rozumí hlavním 

myšlenkám složitějších 

textů 
-identifikuje strukturu 
textu a rozliší jednotlivé 

mluvčí  
-identifikuje různý styl a 

citové zabarvení 
-odvodí význam slov na 

základě již osvojené 

slovní zásoby a znalosti 

tvorby slov, 
internacionalismů a 

kontextu 
-užívá různé techniky 

čtení 
-využívá různé druhy 

slovníků, encyklopedie, 

informativní literaturu, 

internet 
-rozlišuje formální i 

neformální text 
 

 
 
 
 
-rozumí auten-
tickému ústnímu 

projevu mezi dvěma i 

více účastníky na 

známé téma ve 

standardním tempu 
-rozlišuje různé 

názory a odlišná 

stanoviska mluvčích a 

vyjádří svůj názor a 

stanovisko 
-postihne hlavní 

myšlenku a důležité 

informace související 

s delším projevem ro-
dilých mluvčích ve 

standardním tempu 

řeči i s méně pečli-
vou výslovností 
-pracuje s různými 

druhy slovníků, 

encyklopediemi, 
informativní 

 
Jazykové 

prostředky a funkce 
 
Fonetika 
(zvuková výstavba 

slova, zvuková 

stránka věty, 

fonetická redukce, 

fonetické rysy). 
 

Pravopis  
(pravidla u 
složitějších slov, 

zákonitosti vy-
plývající z psané po-
doby jazyka pro 
frázování a intonaci, 

konvence používané 

k prezentaci 
výslovnosti). 
 
Lexikologie  
(ustálené kolokace, 

ustálená větná 

spojení, přísloví, 

jednoduché idiomy, 

 
 
 
 
 
Procvičování výslovnosti 

zkrácených forem, 

přízvučná slova ve větě, 

samohlásky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Užitečné fráze a kolokace, 

tvoření slov příponami a 

předponami, frázová 

slovesa, idiomy, příslovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
Sociální komunikace 
Morálka všedního 

dne 

 
Propojení s vyučovacím 

předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí 

mezinárodních slov 

přejatých z anglického 

jazyka 
 
Metody 
 
Porovnávání českého a 

anglického 

gramatického systému 
 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty  ZEM, ZSV, 
DEJ, BIO, IVT 
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Produktivní řečové 

dovednosti  
-srozumitelně repro-
dukuje přečtený text 
-přednese souvislý text 

na běžné téma 
-podrobněji popíše lidi, 

místa, své zájmy, 

činnosti 
-strukturuje volný 

písemný projev, 

formální, neformální text 
-napíše osnovu a 

strukturuje text 
-přijímá a předává 

správně informace 
-využívá slovníky při 

zpracování projevu 

většího rozsahu /referát, 

projekt/ 
-využívá výkladové, 

překladové slovníky 
-rozšíří si slovní zásobu 

o min. 600 lexikálních 

jednotek v souvislosti 

literaturou a 
internetem za účelem 

vyhledávání 

informací 
 
 
 
 
 
-používá metodu 

skimming k vyhle-
dávání hlavních 

myšlenek 
-používá metodu 

scanning k vyhle-
dávání detailních 

informací 
-píše osobní profil 
-píše úřední i osobní 

dopis se správnou 

strukturou 
-využívá četbu 

autentických textů 

k tvorbě vlastních 

projektů a prezentací 
-při práci s nezná-
mým textem používá 

slovník na internetu 
-využívá internet pro 

zpracování zadaných 

úkolů 
 

frázová slovesa, 

ustálené větné rámce, 

odborné výrazy a 

fráze na známé téma) 
 
 
 
Gramatika  
 (jmenné a verbální 

fráze, morfémy, 

prefixy, sufixy, 
progresivní aspekt 

budoucího času, per-
fektní aspekt 

minulého a 

budoucího času, roz-
vité věty vedlejší, 

složitá souvětí, 

odvozování, 

transpozice, 
transformace, valen-
ce), vedlejší věta přa- 
cí, neurčitá zájmena- 
složeniny; 
 
 
Receptivní, 

produktivní a 

interaktivní řečové 

dovednosti  
Společenské a 

zdvořilostní fráze  

míry, modifikátory, 

formální a neformální jazyk 
 
 
 
 
 
 
modální slovesa – forma a 
užití, členy, modifikátory, 

přítomný čas prostý v. 

přítomný čas průběhový, 

předpřítomný čas, vyjádření 

budoucího času – budoucí 

průběhový, předbudoucí, 

kondicionály – nulový a 

první, vztažná souvětí, 

fráze used to, slovesné 

fráze, stupňování příslovcí- 
komparativ, superlativ; 
trpný rod v prostých 

formách časů, 1. a 2. typ 

vedlejší věty podmínkové. 
 
 
 
 
Zjišťování názoru 

ostatních, vyjadřování 

názoru na život 

v budoucnosti, vysvětlo-
vání, vyjadřování 

 
 
MKV 
Základní problémy 

sociokulturních 

rozdílů 
 
 
VMEGS 
Žijeme v Evropě 
 
 
 
 
ENV 
Ochrana životního 

prostředí 
Člověk a životní 

prostředí 
 
 
 
 
 
 

 
Metody 
 
Řízené dialogy a role-
playing na různá témata 

(životní styl, profese, 

zločin a trest atp.) 
 
Diskuse na různá témata 

(viz učivo) 
 
Vyhledávání informací 

na mapě  
 
Práce s internetem 
 
Práce na PC 
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s probíranými tématy 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 

dovednosti 
-vyjádří a obhájí své 

názory a stanoviska ústní 

i písemnou formou 
-reaguje adekvátně 

v běžných životních 

situacích užitím 

vhodných výrazů a frází 
-komunikuje s rodilým 

mluvčím a vyjadřuje se 

foneticky správně a 

srozumitelně  
 

-čte anglické časopisy 

(např. Bridge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-diskutuje na různá 

témata (viz učivo) 
-popisuje obrázek na 

různá témata a 

reaguje na dotazy 
-plánuje prázdninový 

pobyt a dokáže si jej 
rezervovat 
-žádá vysvětlení a 

vysvětluje anglicky 

význam slov 
 

Postoj nebo názor 

(nutnost, povinnost) 
Morální stanovisko  
Pokyn k činnosti 

(žádost, rada) 
Vlastní písemný 

projev (formální a 

neformální dopis) 
Delší písemný projev 

(popis, vypravování, 

úvaha) 
Stručné zaznamenání 

slyšeného nebo 

čteného textu 
 
 
 
 
Tematické okruhy 
Móda 
Práce 
Pocity 
Lidské tělo 
IT 
Životní prostředí 
Péče o zdraví 
Mezilidské vztahy 
Přání 
Cestování 
Láska, Přátelství 
Plány do budoucna 
Prázdninové 

pravděpodobnosti děje. 
Vyjadřování názoru na 

téma život imigrantů 
Vypravování příběhů podle 

obrázků, popis událostí, 

eseje na zadaná témata 
Psaní dopisu studentovi 

výměnného pobytu, psaní 

odpovědi na inzerát, 

sdělování novinek) 
Vyjádření postojů pro a 

proti 
Psaní projevu, 

osobnostního profilu 
Poslech a četba 

s porozuměním 
 
 
Popis oblečení 
Druhy zaměstnání a náplň 

práce, gendery 

v zaměstnání, práce 

v zahraničí, vstupní 

pohovor 
Vzpomínky  
Části těla vnitřní a vnější, 

idiomy, návštěva lékaře 
Používání internetu 

počítačů, monitorování lidí 
Ochrana životního prostředí 
Zdravý životní styl 
Dopravní prostředky; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Anglický jazyk 

- 68 - 

destinace, 
dovolená snů 
 
Reálie 
-porovnávání zá-
kladních 

geografických, 

společenských, 

politických, 

ekonomických, 

kulturních a 

historických reálií 

s reáliemi ČR 
-práce s vhodnými 

referenčními 

materiály 
-vyhledávání 

specifických 

informací k reáliím, 

kultuře a životu 

v zemích příslušné 
jazykové oblasti 

výhody a nevýhody,  
 
 
 
-porovnávání životního 

stylu anglicky mluvících 

zemí s životem v ČR 
-významné památky  a dny 

Velké Británie a USA 
-vztahy ČR a zemí 

příslušné jazykové oblasti 
-četba ukázek odpovídající 

náročnosti a práce  s textem 
reálií dané jazykové oblasti 
-seznámení s některými 

autory  a díly anglicky 

mluvících zemí 
 

Ročník: sexta  

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové 

dovednosti 
Žák 
-rozumí hlavním 

myšlenkám textu. 

 
 
 
 
-rozumí autentickému 

ústnímu projevu mezi 

 
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika 
(zvuková výstavba 

 
 
 
 
Fonetika a pravopis  
Přízvuk, interpunkce, 

 
 
 
 
 
 

 
Propojení s vyučovacím 

 předmětem CJL 
 
Využití znalostí české 

lingvistické terminologie 
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-odvodí význam ne-
známých slov na základě 

již osvojené slovní 

zásoby a kontextu 
-užívá různé techniky 

čtení 
-rozliší v mluveném 

projevu jednotlivé mluvčí 

a citové zabarvení 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové 

dovednosti 
-jednoduše reprodukuje 

text a formuluje svůj 

názor s omezenou slovní 

zásobou 
-přednese krátký projev 

na jednoduché téma 
-sestaví krátký text na 

jednoduché téma 
-popíše lidi a místa ve 

svém okolí, své zájmy a 

činnosti 
-předává obsahově 

jednoduché informace 
-využívá slovníky a in-
formativní literaturu při 

zpracování kratšího 

dvěma i více účastníky 

na známé téma 
-rozliší různé názory a 

odlišná stanoviska 

různých mluvčích 
-postihne hlavní 

myšlenky a důležité 

informace souvislých 

delších projevů 
 
 
 
 
 
 
 
-čte srozumitelně a 

nahlas kratší i delší 

texty pro posluchače 

za účelem sdělení 

obsahu či informace 
-používá metodu 
skimming k vyhle-
dávání hlavních 

myšlenek 
-používá metodu 

scanning 
k vyhledávání 

detailních informací 

v textu 
-při práci s neznámým 

textem používá 

slova, zvuková stránka 

věty, fonetická reduk-
ce, fonetické rysy) 
 
Pravopis  
(pravidla u složitějších 
slov, zákonitosti 

vyplývající z psané 

podoby jazyka pro 
frázování a intonaci, 

konvence používané 

k prezentaci 
výslovnosti) 
 
Lexikologie  
(ustálené kolokace, 

ustálená větná spojení, 

přísloví, jednoduché 

idiomy, frázová 

slovesa, ustálené větné 

rámce, odborné výrazy 

a fráze na známé 

téma) 
 
 
 
Gramatika  
(jmenné a verbální 

fráze, morfémy, pre-
fixy, sufixy, , 
odvozování, 

transpozice, transfor-

zvuky a výslovnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovesa a přídavná 

jména v kontextu, 
neurčitá 

zájmena(some, any, 

no), slovesa 
s předložkou, matoucí 

slovesa s odlišným 

významem, spojující 

slova 
 
 
 
přací věty, trpný rod 

vč. formy have sth. 

done, 3. typ 
podmínkové věty, 

participium, trpný rod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
Seberegulace, 
organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů- péče 

o sebe sama, celková 

péče o vlastní zdraví 
Sociální komunikace 
 
 
MKV 
Vztah k multilingvní 

situaci a ke spolupráci 

mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí 
Základní problémy 

a českého gramatického 

systému (porovnání 

s angličtinou) 
 
Překlady z angličtiny do 

češtiny a naopak 
 
Využití znalosti 

mezinárodních slov 

přejatých z AJ a jiných 

jazyků 
 
Metody 
 
Porovnávání českého a 

anglického gramatického 

systému 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty  ZEM, ZSV, 

DEJ, IKT 
 
 
Metody 
 
Dialogy – argumentace a 
přesvědčování   
 
 
Diskuse na témata (viz 

učivo) 
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písemného projevu 
-vyjádří své názory a 

stanoviska v krátkém a 

jednoduchém projevu 
-rozšíří si slovní zásobu o 

min. 600 lexikálních 

jednotek v souvislosti 
s probíranými tématy 
 
Interaktivní řečové 

dovednosti 
-při komunikaci používá 

osvojených gramatických 

prostředků a vyjadřuje se 

foneticky správně na 

jednoduché úrovni 
-reaguje adekvátně 

v některých běžných 

situacích s použitím 

osvojených gramatických 

prostředků 
 

dvojjazyčný a 

výkladový slovník 
 
 
 
 
 
 
 

 
- provádí interview 
- sděluje důvod 
- vytváří logické 

závěry, přesvěd-
čuje, žádá o 

informace 
- dělá průzkum na 

zadané téma  
- popisuje obrázek 

a reaguje na otázky 
 

mace, valence), 
 
 
 
 
Receptivní, produk-
tivní a interaktivní 

řečové dovednosti 
Postoj a názor 
Preference 
Každodenní 

konverzace 
Popis vlastností lidí 
Žádost o informace 
Hodnocení zkušenosti 
Vlastní písemný 

projev  
Delší písemný projev 
Stručné zaznamenání 

čteného a slyšeného 

textu 
Esej-úvaha na téma 
Článek do časopisu 
Písemná odpověď na 

pozvání 
Poslech a čtení textů 

na různá témata (viz 

učivo) 
 
Tematické okruhy 
Mezilidské vztahy 
Vztahy mezi členy 

slovesný, 
souslednost časová, 

složitá souvětí, 

kvantifikátory, 

Porovnání užití 

minulých časů-simple, 
continuous, perfect,; 
předmin. průběhový 
 
Vyjadřování názorů a 

preferencí, 

přesvědčování 
Tázací dovětky v 

rozhovoru 
Popis obrázků 
Žádání a zpracování 

informací na letišti  
Pohlednice z dovolené 
Úvaha na abstraktní 

téma 
Formální dopis-žádost 

o informace 
Odpověď na 

neformální dopis 

s pozvánkou 
 
 
 
 
 
Umění 
Výtvarné umění, 

sociokulturních 

rozdílů 
 
 
VMEGS 
Žijeme v Evropě 
 
 
 
 
 
 

 
Využití PC a Internetu 

pro získávání informací. 
 
 
Vytváření  prezentací o 

osobnostech 
angloamerické kultury 
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rodiny, přáteli, 

partnerské vztahy 
Cestování 
Způsoby cestování, 

turismus 
Finance a ekonomika 
Financování, reklama, 

charita 
 
Reálie 
-jednoduchý popis 

některých 

společenských a 

kulturních reálií dané 

jazykové oblasti 
-práce s vhodnými 

referenčními materiály 
-vyhledávání 

specifických informací 
vztahujících se 
k reáliím, kultuře a 

životu v zemích 

příslušné jazykové 

oblasti 
-seznámení se zdroji 
informací o zemích 

v dané jazykové 

oblasti 
-získání zkušenosti se 

čtením některých 

literárních textů 

v originále 

moderní tvorba 
Umělci 
Technika 
Komunikace po 
internetu 
 
 
 
 
 
Varianty angličtiny, 

dialekty – cockney  
Stručné životopisy 

některých osobností 

Velké Británie a USA 

(popř. jiných anglicky 

mluvících zemí) 
Svět umění, techniky a 

cestování v anglicky 
mluvících zemích 
Literatura zemí dané 

jazykové oblasti 
Význam studia 

anglického jazyka 
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-četba ukázek odpoví-
dajících příslušné 

jazykové náročnosti 
(příběhy, mýty) 
 

Ročník: septima  

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové 

dovednosti 
Žák: 
-rozumí hlavním 

myšlenkám složitějších 

textů 
-identifikuje strukturu 
textu a rozliší jednotlivé 

mluvčí  
-identifikuje různý styl a 

citové zabarvení 
-odvodí význam slov na 

základě již osvojené 

slovní zásoby a znalosti 

tvorby slov, 
internacionalismů a 

kontextu 
-užívá různé techniky 

čtení 
-využívá různé druhy 

slovníků, encyklopedie, 

informativní literaturu, 

 
 
 
 
 
- rozumí autentic-

kému ústnímu pro-
jevu mezi dvěma i 

více účastníky na 

známé téma ve 

standardním tempu 
- rozlišuje různé 

názory a odlišná 

stanoviska 
mluvčích a vyjádří 

svůj názor a 

stanovisko 
- postihne hlavní 

myšlenku a 

důležité informace 

související 

s delším projevem 
rodilých mluvčích 

 
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
(zvuková výstavba 

slova, zvuková stránka 

věty, fonetická 

redukce, fonetické 

rysy) 
 
Pravopis  
(pravidla u složitějších 

slov, zákonitosti vy-
plývající z psané po-
doby jazyka pro frázo-
vání a intonaci, kon-
vence používané 

k prezentaci výslov-
nosti) 
 
Lexikologie  
(ustálené kolokace, 

 
 
 
 
Fonetika a pravopis 
Synonyma, rým a 

rytmus, slovní přízvuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slova s odlišným 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propojení s vyučovacím 

předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí 

mezinárodních slov 

přejatých z anglického 

jazyka 
 
Metody 
 
Porovnávání českého a 

anglického gramatického 

systému 
 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty ZMP, ZSV, 
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internet 
-rozlišuje formální a 

neformální text 
 
 
 
-pracuje s různými druhy 

slovníků, 

encyklopediemi, 
informativní literaturou a 

internetem za účelem 

vyhledávání informací 
 
 
Produktivní řečové 

dovednosti 
-srozumitelně reprodu-
kuje přečtený text 
-přednese souvislý text na 

běžné téma 
-podrobněji popíše lidi, 

místa, své zájmy, činnosti 
-strukturuje volný 

písemný projev, formální, 

neformální text 
-napíše osnovu a 
strukturuje text 
-přijímá a předává 

správně informace 
-využívá slovníky při 

zpracování projevu 

většího rozsahu /referát, 

ve standardním 

tempu řeči i 

s méně pečlivou 

výslovností 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- používá metodu 

skimming k vyhle-
dávání hlavních 

myšlenek 
- používá metodu 

scanning k vyhle-
dávání detailních 

informací 
- píše strukturovaný 

životopis 
- píše úřední dopis 

se správnou 

strukturou 
- (žádost o 

zaměstnání) 
- využívá četby 

ustálená větná spojení, 

přísloví, jednoduché 

idiomy, frázová 

slovesa, ustálené větné 

rámce, odborné výrazy 

a fráze na známé 

téma) 
 
 
Gramatika  
 (jmenné a verbální 

fráze, morfémy, 

prefixy, sufixy, 
progresivní aspekt 

budoucího času, 

perfektní aspekt 

minulého a budoucího 

času, rozvité věty 

vedlejší, složitá 

souvětí, odvozování, 

transpozice, 
transformace, valence) 
 
 
 
Receptivní, 

produktivní a 

interaktivní řečové 

dovednosti  
Prezentace 
Společenské a 

zdvořilostní fráze 

významem, úrovně 

formálního stylu, 

význam 

kontextuálních výrazů 
 
 
 
 
 
 
Budoucí časy, 

předbudoucí, vedlejší 

věta časová a 

podmětná, nepřímá 

řeč-oznamovací a 

tázací věty, slovesné 

vzory-ed/-ing, 
vyjadřování množství-
užití členů a 

kvantifikátorů, 

modální slovesa, 

nominal clauses, 
otázka na podmět, 

dovětky 
 
 
 
 
 
Souvislá prezentace na 

různá témata 
Rada, doporučení, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Sociální komunikace 
Morálka všedního dne 
Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
Seberegulace, 
organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
 
 
MKV 
Základní problémy 

sociokulturních roz-
dílů 
 
 
 

DEJ, IKT 
 
 
 
 
 
Metody 
 
Řízená diskuse na téma 

životní styl a hodnoty, 
nezaměstnanost 
 
Čtení úryvků básní 

různých autorů 
Vyprávění o zážitcích z 

cest 
 
Práce s internetem 
Práce na PC 
 
Vyhledávání informací na 

internetu 
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projekt/ 
-využívá výkladové, 

překladové slovníky 
 
 
-využívá internet pro 

zpracování zadaných 

úkolů 
-rozšíří si slovní zásobu o 
několik set lexikálních 

jednotek v souvislosti 
s probíranými tématy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 

dovednosti 
-vyjádří a obhájí své 

názory a stanoviska ústní 

i písemnou formou 
-reaguje adekvátně 

v běžných životních 

situacích užitím vhod-
ných výrazů a frází 

autentických textů 

k tvorbě vlastních 

projektů a prezen-
tací 

 
- při práci s nezná-

mým textem po-
užívá slovník na 

internetu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyjadřuje přání 
- dává rady 
- vysvětluje anglicky 

význam slov 
- diskutuje o vy-

slechnutém textu a 

navrhuje alterna-

Emoce 
Postoj a názor 
 
Vlastní písemný 

projev a odpověď 
Delší písemný projev 
Stručné zaznamenání 

čteného a slyšeného 

textu 
Vypravování příběhu 
Čtení a poslech textů 
Psaní úvahy 
 
 
Tematické okruhy 
Mezilidské vztahy 
Osobní charakteristika 
Kultura a umění 
Bydlení 
Péče o zdraví 
Cestování 
Věda a technika 
Zaměstnání  
Člověk a společnost 
Příroda 
Náboženství 
Budoucnost našeho 

světa 
Žádost o zaměstnání  
Noviny, zpravodajství, 

role peněz 
 

možnost 
Vyjádření názoru a 

prezentace argumentů, 

zhodnocení kladů a 

záporů  
Porovnávání, 

navrhování alternativ, 

osobní názor, souhlas, 

nesouhlas 
Shrnutí popisu, popis 

osob, vyjadřování 

rozdílů. 
 
 
 
Popis osobnosti 
Porovnávání, 

mezigenerační rozdíly 
Koutek poezie 
(čtení úryvků básní) 
Bydlení – popis 
nemovitostí 
Životní fáze a události 
Stravovací návyky 
Život starších občanů 
Příběhy z cest – 
dobrodružství 
Zvířata-části 

těla,idiomy 
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-komunikuje s rodilým 

mluvčím a vyjadřuje se 

foneticky správně a 

srozumitelně  
-čte anglické časopisy 

(např. Bridge) 
-popisuje obrázek na 

různá témata a reaguje na 

dotazy 
-porovnává úryvky básní 

a analyzuje jejich obsah 
na jednoduché úrovni 
 
 

tivy 
- vyjadřuje osobní 

názor 
- píše úvahu 
- píše vypravování 

 

Reálie 
-porovnávání 

základních 

geografických, 

společenských, 

politických, 

ekonomických, 

kulturních a 

historických reálií, 

práce s vhodnými 

referenčními 

materiály, vyhledávání  

specifických informací 

k reáliím, kultuře a 

životu v zemích 

s reáliemi ČR 
 

 
Reálie dané jazykové 

oblasti 
Literatura zemí dané 

jazykové oblasti 
Autentické materiály 
Typy nemovitostí ve 

Velké Británii a USA 
Britský a americký 

tisk 
Významné postavy 

anglické a americké 

historie 
Ukázky z anglické 

poezie a dramatické 

tvorby 
 

Ročník: oktáva  

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové 

dovednosti 
Žák: 
-rozumí hlavním 

myšlenkám složitějších 

textů 
-rozliší základní a 

rozšiřující informace, 

identifikuje strukturu 
textu, zaznamená 

 
 
 
 
-rozumí autentickému 

ústnímu projevu mezi 
dvěma i více účastníky 

na známé téma 

pronesenému ve 

standardním trempu i 

s neznámými výrazy, 

 
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
(zvuková výstavba 

slova, zvuková stránka 

věty, fonetická 

redukce, fonetické 

rysy) 
 

 
 
 
 
Fonetika a pravopis 
Rozvoj výslovnostních 

návyků a rozvoj 

porozumění 

slyšenému textu, 

procvičování 

výslovnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propojení s vyučovacím 

předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalosti správné 

struktury českého 
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specifické a detailní 

informace 
-rozliší v mluveném 

projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různý 

styl, citové zabarvení, 

názory a stanoviska 
-odvodí význam 

neznámých slov na 

základě již osvojené 

slovní zásoby, znalosti 

tvorby slov, 
internacionalismů a 

kontextu 
 

-užívá různé techniky 

čtení dle typu textu a 

účelu čtení 
-využívá různé druhy 

slovníků, encyklopedie, 
informativní literaturu 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové 

dovednosti 
-reprodukuje přečtený / 

vyslechnutý autentický 

text 

jejichž význam lze 

odhadnout 
-rozlišuje různé názory 

a odlišná stanoviska 

různých mluvčích a 

vyjadřuje svůj názor a 

stanovisko 
-rozumí složitějším 

projevům s odbornou 
tematikou 
-rozlišuje formální a 

neformální text 
-přečte celé literární 

dílo s cílem poznat 

jeho obsah a zaujmout 
stanovisko a názor 

 
-píše úřední i osobní 

dopis se správnou 

strukturou 
-čte autentické texty 

k tvorbě vlastních 

projektů a prezentací 
 
 

 
 
 
 
 
 
-při práci s nezná-

 
 
 
 
Pravopis  
(pravidla u složitějších 

slov, zákonitosti 

vyplývající z psané 

podoby jazyka pro 
frázování a intonaci, 

konvence používané 

k prezentaci 
výslovnosti) 
 
 
 
 
Lexikologie  
(ustálené kolokace, 

ustálená větná spojení, 

přísloví, jednoduché 

idiomy, frázová 

slovesa, ustálené větné 

rámce, odborné výrazy 

a fráze na známé 

téma) 
 
 
 
Gramatika  
 (jmenné a verbální 

fráze, morfémy, 

samohlásek a jejich 

rozlišování, slovní a 

větný přízvuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podstatná jména a 

slovesa v kontextu, 
předložky, synonyma 

a slova se 
zaměnitelnými význa-
my, frázová slovesa, 

idiomy, formální a 

neformální výrazy, 

spojky 
 
 
 
Přítomné, minulé, 

budoucí časy, aktivum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Poznávání a rozvoj 

písemného a ústního 

projevu 
 
Využití znalostí 

mezinárodních slov 

přejatých z anglického 

jazyka 
 
Metody 
 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty  ZSV, ZEM, 

DEJ, BIO, IKT 
 
Propojení systému pojmů 

z přírodních věd 

s konkrétními 

problémovými okruhy: 

Globální oteplování, 

Internet, náboženství 
 
Metody 
 
Prezentace vlastního 

názoru na různá témata, 
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-pochopí hlavní myšlenky  

sdělení či projevu 

v anglickém jazyce, 

vyjádří vlastní názor 
-přednese souvislý 

referát, projev na dané 
téma, vypravuje děj dle 

vymezených témat 
-detailně popíše osobu, 

místo, předmět, činnost, 

situaci 
-sestaví souvislý text na 

dané téma, vyjádří 

stanovisko k aktuálním 

problémům 
-logicky a jasně 

strukturuje volný 

písemný projev, osobní i 

úřední dopis, napíše 
osnovu, rozvrhne téma, 

hlavní body a myšlenky 
-přizpůsobí formu a 

obsah projevu 
pravděpodobnému čtenáři 
-samostatně zpracuje 

práci většího rozsahu 

(referát, projekt) na 

základě studia materiálu 

v anglickém jazyce 
-využívá výkladové, 

překladové a odborné 

slovníky 

mým textem využívá 

kombinaci různých 

typů slovníků včetně 

internetových 
-vyhledává a používá 

informace potřebné 

pro zadaný úkol z růz-
ných zdrojů (zejména 

internetových) 
-píše skupinovou 

slohovou práci 
-píše životopis 
-píše stížnost 
-zapojí se do besedy, 

klade adekvátní otázky 

a vyjadřuje vlastní 

názor na obsahově 

složitější téma 
-hovoří a diskutuje o 

slavných lidech, 

umění, sportu, 

životním stylu, vědě a 

technice 
-orientuje se ve 
světové problematice 
-čerpá informace 

z různých druhů médií 

a reprodukuje je 
-komunikuje 
s rodilými mluvčími 

na běžná témata 
 

prefixy, sufixy, 
budoucnost v 
minulosti rozvité věty 

vedlejší, složitá 

souvětí, odvozování, 

transpozice, 
transformace, valence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptivní, 

produktivní a 

interaktivní řečové 

dovednosti  
Společenské a 

zdvořilostní fráze  
Postoj nebo názor  
Emoce  
Morální stanovisko  
Pokyn k činnosti   
Vlastní písemný 

projev  

a pasivum, přítomná 

minulá modální 

slovesa pro vytváření 

logických závěrů 

z přítomnosti a 

minulosti a 
formulování predikce 

o budoucnosti, 
přídavná jména a 

příslovce, zájmena, 

vyjádření přání a 

politování vzhledem 

k minulosti a 
přítomnosti, nepřímá 

řeč, nepřímé otázky a 

rozkazy, slovesa 
s předložkovými 

vazbami 
 
 
 
 
 
 
Přijímací pohovor 
Popis události, 

vyprávění 
Psaní: biografie, 

vyprávění 
Esej: argumentační 
Polemika pro a proti 
 

vlastní osobnosti 
Organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
Sociální komunikace 
 
 
VMEGS 
Globalizační a 

rozvojové procesy 
Globální problémy, 

jejich příčiny a 

důsledky 
 
 
MKV 
Základní problémy 

sociokulturních 

rozdílů 
Spolupráce mezi lidmi 

z různého kulturního 

prostředí 
Vyhledávání v mapě 
 
 
EV 
Člověk a životní 

prostředí 
 
 
MV 
Média a mediální 

psaní eseje na obtížnější 

témata 
 
Psaní životopisu a žádosti 

o zaměstnání 
 
Diskuse na téma charakter 

člověka  
 
Diskuse o světových 

problémech 
 
Diskuse o umění, historii, 

ekonomice a kultuře 

v anglicky mluvících 

zemích  
Diskuse na téma „média 

kolem nás“ 
a individuální prezentace 
 
Roleplaying  
 
Vyhledávání informací 

z různých mediálních 

zdrojů, budování 

kritického přístupu 

k informacím (Internet, 
kritické myšlení) 
 
Vyhledávání v mapě 
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-rozšíří si slovní zásobu o 

několik set lexikálních 

jednotek v souvislosti 
s probíranými tématy 
 
 
Interaktivní řečové 

dovednosti 
-vyjádří a obhájí své 

názory a stanoviska 

písemnou i ústní formou 

a reaguje na podobná 

sdělení 
-reaguje adekvátně 

v běžných životních 

situacích, užívá vhodné 

výrazy či je opisným 

vyjádřením nahradí 
-komunikuje rychle a 
spontánně a usiluje o 

gramatickou správnost 
-zahájí, vede a zakončí 

dialog / diskusi při 

setkání s rodilými 

mluvčími 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-porovnává a hodnotí 

údaje různých tematic-
kých okruhů  
-orientuje se v různých 

globálních problémech  
-porovnává zvyklosti a 

životní styl lidí 

v anglicky mluvících 

zemích a ČR 
-hodnotí lidské 

charaktery 
-vytváří si představu o 

budoucím vývoji 

lidské společnosti i 

sebe sama 
-čte texty z anglických 

časopisů (např. 

Bridge) 
 
 
 

-  

Delší písemný projev  
Stručné zaznamenání 

slyšeného nebo 

čteného textu 
 
Tematické okruhy 
Ochrana životního 

prostředí 
Životní prostředí 
Ochrana zvířat 
Média a internet 
Geografické údaje 
Vzdělávání, jazyk 
Osobní údaje 
Domov a domácnost 
Každodenní život 
Mezilidské vztahy 
Imigrace 
 
Reálie 
-porovnávání 

základních 

geografických, 

společenských, 

politických, 

ekonomických, 

kulturních a 

historických reálií 

s reáliemi ČR 
-práce s vhodnými 

referenčními 

materiály, vyhledávání 

 
 
 
 
 
 
Volný čas 
Cestování 
Zdraví 
Jídlo a pití 
Nákupy 
Povolání,zaměstnání 
Služby 
Prostorové vztahy 
Sociální sítě 
 
 
 
 
 
-rozeznávání britské a 

americké verze 

angličtiny 
-četba ukázek 

odpovídajících 

náročnosti (povídky, 

básně, texty kratšího 
rozsahu ve zjednodu-
šené verzi cca 3000 

slov či v originále) a 

práce s přečteným 

textem. 

produkce 
Mediální produkty a 

jejich význam 
Účinky mediální pro-
dukce a vliv médií 
Role médií v moder-
ních dějinách 
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specifických informací 

vztahujících se 

k reáliím, kultuře a 

životu v anglicky 
mluvících zemích 
-výklad některých 

autorů a děl literatury 

anglicky mluvících 

zemí 
 
 

 
 Reálie dané jazykové 

oblasti 
Život v zemích dané 

jazykové oblasti 
Regionální jazykové 

odchylky 
Autentické materiály 
Rozdíly mezi 

variantami angličtiny 
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1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření 

Ročník: 1. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové 

dovednosti 
Žák: 
-rozumí hlavním my-
šlenkám jednoduchého 

projevu na běžné a známé 

téma 
-rozliší hlavní informaci 

v textu 
-užívá různé techniky 

jednoduchého textu 
-využívá různé druhy 

slovníků, informativní 

literaturu, internet 
-rozlišuje homofonní 

výrazy a výrazy podobně 

znějící 
 
 
 
Produktivní řečové 

dovednosti   
-pochopí hlavní my-
šlenky ústního i pí-
semného sdělení na běžné 

téma 

 
 
 
 
-rozumí autentickému 

projevu mezi dvěma či 

více účastníky na zná-
mé téma 
-rozliší různé názory a 

odliší stanoviska 

různých mluvčích 
-postihne hlavní 

myšlenky a důležité 

informace v 
souvislých delších 

projevech 
 
 
 
 
 
 
 
-čte nahlas a 

srozumitelně kratší i 

delší texty pro 

posluchače za účelem 

 
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
(zvuková výstavba 

slova, zvuková stránka 

věty, fonetická reduk-
ce, fonetické rysy) 
 
 
 
 
Pravopis  
(pravidla u složitějších 

slov, zákonitosti vy-
plývající z psané po-
doby jazyka pro frázo-
vání a intonaci, kon-
vence používané 

k prezentaci výslov-
nosti) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
Sociální komunikace 
 
 

 
Propojení s vyučovacím 

 předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí mezi-
národních slov přejatých 

z anglického jazyka 
 
Metody 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty ZEM, ZSV, 

DEJ, IKT 
 
 
 
Metody 
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-přednese krátký projev 

na jednoduché téma 
-sestaví souvislý text na 

jednoduché téma 
-využívá překladové 

slovníky 
-jednoduše a souvisle 

strukturuje volný 

písemný projev 
-rozšíří si  slovní zásobu 

o min. 600 lexikálních 

jednotek v souvislosti s 
probíranými tématy 

včetně užitečných frází 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 

dovednosti 
-při komunikaci používá 

osvojených gramatických 

prostředků a vyjadřuje se 

foneticky správně na 

jednoduché úrovni 
-osloví, pozdraví, 

představí se, omluví se, 

poděkuje, vyjádří 

souhlas, prosbu, 
blahopřání, dotaz, určí 

čas 

sdělení obsahu 

informace 
-používá techniku 

“skimming“ k vy-
hledávání hlavních 

myšlenek 
-ve slovníku vyhle-
dává překlad 

anglických slov do 

češtiny a naopak  
-používá techniku 

„scanning“ k vy-
hledávání detailních 

informací v textu 
 
 
 
 
 
 
 
 
-připravuje dotazník a 

vyplňuje jej 
-píše neformální 

vzkazy a omluvy 
-píše dopis 

kamarádovi  
-pohovoří o svých 

zájmech 
-přesvědčuje o svých 

argumentech 

Lexikologie  
(ustálené kolokace, 

ustálená větná spojení, 

přísloví, jednoduché 

idiomy, frázová 

slovesa, ustálené větné 

rámce, odborné výrazy 

a fráze na známé 

téma) 
 
 
 
 
Gramatika  
 (jmenné a verbální 

fráze, morfémy, 

prefixy, sufixy, 
progresivní aspekt 

budoucího času, 

perfektní aspekt 

minulého a budoucího 

času, rozvité věty 

vedlejší, složitá 

souvětí, odvozování, 

transpozice, 
transformace, valence) 
 
Receptivní, 

produktivní a 

interaktivní řečové 

dovednosti 
Společenské a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přítomný čas prostý v. 

průběhový, frekvenční 

příslovce, minulý čas 

prostý v. průběhový, 

vztažná zájmena, 

stupňování přídavných 

jmen, předpřítomný v. 

minulý čas prostý, 

modální sloveso must, 

needn´t,mustn´t, první 

a druhý kondicionál 
 
 
 
Seznamování se 

spolužáky 
Pozdrav, poděkování, 

oslovení, rozloučení, 

MKV 
Základní problémy 

sociokulturních roz-
dílů 
 
 
 
VMEGS 
Žijeme v Evropě 
 
  

Řízené dialogy 

(představování se, 

vyplňování dotazníků, 

rodinné vztahy) 
 
Nemoderovaná diskuse na 

téma úroveň bydlení a 

životní styl v různých 

zemích 
 
Krátká prezentace na 

téma tradice a zvyklosti 

v USA a Británii  
 
Diskuse na téma role 

anglického jazyka 

v dnešním světě 

v porovnání s ostatní-mi 
jazyky 
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-navrhuje řešení 
-porovnává možnosti a 

zdůvodňuje 
-popíše obrázek 
-zeptá se na význam 

neznámých slov 
-orientuje se ve městě 
 

zdvořilostní fráze  
Postoj nebo názor   
Morální stanovisko  
Pokyn k činnosti   
Vlastní písemný 

projev  
Delší písemný projev  
Stručné zaznamenání 

slyšeného nebo 

čteného textu  
Osobní dopis, vzkaz 
Popis, vypravování 
Krátké eseje na zadaná 

témata podle 

přečtených textů 
 
 
Tematické okruhy 
Osobní charakteristika 
Kultura a umění 
Obchod 
Řeč těla 
Globální problémy 
Kriminalita 
Knihy - žánry 
 
 
Reálie  
-jednoduchý popis 

některých 

společenských a 

kulturních reálií dané 

představování 
Možnost, schopnost, 

souhlas / nesouhlas, 
svolení 
Omluva, odpuštění, 

lítost 
Přání, žádost 
poslech nahrávek se 

standardní 

výslovností, záznam a 

kontrola porozumění 
Dotazníky a jejich 

vyplňování 
Kinematografie 
Fráze spojené s 

nakupováním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volný čas ve Velké 

Británií a Americe  

Zvyky a tradice ve 
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jazykové oblasti 
-práce s vhodnými 

referenčními materiály 
-vyhledávání 

specifické informace 

ke kultuře a jiným 

reáliím 
-seznámení se zdroji 

informací o anglicky 

mluvících zemích 
 

Velké Británii a 

Americe a USA 
Mladí lidé a 

technologie ve Velké 

Británii/Americe 
 

Ročník: 2. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové 

dovednosti 
Žák: 
-rozumí hlavním 

myšlenkám textu. 
-odvodí význam ne-
známých slov na základě 

již osvojené slovní 

zásoby a kontextu 
-užívá různé techniky 

čtení. 
-rozliší v mluveném 

projevu jednotlivé mluvčí 

a citové zabarvení 
 
 

 
 
 
 
-rozumí autentickému 

ústnímu projevu mezi 

dvěma i více účastníky 

na známé téma 
-rozliší různé názory a 

odlišná stanoviska 

různých mluvčích 
-postihne hlavní 

myšlenky a důležité 

informace souvislých 

delších projevů. 
 
 

 
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika 
(zvuková výstavba 

slova, zvuková stránka 

věty, fonetická reduk-
ce, fonetické rysy) 
 
 
Pravopis  
(pravidla u složitějších 

slov, zákonitosti vy-
plývající z psané 

podoby jazyka pro 
frázování a intonaci, 

 
 
 
 
Fonetika a pravopis  
Přízvučná slova, roz-
voj výslovnostních 

návyků a schopnosti 

porozumění slyše-
nému textu, asimilace 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propojení s vyučovacím 

předmětem CJL 
 
Využití znalostí české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému (porovnání 

s angličtinou). 
Překlady z angličtiny do 

češtiny a naopak. 
Využití znalosti mezi-
národních slov přejatých 

z AJ a jiných jazyků. 
 
Metody 
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Produktivní řečové 

dovednosti 
-jednoduše reprodukuje 

text a formuluje svůj 

názor s omezenou slovní 

zásobou. 
-přednese krátký projev 

na jednoduché téma 
-sestaví krátký text na 

jednoduché téma 
-popíše lidi a místa ve 

svém okolí, své zájmy a 

činnosti 
-předává obsahově 

jednoduché informace 
-využívá slovníky a 

informativní literaturu při 

zpracování kratšího 

písemného projevu 
-vyjádří své názory a 

stanoviska v krátkém a 

jednoduchém projevu 
-tvoří příběhy podle 

obrázků 
-rozšíří si slovní zásobu o 

min. 600 lexikálních 

jednotek v souvislosti 
s probíranými tématy 

 
 
 
 
 
 
-čte srozumitelně a 

nahlas kratší i delší 

texty pro posluchače 

za účelem sdělení 

obsahu či informace 
-používá metodu 

skimming 
k vyhledávání 

hlavních myšlenek 
-používá metodu 

scanning 
k vyhledávání 

detailních informací 

v textu 
-při práci s neznámým 

textem používá 

dvojjazyčný a 

výkladový slovník 
-píše pohlednici 
-píše žádost a stručný 

životopis 
-píše dopis do 

časopisu 
 
 
 

konvence používané 

k prezentaci výslov-
nosti) 
 
Lexikologie  
(ustálené kolokace, 

ustálená větná spojení, 

přísloví, jednoduché 

idiomy, frázová 

slovesa, ustálené větné 

rámce, odborné výrazy 

a fráze na známé 

téma). 
 
 
Gramatika  
(jmenné a verbální frá-
ze, morfémy, prefixy, 

sufixy, progresivní 

aspekt budoucího ča-
su, perfektní aspekt 

minulého a budoucího 

času, rozvité věty 

vedlejší, složitá sou-
větí, odvozování, 

transpozice, 
transformace, valence) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Užitečné fráze a 

idiomy (přání do 

budoucnosti), frázová 

slovesa, významové 

rozdíly zaměnitelných 

slov, formální jazyk 
 
 
 
 
 
Předminulý čas, 

reprodukovaná řeč, 

pasivum – přítomné , 

pasivum v minulosti, 
předpřítomném čase, 

budoucím čase s 

„will“, slovesa s „ing“ 

formou, slovesa 
s infinitivem, přítomné 

časy , statická slovesa, 

minulé časy – minulý 

prostý, průběhový, 

sloveso „used to“, 

vztažné věty, minulý 

prostý čas v kontrastu 
s předpřítomným 

 
 
 
 
 
OSV 
Sociální komunikace 
Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
VMEGS 
Humanitární pomoc a 
mezinárodní 

rozvojová spolupráce 
Vzdělávání v Evropě a 

ve světě 
Globální problémy, 

jejich příčiny a 

důsledky 
 
 
EV 
Člověk a životní 

prostředí 
Životní prostředí 

regionu a ČR 
 
 
 

Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty  ZEM, ZSV, 

DEJ, BIO, IKT 
 
 
 
 
Metody 
 
Vzorové dialogy a 

roleplaying s využitím 

výrazů vyjadřujících 
různé emoce 
 
Vyplňování žádosti o 

zaměstnání na základě 

inzerátů 
 
Psaní dopisu do časopisu 
 
Diskuse na téma práce 

humanitárních organizací 

a dobrovolníků 
 
Vyhledávání a čtení 

informativních materiálů 

na téma vzdělávací 
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Interaktivní řečové 

dovednosti 
-při komunikaci používá 

osvojených gramatických 

prostředků a vyjadřuje se 

foneticky správně na 

jednoduché úrovni 
-reaguje adekvátně 

v některých běžných 

situacích s použitím 

osvojených grama-
tických prostředků 
-komunikuje na známé 

téma 
-popíše problém a 

navrhne jeho řešení 
-vysvětlí cestu, domluví 

si schůzku  
 

 
 
 
 
 
 
-plánuje a činí 

rozhodnutí 
-radí a žádá o radu 
-žádá o informaci a 

předává ji 
-dělá průzkum na téma 

trávení volného času a 

reprodukuje výsledky 
-diskutuje o smůle a 

štěstí 
-vypráví a drama-
tizuje příběh 
-popisuje obrázek 
 
 

 
 
 
Receptivní, 

produktivní a 

interaktivní řečové 

dovednosti 
Společenské a zdvoři-
lostní fráze 
Postoj nebo názor  
Morální stanovisko  
Pokyn k činnosti  
Vlastní písemný 

projev – vyprávění 

příběhu, recenze na 

knihu – písemný 
projev  
Stručné zaznamenání 

slyšeného nebo 

čteného textu 
Poslech a četba 

s porozuměním 
 
Tematické okruhy 
Kriminalita, 
kriminální činy, 

publikace - knihy 
Móda 
Lidské pocity 
Lidské tělo  
Vzdělávání 
Životní prostředí 

časem, předpřítomný  

průběhový 
 
 
 
 
 
 
Možnost, pravdě-
podobnost, nutnost, 
rozhodnutí 
Lítost, štěstí / smůla, 

příběhy a jejich hod-
nocení 
Žádost, přání, prosba, 

nabídka, rada, doporu-
čení 
Žádost o zaměstnání 

na základě inzerátu, 

přání do budoucnosti 
Dopis do časopisu 
Vypravování příběhů 

podle obrázků, popis 
událostí 
 
 
 

 
MV 
Média a mediální 

produkce 
 
 

systémy u nás, v UK a v 
USA 
 
Diskuse na téma rozdíly 

ve vzdělávacích 

systémech: UK, USA, ČR 
 
 
 
 
 
Popis obrázků  
 
Diskuse o stavu životního 

prostředí 
 
Vyhledávání informací na 

internetu 
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Reálie 
-jednoduchý popis 

některých 

společenských a 

kulturních reálií dané 

jazykové oblasti. 
-četba textů 

anglických časopisů 
- informace o životě 

ve Velké Británii a 

Americe (příp. dalších 

anglicky mluvících 

zemích) a o 

vzdělávacích 

systémech 
 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové 

dovednosti 
Žák: 
-rozumí hlavním 

myšlenkám složitějších 

textů 
-identifikuje strukturu 
textu a rozliší jednotlivé 

mluvčí  
-identifikuje různý styl a 

citové zabarvení 

 
 
 
 
- rozumí autentickému 

ústnímu projevu 

mezi dvěma i více 

účastníky na známé 

téma ve standardním 

tempu 
- rozlišuje různé 

názory a odlišná 

 
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
(zvuková výstavba 

slova, zvuková stránka 

věty, fonetická reduk-
ce, fonetické rysy) 
 
Pravopis  
(pravidla u složitějších 

 
 
 
 
Fonetika a pravopis 
Procvičování výslov-
nosti zkrácených 

forem, přízvučná slova 

ve větě, samohlásky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propojení s vyučovacím 

 předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 
a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí mezi-
národních slov přejatých 

z anglického jazyka 
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-odvodí význam slov na 

základě již osvojené 

slovní zásoby a znalosti 

tvorby slov, 
internacionalismů a 

kontextu 
-užívá různé techniky 

čtení 
-využívá různé druhy 
slovníků, encyklopedie, 

informativní literaturu, 

internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové 

dovednosti 
-srozumitelně repro-
dukuje přečtený text 
-přednese souvislý text na 

běžné téma 
-podrobněji popíše lidí, 

místa, své zájmy, činnosti 
-strukturuje volný 

písemný projev, formální, 

stanoviska mluvčích 

a vyjádří svůj názor 

a stanovisko 
- postihne hlavní 

myšlenku a důležité 

informace souvise-
jící s delším proje-
vem rodilých mluv-
čích ve standardním 

tempu řeči i s méně 

pečlivou výslovností 
- pracuje s různými 

druhy slovníků, 

encyklopediemi, 
informativní litera-
turou a internetem za 
účelem vyhledávání 

informací 
- rozlišuje formální a 

neformální text 
 
 
 

 
- používá metodu 

skimming k vyhle-
dávání hlavních 

myšlenek 
- používá metodu 

scanning k vyhle-
dávání detailních 

informací 

slov, zákonitosti vy-
plývající z psané 

podoby jazyka pro 
frázování a intonaci, 

konvence používané 

k prezentaci výslov-
nosti) 
 
Lexikologie  
(ustálené kolokace, 

ustálená větná spojení, 

přísloví, jednoduché 

idiomy, frázová 

slovesa, ustálené větné 

rámce, odborné výrazy 

a fráze na známé 

téma) 
 
 
Gramatika  
(jmenné a verbální 

fráze, morfémy, pre-
fixy, sufixy, progre-
sivní aspekt budoucího 

času, perfektní aspekt 

minulého a budoucího 

času, rozvité věty 

vedlejší, složitá sou-
větí, odvozování, 

transpozice, transfor-
mace, valence) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Užitečné fráze, tvoření 

slov příponami, 

frázová slovesa, 

idiomy, příslovce 

míry, modifikátory, 

formální a neformální 

jazyk 
 
 
 
 
 
Vyjádření budoucnosti  

pomocí modálních 

sloves „could, might,  

may, will, 
reprodukovaná řeč, 

stupňování přídavných 

jmen ve spojení 

s předpřítomným 

časem, reflexivní 

zájmena, třetí 

kondicionál,  pasivum, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Seberegulace, organi-
zační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů 
Morálka všedního dne 
Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 

 
Metody 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
 
Propojení s vyučovacími 

předměty  ZSV, ZEM, 

DEJ, IKT  
 
 
 
 
 
Metody 
 
Prezentace vlastního 

názoru na různá témata 
 
Hodnocení literárních 

ukázek 
 
Dialogy 
 
Psaní e-mailů  
 
Prezentace vlastního 

názoru na témata týkající 

se životního stylu, 

národní identity, 
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neformální text 
-napíše osnovu a 

strukturuje text 
-přijímá a předává 

správně informace 
-využívá slovníky při 

zpracování projevu 

většího rozsahu /referát, 

projekt/ 
-využívá výkladové, 

překladové slovníky 
-rozšíří si slovní zásobu 

min. o 600 lexikálních 

jednotek v souvislosti 
s probíranými tématy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 

dovednosti 
-vyjádří a obhájí své 

názory a stanoviska ústní 

i písemnou formou 

- píše osobní profil 
- přečte potichu celé 

literární dílo ve 

zjednodušené formě 

s cílem poznání jeho 

obsahu a zaujetí sta-
noviska a názoru na 

dílo 
- píše úřední i osobní 

dopis se správnou 

strukturou 
- využívá četby auten-

tických textů k tvor-
bě vlastních projektů 

a prezentací 
- při práci s nezná-

mým textem používá 

slovník na internetu 
- využívá internet pro 

zpracování zadaných 

úkolů 
- čte anglické časopisy 

(např. Bridge) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- přijímá e-mail, píše   

 
 
 
 
Receptivní, 

produktivní a 

interaktivní řečové 

dovednosti 
Společenské a zdvoři-
lostní fráze 
Postoj nebo názor 

(nutnost, povinnost) 
Emoce  
Morální stanovisko  
Pokyn k činnosti 

(žádost, rada) 
Vlastní písemný 

projev (žádost o 

rezervaci, inzerát, 

úřední dopis) 
Delší písemný projev 

(popis, vypravování, 

úvaha) 
Stručné zaznamenání 

slyšeného nebo čte-
ného textu 
 
 
 
Tematické okruhy 
Počítače, informační 

technologie 

vazba „have sth done“, 
„link words“ – so, 
such  
 
 
 
 
 
 
Vyjádření vlastního 

názoru, rada 
Hodnocení literárních 

ukázek 
Porovnávání zvyklostí 

a životní úrovně lidí 

v různých zemích, 

tradice, obyčeje a 

svátky 
Významní anglicky 

píšící autoři a jejich 

díla (dle výběru) 
Beletrie, časopisy 
Porovnávání zvyklostí 

a životní úrovně lidí 

v různých zemích, tra-
dice, obyčeje a svátky 
Porovnávání životního 

stylu 
 
 
 
 

VMEGS 
Žijeme v Evropě 
Vzdělávání v Evropě a 

ve světě 
 
 
 
MKV  
Vztah k multilingvní 

situaci a ke spolupráci 

mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí 
 
Kultura anglicky 
mluvících zemí a 

jejich historie 
 
 
MV 
Mediální produkty a 

jejich význam, vliv 

médií 
Uživatelé 
Role médií 

v moderních dějinách 
 
 
 

problémů kriminality a 

trestů 
 
Porovnávání reálií 

anglicky mluvících zemí a 

jejich historie 
 
Četba děl anglicky 

píšících autorů dle 

vlastního výběru  (i ve 

zjednodušené formě) 
 
Diskuse o vlivu a 
významu médií 
 
Vyhledávání informací na 

internetu 
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-reaguje adekvátně 

v běžných životních 

situacích užitím 

vhodných výrazů a frází 
-komunikuje a vyjadřuje 

se foneticky správně a 

srozumitelně  
-diskutuje o povolání 
-žádá vysvětlení a 

vysvětluje anglicky 

význam slov 
-zhodnotí výhody a 

nevýhody daného tématu 
-formuluje otázky a 

odpovídá na ně 
-hovoří souvisle a 

uceleně na dané téma 
 

e-mail a odesílá ho 
- popisuje obrázek na 

různá témata a 

reaguje na dotazy 
- plánuje prázdninový 

pobyt a uskutečňuje  

rezervaci pobytu 
 

Vztahy v rodině 
Cestování a doprava 
Peníze a finance 
Umění a umělci 
 
Reálie 
-porovnání základních 
geografických, 
společenských, 
politických, ekono-
mických, kulturních a 

historických reálií 

anglicky mluvících 

zemí s reáliemi ČR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reálie dané jazykové 

oblasti 
Život v zemích dané 

jazykové oblasti 
Vztahy ČR a zemí 

dané jazykové oblasti 
Literatura dané 

jazykové oblasti  
Autentické materiály 

Ročník: 4. ročník  

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové 

dovednosti 
Žák: 
-rozumí hlavním 

myšlenkám složitějších 

textů 
-rozliší základní a rozši-
řující informace, iden-
tifikuje strukturu textu, 

 
 
 
 
- rozumí autentickému 

ústnímu projevu 

mezi dvěma i více 

účastníky na známé 

téma pronesené ve 

standardním tempu i 

 
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
(zvuková výstavba 

slova, zvuková stránka 

věty, fonetická 

redukce, fonetické 

rysy) 

 
 
 
 
Fonetika a pravopis 
Rozvoj výslovnostních 

návyků a rozvoj po-
rozumění slyšenému 

textu, procvičování 

výslovnosti samo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propojení s vyučovacím 

předmětem CJL 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalosti správné 
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zaznamená specifické a 

detailní informace 
-rozliší v mluveném 

projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různý 

styl, citové zabarvení, 

názory a stanoviska 
-odvodí význam nezná-
mých slov na základě již 

osvojené slovní zásoby, 

znalosti tvorby slov, 
internacionalismu a 
kontextu 
-užívá různé techniky 

čtení dle typu textu a 

účelu čtení 
 
-využívá různé druhy 

slovníků, encyklopedie, 

informativní literaturu 
 
Produktivní řečové 

dovednosti 
-reprodukuje přečtený / 

vyslechnutý autentický 

text 
-pochopí hlavní myšlenky 

sdělení či projevu 

v anglickém jazyce, 

vyjádří vlastní názor 
-přednese souvislý 

referát, projev na dané 

s neznámými výrazy, 

jejichž význam lze 

odhadnout 
- rozlišuje různé 

názory a odlišná 

stanoviska různých 

mluvčích a vyjadřuje 

svůj názor a 

stanovisko 
- rozumí složitějším 

projevům s odbornou 
tématikou 

- rozlišuje formální a 

neformální text 
- přečte celé literární 

dílo s cílem poznat 

jeho obsah a zauj-
mout stanovisko a 
názor 

 
 

 
 
- píše úřední i osobní 

dopis se správnou 

strukturou 
- čte autentické texty 

k tvorbě vlastních 
projektů a prezentací 

- při práci s nezná-
mým textem využívá 

kombinaci různých 

 
 
 
 
Pravopis  
(pravidla u složitějších 

slov, zákonitosti 

vyplývající z psané 

podoby jazyka pro 
frázování a intonaci, 

konvence používané 

k prezentaci 
výslovnosti) 
 
 
 
 
 
Lexikologie  
(ustálené kolokace, 

ustálená větná spojení, 

přísloví, jednoduché 

idiomy, frázová slove-
sa, ustálené větné rám-
ce, odborné výrazy a 

fráze na známé téma,  
 
 
 
 
 
 

hlásek a jejich rozlišo-
vání, slovní a větný 

přízvuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podstatná jména a 

slovesa v kontextu, 
předložky, synonyma 

a slova se zaměnitel-
nými významy, frá-
zová slovesa, idiomy, 

formální a neformální 

výrazy, spojky 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
Seberegulace, orga-
nizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů 
Sociální komunikace 
Morálka všedního dne 

struktury českého 

písemného a ústního 

projevu 
 
Využití znalostí 

mezinárodních slov 

přejatých z anglického 

jazyka 
 
Metody 
 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
Propojení s vyučovacími  

předměty ZEM, ZSV, 

DEJ, IKT 
Metody 
 
Prezentace vlastního 

názoru na různá témata 
 
Psaní formální stížnosti 
 
Diskuse na téma charakter 

člověka 
 
Úvaha na téma život 

v budoucnosti 
 
Diskuse o světových 
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téma, vypravuje děj dle 

vymezených témat 
-detailně popíše osobu, 

místo, předmět, činnost, 

situaci 
-sestaví souvislý text na 

dané téma, vyjádří 

stanovisko k aktuálním 

problémům 
-orientuje se v textu, 
vyhledá informace na 

běžné, konkrétní téma, 

umí jasně a srozumitelně 

prezentovat individuální 

projekt a jednoduše 

vyjádří svůj názor 
-logicky a jasně struk-
turuje volný písemný 

projev, osobní i úřední 

dopis, napíše osnovu, 

rozvrhne téma, hlavní 

body a myšlenky  
-přizpůsobí formu a 

obsah projevu pravdě-
podobnému čtenáři 
-samostatně zpracuje 

práci většího rozsahu 

(referát, projekt) na 

základě studia materiálu 

v anglickém jazyce 
-využívá výkladové, 

překladové a odborné 

typů slovníků včetně 

internetového 
- vyhledává a používá 

informace potřebné 

pro zadaný úkol 

z různých zdrojů 

(především internet) 
- píše životopis 
- píše stížnost 
- zapojí se do besedy, 

klade adekvátní 

otázky a vyjadřuje 

vlastní názor na 

obsahově složitější 

téma 
- hovoří a diskutuje o 

slavných lidech, 

umění, sportu, život-
ním stylu, vědě a 

technice 
- orientuje se ve 

světové problematice 
- čerpá informace 

z různých druhů 

médií a reprodukuje 

je 
- komunikuje s rodilý-

mi mluvčími na 

běžná témata 
- rozšíří si slovní 

zásobu min. o 600 

lexikálních jednotek 

 
Gramatika 
(jmenné a verbální 

fráze, morfémy, pre-
fixy, sufixy, progre-
sivní aspekt budoucího 

času, perfektní aspekt 

minulého a budoucího 

času, rozvité věty 

vedlejší, složitá souvě-
tí, odvozování, trans-
pozice, transformace, 
valence) 
 
 
 
 
 
Receptivní, 

produktivní a 

interaktivní řečové 

dovednosti 
Společenské a 

zdvořilostní fráze 
Postoj nebo názor 
Emoce 
Morální stanovisko 
Pokyn k činnosti 
Vlastní písemný 

projev  
Delší písemný projev  
Stručné zaznamenání 

 
 
Předminulý čas prostý 

a průběhový, slovesa 

s infinitivem a 
gerundiem, budoucí 

čas průběhový, 

předbudoucí čas, 

podmětné věty, 

nepřímá řeč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentace – 
vyjádření  názoru pro 

a proti  
Příprava prezentace-
komentář k vlastním 

fotografiím 
Článek do časopisu 
Popis osobnosti-
charakter, vzhled, 
chování-na základě 

Spolupráce a soutěž 
 
 
VMEGS 
Globální problémy, 

jejich příčiny a důsled-
ky 
 
 
MKV 
Vztah k multilingvní 

situaci a ke spolupráci 

mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí 
 
 
 
 
EV 
Člověk a životní 

prostředí 
 
 
MV 
Média a mediální 

produkce 
Mediální produkty a 

jejich význam 
Účinky mediální 

produkce a vliv médií 
 
 

problémech 
 
Diskuse o umění, historii, 

ekonomice a kultuře 

v anglicky mluvících 

zemích a následná 

prezentace.   
Samostatné vyhledání 

informací o meziná-
rodních organizacích  
 
 
Diskuse na téma životní 

prostředí a jeho ochrana 
 
Diskuse na téma „média 

kolem nás“ a prezentace 
vlastního názoru 
 
Práce s PC a internetem 
 
Vyhledávání v mapě 
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slovníky 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 

dovednosti 
-vyjádří a obhájí své 

názory a stanoviska 
písemnou i ústní formou 

a reaguje na podobná 

sdělení 
-reaguje adekvátně 

v běžných životních 

situacích, užívá vhodné 

výrazy či je opisným 

vyjádřením nahradí 
-komunikuje rychle a 
spontánně a usiluje o 

gramatickou správnost 
 
 
 

v souvislosti 
s probíranými tématy 

 
 
 
 
 
 
 
-zahájí, vede a zakončí 

dialog / diskusi při 

setkání s rodilými 

mluvčími 
 
 

slyšeného nebo 

čteného textu 
 
 
 
Tematické okruhy 
Významné osobnosti 
Žebříček hodnot 
Generační 

problematika 
Generační rozdíly 
Fauna 
Média- tištěná a 

elektronická 
Problémy světa 
 
 
 
Reálie 
- vybraná témata 

týkající se anglicky 

mluvících zemí 

především historie, 

geografie a kultury 
 

četby 
 
 
 
 
 
 
Životní prostředí 
Osobní 
charakteristiky; slavní 

lidé a jejich problémy, 

životopisy slavných 
Úspěch a cesta 

k němu, morální a 

hmotné bohatství 
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1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky 

Ročník: 1. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-čte krátké dialogy v 

učebnici  
-rozumí krátkým 

dialogům a popisům v 

učebnici, odpoví na 

jednoduché otázky  
-rozumí jednoduchým 

instrukcím učitele   
-rozumí jednoduchým 

nahrávkám v učebnici  
-používá slovníček k 

učebnici  
-osloví, pozdraví, 

představí se, omluví se, 

poděkuje, vyjádří 

souhlas, nesouhlas, 
prosbu, blahopřání, dotaz, 

určí čas  
-sdělí základní informace 

o sobě, své rodině a 

bydlišti  
-porovná sídla a blízké 

osoby  
-napíše pozdrav z 

prázdnin, popíše svoji 

rodinu, napíše dopis 

  
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
-základy anglické 

výslovnosti 
-výslovnost osobních 

jmen, jmen měst, zemí 

-výslovnost 

jednotlivých hlásek, 

důraz na hlásky odlišné 

od českého jazyka  
-slovní důraz 
 
 
Lexikologie  
-používá slovník k 

učebnici  
-instrukce v učebnici  
-pravopis  
-seznamuje se postupně 

s přepisem slov 

(transkripce) a jejich 
výslovností  
-osobní a 

přivlastňovací zájmena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-základní číslovky 1-
100  
-dny v týdnu   
-dům – místnosti a 

nábytek  
-město a jeho části 

(škola, knihovna…)  
-domácí práce  
-oblečení, jídlo  
-přídavná jména  

 
 
 
OSV: Poznávání a 

rozvoj vlastní 

osobnosti; Sociální 

komunikace; 
Spolupráce a soutěž  
 
 
VMEGS: Žijeme v 

Evropě 
 
 
EV: Problematika 
vztahů organismů a 

prostředí  
 
Člověk a životní 

prostředí  
 
 
MeV: Média a 

mediální produkce  
 
MAT CJL ZEM DEJ 
ZSV 

 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí mezi-
národních slov přejatých 

z anglického jazyka 
 
Metody 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
 
 
 
Metody 
 
Řízené dialogy 

(představování se, 
vyplňování dotazníků, 

rodinné vztahy) 
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kamarádovi  
-z dostupných informací 

napíše biografii slavné 

osobnosti 

-barvy  
-základní části těla  
-předložky času 
 
Gramatika  
-základní konverzační 

fráze, základní pravidla 

anglického slovosledu  
-sloveso to be a to have 
got v přítomném čase  
-sestavování jednodu-
chých vět  
-základní větné členy -
člen a/an, the  
-vazba there is/there are  
-hodiny – vyjádření 

času  
-přivlastňovací pád, 

přivlastňovací zájmena  
-přítomný čas 

průběhový a prostý 
-minulý čas prostý 
-rozkazovací způsob 
-popis každodenních 

zvyků a činností 
 
Reálie  
-kultura vybraných 

zemí  
-Vánoce, Velikonoce 
-stravovací návyky  
-oblečení a móda 

-spojky - and, but, 
because, or  
-zvířata, příroda  
-přísloví 
 
-modální slovesa   
-jednoduché věty a 

otázky  
-jednoduchá souřadná 

i podřadná souvětí 
-this/these, that /those 
-předložky místa  
-vyjádření 

budoucnosti 
 -stupňování 

přídavných jmen  
-předpřítomný čas 
-množné číslo 

podstatných jmen  
-příslovce  
-vyjádření kvantity 
 

 Nemoderovaná diskuse na 
téma úroveň bydlení a 

životní styl v různých 

zemích 
 
Krátká prezentace na 

téma tradice a zvyklosti 

v USA a Británii  
 
Diskuse na téma role 

anglického jazyka 

v dnešním světě 

v porovnání s ostatními 
jazyky 
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Ročník: 2. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-čte nahlas a foneticky 

správně texty 

přiměřeného rozsahu z 

učebnice  
-napodobuje výslovnost 

učitele a mluvčího z 

nahrávek  
-rozumí textům s velmi 

malým procentem 

neznámých slov, je 

schopen vyhledat v textu 
odpovědi na otázky 
-rozumí obsahu 

jednoduché a zřetelně 

artikulované delší 

promluvy  
-odvodí pravděpodobný 

význam nových slov z 

kontextu za pomoci 
vizuální opory 
-popíše problém a 

navrhne jeho řešení  
-vysvětlí cestu, domluví 

si schůzku 
-stručně reprodukuje 

obsah jednoduchého 

vyprávění za pomoci 

struktur zapamatovaných 

  
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
-Základy anglické 

výslovnosti  
-Výslovnost osobních 

jmen, jmen měst, zemí 

-Výslovnost 

jednotlivých hlásek, 

důraz na hlásky odlišné 

od českého jazyka   
-Slovní důraz, větný 

důraz 
 
 
Lexikologie  
-Podmětná a předmětná 

zájmena  
-Popis města a 

instrukce k určení 

směru, místní 

předložky  
-Popis denního režimu, 

zvyků a životního stylu 

-Popis lidí, 

charakteristika, 
oblečení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-přídavná jména a 

příslovce  
-jídlo  
-počasí  
-oblečení  
-nakupování  
-zaměstnání  
-technologie  
-ochrana přírody, 

ohrožené druhy  
-nehody a bezpečnost 

-historické památky  

 
 
OSV: Poznávání a 

rozvoj vlastní 

osobnosti; Sociální 

komunikace; 
Spolupráce a soutěž  
 
 
VMEGS: Žijeme v 

Evropě 
 
 
EV: Problematika 
vztahů organismů a 

prostředí; Člověk a 

životní prostředí  
 
MeV: Média a 

mediální produkce 
 
 
 
MAT CJL ZEM DEJ 
ZSV 
 
 
 
 

 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí mezi-
národních slov přejatých 

z anglického jazyka 
 
Metody 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
 
 
 
Metody 
 
Řízené dialogy 

(představování se, 

vyplňování dotazníků, 

rodinné vztahy) 
 
Nemoderovaná diskuse na 

téma úroveň bydlení a 
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z textu  
-napíše jednoduchý dopis 

nebo pohlednici, porovná 

děj obvyklý a právě 

probíhající, vyjádří děj 

skončený, převede text z 

jednoho času do druhého 

-osloví a pozdraví i 

neznámého člověka, 

představí se, omluví se, 

poděkuje, vyjádří 

souhlas, nesouhlas, 
prosbu, blahopřání, dotaz, 

určení času, přivítá 

návštěvu  
-napíše dopis 

kamarádovi, napíše 

článek o svojí zemi, 

napíše pozvánku  
-v textu vyhledá 

jednoduché informace z 

poslechu  
-doplní chybějící slova z 

poslechu  
-odpoví na otázky k 

vyslechnutému či 

přečtenému textu  
-určí zda-li výroky k 

textu jsou pravdivé či 

nepravdivé 

-Číslovky řadové  
-Datum a čas, měsíce, 

roční období 
 
 
 
 
Gramatika  
 -přítomný čas prostý x 

průběhový  
-minulý čas slovesa to 

be  
-minulý čas prostý, 

pravidelná a 

nepravidelná slovesa  
-budoucí čas  
-modální slovesa a 

opisné tvary  
-vyjádření množství 

(much, many), základní 

rozdíl mezi 

počitatelnými a 

nepočitatelnými 

podstatnými jmény  
-základní pravidla 

používaní členů – 
neurčitý, určitý  
-stupňování přídavných 

jmen, srovnávací vazby 
 
Reálie  
-Vánoce, Velikonoce  

-zdraví, nemoci  
-cestování  
-přísloví 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

životní styl v různých 

zemích 
 
Krátká prezentace na 

téma tradice a zvyklosti 

v USA a Británii  
 
Diskuse na téma role 

anglického jazyka 

v dnešním světě 

v porovnání s ostatními 

jazyky 
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-narozeninové oslavy 
-základní údaje o 

anglicky mluvících 

zemích  
-světové osobnosti 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
-chápe celkový obsah 

sdělení  
-postihne hlavní smysl 

sdělení, včetně důležitých 

detailů  
-orientuje se v monologu 
či dialogu s malým 

počtem neznámých 

výrazů, jejich význam 

odhadne  
-formuluje otázky a 

odpovídá na ně  
-čte širší okruh tištěných 

materiálů, orientuje se i v 

úryvcích autentických 

textů, převážně 

informativního 

charakteru 
-domluví si setkání, 

společný program  
-užívá jednoduché obraty, 

vyjadřující svolení, 

odmítnutí, radost, 

  
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
-základy anglické 

výslovnosti  
-výslovnost osobních 

jmen, jmen měst, zemí  
-výslovnost 

jednotlivých hlásek, 

důraz na hlásky odlišné 

od českého jazyka  
-slovní důraz, větný 

důraz 
 
 
Lexikologie  
-volný čas, škola, 

osobní informace  
-doprava, směr, poloha 
-dům a domácnost   
-oblečení  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-sídla  
-slovní spojení  
-rady, pozvání  
-použití slovní zásoby 

v různých kontextech 
-přídavná jména  

 
 
OSV: Poznávání a 

rozvoj vlastní 

osobnosti; 
Seberegulace, 
organizační 

dovednosti, efektivní 

řešení problémů; 

Sociální komunikace; 

Spolupráce a soutěž  
 
VMEGS: Globální 

problémy, jejich 

příčiny a důsledky; 

Žijeme v Evropě  
 
MuV: Vztah k 
multilingvní situaci a 

ke spolupráci mezi 

lidmi z různého 

kulturního prostředí 

EV: Člověk a životní 

 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 
systému 
 
Využití znalostí mezi-
národních slov přejatých 

z anglického jazyka 
 
Metody 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
 
Metody 
 
Řízené dialogy 

(představování se, 

vyplňování dotazníků, 
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politování, omluvu, 

prosbu…  
-napíše formální i 

neformální dopis, 

reportáž, jednoduchý 

příběh  
-vyplní běžný formulář a 

dotazník  
-má všeobecný rozhled, 

který přispívá k 

formování vzájemného 

porozumění mezi zeměmi 

(k respektu a toleranci 
odlišných kulturních 

hodnot jiných národů)   
-vyjadřuje vlastní názor, 

souvisle a uceleně hovoří 

na dané téma 
-vyjadřuje vlastní názor, 

souvisle a uceleně hovoří 

na dané téma  
-používá slovní spojení   
-odpoví na otázky k textu 

(pravda x lež)  
-používá slovníky a 

jazykové příručky   
-zhodnotí výhody i 

nevýhody daného tématu 
-vyhledá požadované 

informace z poslechu   
-doplní chybějící slova 

-popis charakteru a 
povahy  
-koníčky, extrémní 

sporty, vybavení  
-jídlo  
-zaměstnání, inzeráty  
-počasí, přírodní 

katastrofy, příroda  
-prázdniny, zábavní 

průmysl (slavní lidé, 

TV, film, divadlo, 
hudba) 
 
 
 
Gramatika  
-přítomný čas prostý a 

průběhový  
-minulý čas prostý, 

minulý čas průběhový, 

použití ago  
-vyjadřování 

budoucnosti, nabídka  
-předbudoucí čas  
-přítomný průběhový 

čas pro budoucnost  
-slovesa netvořící 

průběhové tvary  
-členy  
-předpřítomný čas, 

ever, never, for, since  
-předminulý čas 

-základní frázová 

slovesa  
-spojky časové  
-složeniny something, 

anywhere…  
-přísloví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-modální slovesa a 

jejich opisy, frázová 

slovesa  
-podmínkové věty  
-přací věty  
-trpný rod  
-přítomný a minulý 

infinitiv a gerundium 
-vazba to have 
something done  
-vyjádření množství 

(some, any) a jejich 
složeniny  
-vztažná zájmena 
 -tvorba přídavných 

jmen  
-stupňování 

prostředí 
 
MeV: Média a 

mediální produkce  
 
DEJ ZEM CJL ZSV 
BIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

rodinné vztahy) 
 
Nemoderovaná diskuse na 
téma úroveň bydlení a 

životní styl v různých 

zemích 
 
Krátká prezentace na 

téma tradice a zvyklosti 

v USA a Británii  
 
Diskuse na téma role 

anglického jazyka 

v dnešním světě 

v porovnání s ostatními 

jazyky 
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Reálie  
-Kultura vybraných 

zemí  
-Vánoce  
-Velikonoce  
-Stravovací návyky  -
Oblečení a móda 
 

přídavných jmen  
-vyjádření preference 
-tázací dovětky 
 

Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák 
-rozumí frázím a slovní 

zásobě vztahující se k 

oblastem, které se jej 

bezprostředně týkají  
-rozumí smyslu a účastní 

se autentického 

rozhovoru dvou či více 

osob na známé téma, 

pokud je rozhovor 
pomalejší a zřetelný  
-rozumí smyslu kratších 

textů, které obsahují často 

užívanou a známou i 

novou slovní zásobu, 

odhadne význam 

například z kontextu či na 

základě znalosti tvorby 

slov či podobnosti, 

nachází informace  

  
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
 
 
Lexikologie  
-vícevýznamová slova, 

tvoření slov  
-popis zemí, měst  
-frázová slovesa  
-nepravidelná slovesa  
-jídlo, nakupování, 

obchody  
-hudba  
-vzdělání a vzdělávání 
-zaměstnání, zábava 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-zločinnost  
-cestování, doprava -
životní prostředí 
 -popis (pocitů, 

situací, slavností…)  
-slovotvorba   
-přísloví, idiomy 
 
 
 
 
 
 

 
 
OSV: Poznávání a 

rozvoj vlastní 

osobnosti; 
Seberegulace, 
organizační 

dovednosti, efektivní 

řešení problémů; 

Sociální komunikace; 

Spolupráce a soutěž  
 
VMEGS: Globální 

problémy, jejich 

příčiny a důsledky; 

Žijeme v Evropě; 
Vzdělávání v Evropě a 

ve světě  
 
MuV: Vztah k 

 
 
Využití znalosti české 

lingvistické terminologie 

a českého gramatického 

systému 
 
Využití znalostí mezi-
národních slov přejatých 

z anglického jazyka 
 
Metody 
Porovnávání anglického a 

českého gramatického 

systému 
 
 
Metody 
 
Řízené dialogy 
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-čte texty za účelem 

sdělení obsahu či 

informace 
-orientuje se v textu, 
vyhledá informace na 

běžné, konkrétní téma, 

umí jasně a srozumitelně 

prezentovat individuální 

projekt a jednoduše 

vyjádří svůj názor  -
používá dvojjazyčný 

slovník při práci s 

neznámým textem, 

pracuje s odbornou 
literaturou  
-rozumí reprodukovaným 

textům z nahrávek 
-odpoví na složitější 

otázky  
-zachytí specifické 

informace v textech 
odpovídajících slovní 

zásobě  
-používá různé typy 

slovníků  
-detailně reprodukuje 

slyšené (ústně i písemně) 

-porozumí dokumentu či 

filmu v původním znění s 

titulky i bez nich 

 
Gramatika  
-vztažná zájmena  
-počitatelná a 

nepočitatelná podstatná 

jména  
-slovesné časy  
-nepřímá řeč  
-přací věty  
-trpný rod  
-gerundium a infinitiv 
-vyjádření množství 

(much, many, a few, a 
little, a lot of, lots of)  
-some a any a jejich 
složeniny 
 
 
 
 
Reálie  
-Vybraná témata 

týkající se anglicky 

mluvících zemí 

především historie, 

geografie a kultury 

 
 
-počitatelná a 

nepočitatelná 

podstatná jména 
-stupňování 

přídavných jmen -
členy, členy s názvy 

míst  
-too, enough  
-různé typy 

vedlejších vět  
-vazba have 
something done  
-modální slovesa 
 
 
 

multilingvní situaci a 

ke spolupráci mezi 

lidmi z různého 

kulturního prostředí 

EV: Problematika 
vztahů organismů a 

prostředí; Člověk a 

životní prostředí  
 
MeV: Média a 

mediální produkce; 

Mediální produkty a 

jejich významy; 

Účinky mediální 

produkce a vliv médií; 

Role médií v 

moderních dějinách 
 
 DEJ ZEM CJL ZSV 
 
 
 
 
 
  

(představování se, 

vyplňování dotazníků, 

rodinné vztahy) 
 
Nemoderovaná diskuse na 
téma úroveň bydlení a 

životní styl v různých 

zemích 
 
Krátká prezentace na 

téma tradice a zvyklosti 

v USA a Británii  
 
Diskuse na téma role 

anglického jazyka 

v dnešním světě 

v porovnání s ostatními 
jazyky 
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5.3. Německý jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Německý jazyk je vyučován jako povinně volitelný předmět v osmiletém gymnáziu počínaje tercií a ve všech ročnících čtyřletého 

gymnázia. Předmět náleží do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Německý jazyk je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 0 – 0 – 3 – 3  

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 4 – 3 – 3 – 3 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 4 – 3 – 3 – 3 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 3 – 4 – 3 – 3 

Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia, resp. sedmém a osmém ročníku osmiletého gymnázia, je žákům nabízen volitelný 
předmět Konverzace v německém jazyce, jehož cílem je upevnění a prohloubení komunikačních dovedností žáků v německém jazyce. Při výuce 

předmětu Německý jazyk jsou žáci děleni do skupin, čímž je zajišťována efektivita cizojazyčné výuky. Výuka probíhá v jazykových učebnách 

nebo kmenových třídách vybavených audiovizuální technikou. Žáci mají k dispozici také jazykovou knihovnu. 
Hlavním cílem výuky je dosažení odpovídající úrovně interkulturní komunikační kompetence žáků, tedy naučit žáky efektivně a adekvátně 

využívat německý jazyk při řešení nejrůznějších komunikačních situací. Výuka je prioritně zaměřena na rozvoj všech složek komunikační 

kompetence, pozornost je věnována všem čtyřem řečovým dovednostem, jakož i sociolingvistickým a pragmatickým aspektům komunikace 
v cizím jazyce. Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k dosažení úrovně A1 dle SERRJ na konci kvarty, ve čtyřletém studiu a vyšších 

ročnících osmiletého gymnázia je cílovou úrovní úroveň B1 dle SERRJ. Dalšími cíli výuky jsou: a) vést žáky k chápání kulturní diverzity 

a k tolerantnímu přístupu k jiným kulturám, b) na základě systematického porovnávání kultury německy mluvících zemí a české kultury přispívat 

k hlubšímu porozumění kultury vlastní, c) rozšiřovat obecný rozhled žáků s cílem pochopení různorodých souvislostí jednotlivých kulturně-
společenských jevů v národním, evropském i globálním kontextu, d) rozvíjet digitální gramotnost žáků, schopnost zorientovat se ve virtuálním 

prostředí, naučit žáka kriticky hodnotit předkládané informace a efektivně využívat ICT při studiu i práci, e) přispívat k rozvoji osobnosti žáka na 

úrovni intelektuální, emocionální, etické a estetické, f) přispívat k rozvoji schopnosti žáka vytvářet korektní mezilidské vztahy v nejširším slova 

smyslu, g) naučit žáky vhodným učebním strategiím nezbytným pro celoživotní učení, nejen cizího jazyka.  
Při studiu německého jazyka je důraz kladen také na efektivní využívání mezipředmětových vztahů, jedná se zejména o aktivizaci znalostí 

a dovedností získaných v Českém jazyce a literatuře, Anglickém jazyce, Zeměpisu, Dějepisu, Základech společenských věd, Hudební výchově 

a Výtvarné výchově aj. Vyučovací předmět systematicky rozvíjí také průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
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v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova formou komunikačních her, 

simulací komunikačních situací či prací na studentských projektech.  
Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak žákům s diagnostikovanou dyslexií, 

dysortografií a dysgrafií. Nadaní žáci mají možnost účastnit se konverzačních nebo umělecky zaměřených soutěží v německém jazyce. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Německého jazyka jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky: 

 k využívání různých učebních strategií s ohledem na individuální osobnostní rysy žáka 
 k efektivnímu využívání vhodných on-line zdrojů a ICT při studiu  
 k efektivnímu využívaní mezipředmětových souvislostí 
 k reflexi vlastních chyb jako východiska pro další učení 
 ke svědomité a soustavné přípravě na výuku 

 
Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 uměli řešit nejrůznější standardní i méně standardní interkulturní situace  
 vnímali problémovou situaci jako výzvu pro hledání cesty k jejímu řešení 
 uměli vyhledávat relevantní informace, kriticky je hodnotit a využívat pro obhájení svého názoru či řešení problémové situace 

 
Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 adekvátně a efektivně komunikovali v cizím jazyce na dané téma na příslušné úrovni 
 v případě potřeby účelně využívali moderních komunikačních médií 
 vhodným způsobem prezentovali výsledky vlastní činnosti v cizím jazyce, včetně využití prostředků, které poskytují ICT 
 formulovali své myšlenky v cizím jazyce bez vnitřního překladu z mateřštiny 
 si soustavně upevňovali a rozšiřovali repertoár aktivně užívaných jazykových prostředků spojených s ústní i písemnou formou 

jazyka 
 při komunikaci dodržovali pravidla užívání jazyka v daném kulturně-jazykovém prostředí 
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Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 při párové či skupinové práci všichni spolupracovali dle svých možností 
 aktivně spoluvytvářeli pravidla realizace výukového procesu a hodnocení jeho výsledků a dodržovali je 
 se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu 
 v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali 
 k porozumění a respektování úzu komunikačního chování příslušníků různých sociálních či národnostních skupin, k porozumění 

specifik interkulturní komunikace 
 k toleranci a zdvořilosti jako základnímu principu mezilidské komunikace 

 
Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 respektovali názory ostatních 
 chápali a respektovali kulturní odlišnosti, zvyky, tradice, hodnotový systém aj. příslušníků jiných kultur 
 svědomitě pracovali dle svých možností a přijímali odpovědnost za plnění zadaných úkolů 
 se zodpovědně rozhodovali podle dané situace 
 na základě jasně stanovených kritérií adekvátně hodnotili svou práci i práci svých spolužáků 

 
Kompetence pracovní (pouze pro nižší stupeň víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 vytvářeli podnětné a tvořivé pracovní prostředí 
 zodpovědně přistupovali k plnění svých úkolů, včetně dodržování stanovených termínů 
 při své činnosti efektivně využívali vhodné ICT 
 reflektovali svou činnost a její výsledky 
 dbali na kvalitu pracovního prostředí, pečovali o estetické prostředí ve třídě 

 
Kompetence k podnikavosti (pouze pro čtyřleté studium a odpovídající ročníky víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 aktivně, iniciativně a tvořivě přistupovali ke svému vzdělávání a veškerým s ním souvisejícím činnostem jako prostředku rozvoje 

svého osobnostního i profesního potenciálu 
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 usilovali o dosažení stanovených cílů, průběžně revidovali a kriticky hodnotili dílčí výsledky či stav rozpracování úkolu a na 

základě toho korigovali svou další činnost 
 efektivně využívali dostupné zdroje a ICT při plnění stanovených úkolů 
 pozitivně přistupovali k inovacím 
 k zodpovědnému plnění a dokončování zadaných úkolů, včetně dodržování termínů pro jejich splnění 
 k rozvoji vnitřní motivace při plnění stanovených cílů  
 s ohledem na vlastní potřeby, zájmy či dispozice zodpovědně rozhodovali o svém budoucím vzdělávání i profesní orientaci 
 k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy 

 
Kompetence digitální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 ovládali běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby a využívali je jak ke studiu, tak i jako nástroje komunikace 
 vytvářeli a upravovali digitální obsah, kombinovali různé formáty a vyjadřovali se pomocí digitálních technologií 
 k využívání digitálních technologií s cílem usnadnit si rutinní činnosti, zefektivnit pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce 
 při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednali eticky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 4. ročník osmiletého gymnázia (tercie, kvarta) 
Poznámka 1 

Tabulka vzdělávacího obsahu má odlišnou strukturu oproti ostatním předmětům. Učivo je uváděno v samostatné tabulce pro celý úsek 

studia, témata ani jazykové prostředky nejsou specifikovány pro jednotlivé ročníky, aby bylo možné konkrétní náplň výuky přizpůsobovat 

potřebám dané žákovské skupiny s cílem dosažení stanovených výstupů vzdělávání při zachování variability volby učebnicového souboru 

a dalších výukových materiálů. Výstupy v oblasti jednotlivých řečových dovedností jsou systematicky postupně rozvíjeny ve všech ročnících tak, 

aby na konci nižšího gymnázia žáci dosahovali komunikační kompetence na úrovni A1 dle SERRJ a na konci čtyřletého či osmiletého studia na 

vyšším gymnáziu na úrovni B1 dle SERRJ. Učivo je podrobně rozpracováno v ročních tematických plánech pro jednotlivé žákovské skupiny. 
 

Poznámka 2 
Jednotlivé očekávané výstupy jsou rámcově přiřazeny do jednotlivých ročníků, což znamená, že v daném ročníku již komunikační 

kompetence žáků daný očekávaný výstup splňuje, nicméně příslušný výstup je dále rozvíjen a prohlubován i ve všech následujících ročnících. 
 

Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- se zapojí do jednoduchých rozhovorů na 

známé téma 
 

Psaní 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - komunikace, mezilidské vztahy, pravidla komunikačního chování 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém 
 
ZEM - práce s mapou 
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- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 
- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 
 

HUV - poslech a zpěv německých písní 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru 
 
OBN - mezilidské vztahy, kulturní odlišnosti 

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky pokládá 
 

Psaní 
- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 
- stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita 
 
Mediální výchova - zpracování miniprojektů 
 
Environmentální - výchova (příroda a její ochrana 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary 
 
ANJ - anglicismy v německém  jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících zemí 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Německý jazyk 

- 107 - 

Poslech s porozuměním 
- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí krátkému jednoduchému textu, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 
 

Dosažení cílové úrovně A1 dle SERRJ 

HUV - poslech a zpěv německých písní 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků 
 
OBN - mezilidské vztahy, význam rodiny, přátel práce, volného času pro život člověka 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl 

Učivo: tercie - kvarta 
Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce německých hlásek 
Slovní přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Základní fonetické procesy německého jazyka 
Základní pravopisná pravidla 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – určitý, neurčitý člen, pravidla skloňování v jednotném a množném čísle 

Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, nahrazování podmětu a předmětu zájmenem 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – časování pravidelných sloves, časování vybraných nepravidelných sloves, modální slovesa, minulý čas 

(préteritum pomocných sloves, perfektum slabých a vybraných silných sloves),  zápor 
Předložky – s 3., 4., s 3. a 4. pádem 
Slovosled německé věty  
Základní druhy souvětí 
 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina – představení členů své rodiny, jejich povolání, zájmů 
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Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, druhy škol 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí 
Povolání – druhy povolání, profesní orientace žáka 
Lidské tělo – popis těla, zdraví člověka, návštěva lékaře 
Stravování – názvy základních potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, zdravá strava 
Oblékání a nákupy – druhy oblečení, nákup oblečení, potravin či jiných výrobků, druhy obchodů, nákupy on-line 
Moje město – budovy ve městě, vyjádření, co se kde nachází, doprava ve městě 
Kalendářní rok – vyjádření data, měsíce, roční období, významné svátky v německé a české kultuře 
Příroda – základní slovní zásoba popisující přírodu, názvy zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody 
Reálie německy mluvících zemí – prezentace vybraných reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a 

jejich porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích 
Další obecné komunikační intence: 
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, názoru, postoje, domněnky, hodnocení, prosby, žádosti, emocí 
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1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia a 5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktáva) 
Poznámka 3 

Na vyšším stupni gymnázia jsou v tabulkách níže uváděny stejné obsahy jednotlivých průřezových témat a mezipředmětových vztahů, 

neboť tyto obsahy jsou systematicky rozvíjeny ve všech ročnících cyklicky s gradující náročností, která vyplývá z postupně vzrůstající úrovně 

interkulturní komunikační kompetence žákův cizím jazyce, ze zdokonalování znalostí a dovedností v jiných předmětech i z osobnostního rozvoje 

žáků. 

Ročník: 1. ročník a kvinta 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně  
- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- reaguje na otázky týkající se známých 

témat 
- vyžádá si jednoduchou informaci 
- formuluje jednoduchá sdělení 

k probíraným tématům 
- účastní se rozhovoru na známé téma 
 

Psaní 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy, globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 
interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, literatura německy mluvících 

zemí 
 
ANJ - anglicismy v německém jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
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- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- napíše krátkou zprávu nebo email na 

známé téma  
 

Poslech s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- identifikuje konkrétní informaci ve 

slyšeném textu 
- rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje komunikační situaci 
- rozumí instrukcím učitele při organizaci 

výuky  
 

Čtení s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- vyhledá konkrétní informaci 

v jednoduchém psaném textu 
- vyhledá konkrétní výrazy či fráze dle 

stanoveného tematického nebo formálního 

hlediska  
- užívá dvojjazyčný slovník 

 
Kvinta: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 
První ročník: Dosažení úrovně A1 dle SERRJ 

 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny německy mluvících zemí, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv německých písní 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, výtvarné umění německy mluvících zemí a jeho 
reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní vědci z německy mluvících zemí, 
biodiverzita, příroda v německy mluvících zemích 
 
CHE - významní vědci z německy mluvících zemí 
 
FYZ - (významní vědci z německy mluvících zemí 
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Ročník: 2. ročník a sexta 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 
- aktivně zahájí, vede a ukončuje rozhovor 

na známé téma 
 

Psaní 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy, globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 
udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, literatura německy mluvících 

zemí 
 
ANJ - anglicismy v německém jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny německy mluvících zemí, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv německých písní 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Německý jazyk 

- 112 - 

 
Poslech s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického psaného textu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 
Sexta: Dosažení úrovně A2+ dle SERRJ, 

přičemž v mnohých aspektech dochází 

k částečnému přesahu do úrovně B1 
Druhý ročník: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 

VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, výtvarné umění německy mluvících zemí a jeho 

reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní vědci z německy mluvících zemí, 
biodiverzita, příroda v německy mluvících zemích 
 
CHE - významní vědci z německy mluvících zemí 
 
FYZ - významní vědci z německy mluvících zemí 
 

Ročník: 3. ročník a septima 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
- adekvátně a efektivně reaguje v běžných, 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy, globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 
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každodenních situacích 
- aktivně vstupuje do konverzace na 

všeobecná témata 
 

Psaní 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
- využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných autentických textů 
 
Dosažení úrovně B1 dle SERRJ, přičemž 

požadovanou úroveň žáci nemusí nutně 

dosáhnout ve všech deskriptorech 

u jednotlivých řečových dovedností. 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, literatura německy mluvících 

zemí 
 
ANJ - anglicismy v německém jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny německy mluvících zemí, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv německých písní 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, výtvarné umění německy mluvících zemí a jeho 

reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní vědci z německy mluvících zemí,  
biodiverzita, příroda v německy mluvících zemích 
 
CHE - významní vědci z německy mluvících zemí 
 
FYZ - významní vědci z německy mluvících zemí 
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Ročník: 4. ročník a oktáva 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických prostředků 
- zapojí se, případně s menšími obtížemi, 

do rozhovoru s rodilými mluvčími na 

běžné a známé téma v předvídatelných 

každodenních situacích 
- aktivně se zapojuje do konverzace na 

různorodá témata, přičemž respektuje 

komunikační zvyklosti daného kulturně-
jazykového prostředí 

- adekvátně a efektivně reaguje i v méně 

běžných situacích 
- sebejistě formuluje svůj názor, který 

podloží argumenty 
- srozumitelně formuluje středně dlouhý 

text na běžné téma, logicky a přehledně 

jej strukturuje 
 

Psaní 
- logicky a jasně strukturuje středně dlouhý 

písemný projev, formální i neformální text 

na běžné či známé téma 
- využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na méně 

běžné téma 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy, globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, literatura německy mluvících 

zemí 
 
ANJ - anglicismy v německém jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících zemí i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny německy mluvících zemí, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv německých písní, hudba německy mluvících zemí 
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Poslech s porozuměním 
- v mluveném projevu identifikuje různé 

styly a citová zabarvení promluv 
- rozumí složitějším textům pronášeným 

přirozeným tempem řeči 
 

Čtení s porozuměním 
- užívá různé techniky čtení dle typu textu 

a účelu čtení 
- pochopí smysl různorodých autentických 

textů 
- se zorientuje v kompozičně složitějším 

textu na běžná i méně běžná témata  
 

Dosažení cílové úrovně B1 dle SERRJ 

VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace,  výtvarné umění německy mluvících zemí a jeho 

reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní vědci z německy mluvících zemí, 
biodiverzita, příroda v německy mluvících zemích 
 
CHE - významní vědci z německy mluvících zemí 
 
FYZ - významní vědci z německy mluvících zemí 

Učivo: osmileté navazující na kvartu 
Poznámka 4 

Některé jazykové prostředky, tematické okruhy, komunikační situace a intence probrané na nižším gymnáziu se na vyšším stupni 

víceletého gymnázia opakují, jazykový materiál v těchto okruzích je rozšiřován o další výrazové prostředky a jsou rozvíjeny dovednosti žáků při 

řešení složitějších komunikačních situací. 
 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Upevňování návyků percepce a produkce německých hlásek, správného německého přízvuku a intonace 
Fonetické procesy německého jazyka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – skloňování všech typů podstatných jmen 

Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – časování pravidelných a nepravidelných sloves, modální slovesa, rozkazovací způsob, minulý čas 
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(préteritum, perfektum slabých a silných sloves),  zápor, časování zvratných sloves, budoucí čas, podmiňovací 

způsob, trpný rod, slovesné vazby 
Předložky – s 3., 4., s 3. a 4., s 2.pádem 
Příslovce – zájmenná, směrová 
Slovosled německé věty – větný rámec, přímý a nepřímý pořádek slov, slovosled věty vedlejší 
Základní druhy souvětí – souřadné i podřadné, vedlejší věty 
Infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami – např. plusquamperfektum, konjunktiv 

plusquamperfekta 
Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční jídla z německy mluvících oblastí a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 

kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace v německy mluvících zemí, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, 

komunikační situace v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 
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technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, kultura německy mluvících zemí a česká kultura, 
pozvánka na kulturní akci 
Svátky a tradice – tradice v německy mluvících zemích a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé 

rodině 
Reálie německy mluvících zemí – prezentace vybraných reálií německy mluvících zemí v kontextu výše 

uvedených tematických okruhů a jejich porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní 

život v německy mluvících zemích, geografické údaje o německy mluvících zemích, významné historické 

události a osobnosti, významné události a osobnosti vědy, kultury, umění, literatury, sportu německy mluvících 

zemí) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 

Učivo: čtyřleté gymnázium 
Zvuková a grafická podoba 
jazyka 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce německých hlásek a jejich upevňování 
Slovnía přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Fonetické procesy německého jazyka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
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Mluvnice Podstatná jména – určitý, neurčitý člen, skloňování všech typů podstatných jmen v jednotném a množném čísle 
Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – časování pravidelných a nepravidelných sloves, modální slovesa, rozkazovací způsob, minulý čas 

(préteritum, perfektum slabých a silných sloves),  zápor, časování zvratných sloves, budoucí čas, podmiňovací 

způsob, trpný rod, slovesné vazby 
Předložky – s 3., 4., s 3. a 4., s 2.pádem 
Příslovce – zájmenná, směrová 
Slovosled německé věty – větný rámec, přímý a nepřímý pořádek slov, slovosled věty vedlejší 
Základní druhy souvětí – souřadné i podřadné, vedlejší věty 
Infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami – např. plusquamperfektum, konjunktiv 

plusquamperfekta 
Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční jídla z německy mluvících zemí a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 
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kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace v německy mluvících zemích, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, 

komunikační situace v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 

technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, kultura německy mluvících zemí a česká kultura, 

pozvánka na kulturní akci 
Svátky a tradice – tradice německy mluvících zemí a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé rodině 
Reálie německy mluvících zemí – prezentace vybraných reálií německy mluvících zemí v kontextu výše 

uvedených tematických okruhů a jejich porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní 

život v německy mluvících zemích, geografické údaje o německy mluvících zemích, významné historické 

události a osobnosti, významné události a osobnosti vědy, kultury, umění, literatury, sportu německy mluvících 

zemí) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 
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5.4. Francouzský jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Francouzský jazyk je vyučován jako povinně volitelný předmět v osmiletém gymnáziu počínaje tercií a ve všech ročnících 

čtyřletého gymnázia. Předmět náleží do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Francouzský jazyk je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 0 – 0 – 3 – 3  

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 4 – 3 – 3 – 3 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 4 – 3 – 3 – 3 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 3 – 4 – 3 – 3 

Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia, resp. sedmém a osmém ročníku osmiletého gymnázia, je žákům nabízen volitelný 

předmět Konverzace ve francouzském jazyce, jehož cílem je upevnění a prohloubení komunikačních dovedností žáků ve francouzském jazyce. 
Při výuce předmětu Francouzský jazyk jsou žáci děleni do skupin, čímž je zajišťována efektivita cizojazyčné výuky. Výuka probíhá 

v jazykových učebnách nebo kmenových třídách vybavených audiovizuální technikou. Žáci mají k dispozici také jazykovou knihovnu. 
Hlavním cílem výuky je dosažení odpovídající úrovně interkulturní komunikační kompetence žáků, tedy naučit žáky efektivně a adekvátně 

využívat francouzský jazyk při řešení nejrůznějších komunikačních situací. Výuka je prioritně zaměřena na rozvoj všech složek komunikační 

kompetence, pozornost je věnována všem čtyřem řečovým dovednostem, jakož i sociolingvistickým a pragmatickým aspektům komunikace 
v cizím jazyce. Vzdělávání v předmětu Francouzský jazyk směřuje k dosažení úrovně A1 dle SERRJ na konci kvarty, ve čtyřletém studiu 

a vyšších ročnících osmiletého gymnázia je cílovou úrovní úroveň B1 dle SERRJ. Dalšími cíli výuku jsou: a) vést žáky k chápání kulturní 

diverzity a k tolerantnímu přístupu k jiným kulturám, b) na základě systematického porovnávání francouzské a české kultury přispívat 

k hlubšímu porozumění kultury vlastní, c) rozšiřovat obecný rozhled žáků s cílem pochopení různorodých souvislostí jednotlivých kulturně-
společenských jevů v národním, evropském i globálním kontextu, d) rozvíjet digitální gramotnost žáků, schopnost zorientovat se ve virtuálním 

prostředí, naučit žáka kriticky hodnotit předkládané informace a efektivně využívat ICT při studiu i práci, e) přispívat k rozvoji osobnosti žáka na 

úrovni intelektuální, emocionální, etické a estetické, f) přispívat k rozvoji schopnosti žáka vytvářet korektní mezilidské vztahy v nejširším slova 

smyslu, g) naučit žáky vhodným učebním strategiím nezbytným pro celoživotní učení, nejen cizího jazyka.  
Při studiu francouzského jazyka je důraz kladen také na efektivní využívání mezipředmětových vztahů, jedná se zejména o aktivizaci 

znalostí a dovedností získaných v Českém jazyce a literatuře, Anglickém jazyce, Zeměpisu, Dějepisu, Základech společenských věd, Hudební 

výchově a Výtvarné výchově aj. Vyučovací předmět systematicky rozvíjí také průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
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k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova formou 

komunikačních her, simulací komunikačních situací či prací na studentských projektech.  
Vzhledem k tomu, že francouzština je náročná po stránce fonetické, je zvláštní pozornost věnována žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zejména pak žákům s diagnostikovanou dyslexií, dysortografií a dysgrafií. Nadaní žáci mají možnost účastnit se konverzačních nebo 
umělecky zaměřených soutěží ve francouzském jazyce.  

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Francouzského jazyka jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky: 

 k využívání různých učebních strategií s ohledem na individuální osobnostní rysy žáka 
 k efektivnímu využívání vhodných on-line zdrojů a ICT při studiu  
 k efektivnímu využívaní mezipředmětových souvislostí 
 k reflexi vlastních chyb jako východiska pro další učení 
 ke svědomité a soustavné přípravě na výuku 

 
Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 uměli řešit nejrůznější standardní i méně standardní interkulturní situace  
 vnímali problémovou situaci jako výzvu pro hledání cesty k jejímu řešení 
 uměli vyhledávat relevantní informace, kriticky je hodnotit a využívat pro obhájení svého názoru či řešení problémové situace 

 
Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 adekvátně a efektivně komunikovali v cizím jazyce na dané téma na příslušné úrovni 
 v případě potřeby účelně využívali moderních komunikačních médií 
 vhodným způsobem prezentovali výsledky vlastní činnosti v cizím jazyce, včetně využití prostředků, které poskytují ICT 
 formulovali své myšlenky v cizím jazyce bez vnitřního překladu z mateřštiny 
 si soustavně upevňovali a rozšiřovali repertoár aktivně užívaných jazykových prostředků spojených s ústní i písemnou formou 

jazyka 
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 při komunikaci dodržovali pravidla užívání jazyka v daném kulturně-jazykovém prostředí 
 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 při párové či skupinové práci všichni spolupracovali dle svých možností 
 aktivně spoluvytvářeli pravidla realizace výukového procesu a hodnocení jeho výsledků a dodržovali je 
 se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu 
 v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali 
 k porozumění a respektování úzu komunikačního chování příslušníků různých sociálních či národnostních skupin, k porozumění 

specifik interkulturní komunikace 
 k toleranci a zdvořilosti jako základnímu principu mezilidské komunikace 

 
Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 respektovali názory ostatních 
 chápali a respektovali kulturní odlišnosti, zvyky, tradice, hodnotový systém aj. příslušníků jiných kultur 
 svědomitě pracovali dle svých možností a přijímali odpovědnost za plnění zadaných úkolů 
 se zodpovědně rozhodovali podle dané situace 
 na základě jasně stanovených kritérií adekvátně hodnotili svou práci i práci svých spolužáků 

 
Kompetence pracovní (pouze pro nižší stupeň víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 vytvářeli podnětné a tvořivé pracovní prostředí 
 zodpovědně přistupovali k plnění svých úkolů, včetně dodržování stanovených termínů 
 při své činnosti efektivně využívali vhodné ICT 
 reflektovali svou činnost a její výsledky 
 dbali na kvalitu pracovního prostředí, pečovali o estetické prostředí ve třídě 

 
Kompetence k podnikavosti (pouze pro čtyřleté studium a odpovídající ročníky víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 aktivně, iniciativně a tvořivě přistupovali ke svému vzdělávání a veškerým s ním souvisejícím činnostem jako prostředku rozvoje 

svého osobnostního i profesního potenciálu 
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 usilovali o dosažení stanovených cílů, průběžně revidovali a kriticky hodnotili dílčí výsledky či stav rozpracování úkolu a na 
základě toho korigovali svou další činnost 

 efektivně využívali dostupné zdroje a ICT při plnění stanovených úkolů 
 pozitivně přistupovali k inovacím 
 k zodpovědnému plnění a dokončování zadaných úkolů, včetně dodržování termínů pro jejich splnění 
 k rozvoji vnitřní motivace při plnění stanovených cílů  
 s ohledem na vlastní potřeby, zájmy či dispozice zodpovědně rozhodovali o svém budoucím vzdělávání i profesní orientaci 
 k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy 

 
Kompetence digitální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 ovládali běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby a využívali je jak ke studiu, tak i jako nástroje komunikace 
 vytvářeli a upravovali digitální obsah, kombinovali různé formáty a vyjadřovali se pomocí digitálních technologií 
 k využívání digitálních technologií s cílem usnadnit si rutinní činnosti, zefektivnit pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce 
 při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednali eticky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 4. ročník osmiletého gymnázia (tercie, kvarta) 
Poznámka 1 

Tabulka vzdělávacího obsahu má odlišnou strukturu oproti ostatním předmětům. Učivo je uváděno v samostatné tabulce pro celý úsek 

studia, témata ani jazykové prostředky nejsou specifikovány pro jednotlivé ročníky, aby bylo možné konkrétní náplň výuky přizpůsobovat 

potřebám dané žákovské skupiny s cílem dosažení stanovených výstupů vzdělávání při zachování variability volby učebnicového souboru a 

dalších výukových materiálů. Výstupy v oblasti jednotlivých řečových dovedností jsou systematicky postupně rozvíjeny ve všech ročnících tak, 

aby na konci nižšího gymnázia žáci dosahovali komunikační kompetence na úrovni A1 dle SERRJ a na konci čtyřletého či osmiletého studia na 
vyšším gymnáziu na úrovni B1 dle SERRJ. Učivo je podrobně rozpracováno v ročních tematických plánech pro jednotlivé žákovské skupiny. 
 

Poznámka 2 
Jednotlivé očekávané výstupy jsou rámcově přiřazeny do jednotlivých ročníků, což znamená, že v daném ročníku již komunikační 

kompetence žáků daný očekávaný výstup splňuje, nicméně příslušný výstup je dále rozvíjen a prohlubován i ve všech následujících ročnících. 
 

Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- se zapojí do jednoduchých rozhovorů na 

známé téma 
 

Psaní 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - komunikace, mezilidské vztahy, pravidla komunikačního chování 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém 
 
ZEM - práce s mapou 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní 
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- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 
- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 
 

VYV - tvorba pozvánky, posteru 
 
OBV - mezilidské vztahy, kulturní odlišnosti 

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky pokládá 
 

Psaní 
- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 
- stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita 
 
Mediální výchova - zpracování miniprojektů 
 
Environmentální výchova - příroda a její ochrana 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary 
 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie Francie 
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Poslech s porozuměním 
- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí krátkému jednoduchému textu, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou  
- informaci 

Dosažení cílové úrovně A1 dle SERRJ 

HUV - poslech a zpěv francouzských písní 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků 
 
OBV - mezilidské vztahy, význam rodiny, přátel práce, volného času pro život člověka 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl 

Učivo: tercie - kvarta 
Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce francouzských hlásek 
Slovní přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Základní fonetické procesy francouzského jazyka 
Základní pravopisná pravidla 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – rod a číslo podstatných jmen, vybrané tvary podstatných jmen dle příslušných osvojovaných 

frází či konstrukcí 
Přídavná jména – rod a číslo přídavných jmen, vybrané tvary přídavných jmen dle příslušných osvojovaných frází 

či konstrukcí, složený tvar třetího stupně přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací, vztažná, nahrazování podmětu a předmětu zájmenem 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – I. a II. časování pravidelných sloves, časování vybraných sloves se změnou kmenové hlásky nutných 

pro řešení příslušných komunikačních situací, časování zvratných sloves, minulý a budoucí čas, zápor 
Slovosled francouzské věty 
Základní druhy souvětí 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina – představení členů své rodiny, jejich povolání, zájmů 
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Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, druhy škol 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí 
Povolání – druhy povolání, profesní orientace žáka 
Lidské tělo – popis těla, zdraví člověka, návštěva lékaře 
Stravování – názvy základních potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, zdravá strava 
Oblékání a nákupy – druhy oblečení, nákup oblečení, potravin či jiných výrobků, druhy obchodů, nákupy on-line 
Moje město – budovy ve městě, vyjádření, co se kde nachází, doprava ve městě 
Kalendářní rok – vyjádření data, měsíce, roční období, významné svátky ve francouzské a české kultuře 
Příroda – základní slovní zásoba popisující přírodu, názvy zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody 
Reálie Francie – prezentace vybraných francouzských reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a 

jejich porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích 
Další obecné komunikační intence: 
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, názoru, postoje, domněnky, hodnocení, prosby, žádosti, emocí 
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1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia a 5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktáva) 
Poznámka 3 

Na vyšším stupni gymnázia jsou v tabulkách níže uváděny stejné obsahy jednotlivých průřezových témat a mezipředmětových vztahů, 

neboť tyto obsahy jsou systematicky rozvíjeny ve všech ročnících cyklicky s gradující náročností, která vyplývá z postupně vzrůstající úrovně 

interkulturní komunikační kompetence žákův cizím jazyce, ze zdokonalování znalostí a dovedností v jiných předmětech i z osobnostního rozvoje 

žáků. 

Ročník: 1. ročník a kvinta  

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně  
- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- reaguje na otázky týkající se známých 

témat 
- vyžádá si jednoduchou informaci 
- formuluje jednoduchá sdělení 

k probíraným tématům 
- účastní se rozhovoru na známé téma 
 

Psaní 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 
interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, francouzská literatura 
 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
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- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- napíše krátkou zprávu nebo email na 

známé téma  
 

Poslech s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- identifikuje konkrétní informaci ve 

slyšeném textu 
- rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje komunikační situaci 
- rozumí instrukcím učitele při organizaci 

výuky  
 

Čtení s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- vyhledá konkrétní informaci 

v jednoduchém psaném textu 
- vyhledá konkrétní výrazy či fráze dle 

stanoveného tematického nebo formálního 

hlediska  
- užívá dvojjazyčný slovník 

 
Kvinta: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 
První ročník: Dosažení úrovně A1 dle SERRJ 

ZEM - práce s mapou, geografie Francie i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Francie, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní, francouzská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, francouzské výtvarné umění a jeho reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní francouzští vědci, biodiverzita, příroda 

Francie 
 
CHE - významní francouzští vědci 
 
FYZ - významní francouzští vědci 
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Ročník: 2. ročník a sexta 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 
- aktivně zahájí, vede a ukončuje rozhovor 

na známé téma 
 

Psaní 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, francouzská literatura 
 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie Francie i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Francie, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní, francouzská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, francouzské výtvarné umění a jeho reflexe 
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Poslech s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického psaného textu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 
Sexta: Dosažení úrovně A2+ dle SERRJ, 

přičemž v mnohých aspektech dochází 

k částečnému přesahu do úrovně B1 
Druhý ročník: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 

 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní francouzští vědci, biodiverzita, příroda ve 

Francii 
 
CHE - významní francouzští vědci 
 
FYZ - významní francouzští vědci  

Ročník: 3. ročník a septima 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
- adekvátně a efektivně reaguje v běžných, 

každodenních situacích 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
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- aktivně vstupuje do konverzace na 

všeobecná témata 
 

Psaní 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
- využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných autentických textů 
 

Dosažení úrovně B1 dle SERRJ, přičemž 

požadovanou úroveň žáci nemusí nutně 

dosáhnout ve všech deskriptorech 

u jednotlivých řečových dovedností. 

Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, francouzská literatura 
 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie Francie i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Francie, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní, francouzská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, francouzské výtvarné umění a jeho reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní francouzští vědci, biodiverzita, příroda ve 

Francii 
 
CHE - významní francouzští vědci 
 
FYZ - významní francouzští vědci  
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Ročník: 4. ročník a oktáva 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických prostředků 
- zapojí se, případně s menšími obtížemi, 

do rozhovoru s rodilými mluvčími na 

běžné a známé téma v předvídatelných 

každodenních situacích 
- aktivně se zapojuje do konverzace na 

různorodá témata, přičemž respektuje 

komunikační zvyklosti daného kulturně-
jazykového prostředí 

- adekvátně a efektivně reaguje i v méně 

běžných situacích 
- sebejistě formuluje svůj názor, který 

podloží argumenty 
- srozumitelně formuluje středně dlouhý 

text na běžné téma, logicky a přehledně 

jej strukturuje 
 

Psaní 
- logicky a jasně strukturuje středně dlouhý 

písemný projev, formální i neformální text 

na běžné či známé téma 
- využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na méně 

běžné téma 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 
interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, francouzská literatura 
 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie Francie i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Francie, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní, francouzská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, francouzské výtvarné umění a jeho reflexe 
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Poslech s porozuměním 
- v mluveném projevu identifikuje různé 

styly a citová zabarvení promluv 
- rozumí složitějším textům pronášeným 

přirozeným tempem řeči 
 

Čtení s porozuměním 
- užívá různé techniky čtení dle typu textu a 

účelu čtení 
- pochopí smysl různorodých autentických 

textů 
- se zorientuje v kompozičně složitějším 

textu na běžná i méně běžná témata  
 
Dosažení cílové úrovně B1 dle SERRJ 

INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní francouzští vědci, biodiverzita, příroda ve 

Francii 
 
CHE - významní francouzští vědci 
 
FYZ - významní francouzští vědci  

Učivo: osmileté navazující na kvartu 
Poznámka 4 

Některé jazykové prostředky, tematické okruhy, komunikační situace a intence probrané na nižším gymnáziu se na vyšším stupni 

víceletého gymnázia opakují, jazykový materiál v těchto okruzích je rozšiřován o další výrazové prostředky a jsou rozvíjeny dovednosti žáků při 

řešení složitějších komunikačních situací. 
 

Zvuková a grafická podoba 
jazyka 

Upevňování návyků percepce a produkce francouzských hlásek, správného francouzského přízvuku a intonace 
Fonetické procesy francouzského jazyka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – skloňování základních typů podstatných jmen, lexikální osvojení některých tvarů podstatných 

jmen s nepravidelným paradigmatem 
Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – časování pravidelných a nepravidelných sloves, časování zvratných sloves, minulý a budoucí čas, 
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podmiňovací a rozkazovací způsob, modální slovesa, základní slovesa pohybu, vyjádření záporu 
Slovosled francouzské věty 
Základní druhy souvětí 
Vybrané infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami, např. přídavná jména slovesná či přechodníky 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční francouzská a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 

kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace ve Francii, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, komunikační situace 

v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 

technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, francouzská a česká kultura, pozvánka na kulturní akci 
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Svátky a tradice – francouzské a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé rodině 
Reálie Francie – prezentace vybraných francouzských reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a 

jejich porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní život ve Francii, geografické údaje o 

Francii, významné historické události a osobnosti, významné události a osobnosti francouzské vědy, kultury, 

umění, literatury, sportu aj.) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 

Učivo: čtyřleté gymnázium 
Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce francouzských hlásek 
Slovní přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Fonetické procesy francouzského jazyka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – skloňování základních typů podstatných jmen, lexikální osvojení některých tvarů podstatných 

jmen s nepravidelným paradigmatem 
Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – časování pravidelných a nepravidelných sloves, časování zvratných sloves, minulý a budoucí čas, 

podmiňovací a rozkazovací způsob, modální slovesa, základní slovesa pohybu, vyjádření záporu 
Slovosled francouzské věty 
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Základní druhy souvětí 
Vybrané infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami, např. přídavná jména slovesná či přechodníky 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční francouzská a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 

kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace ve Francii, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, komunikační situace 

v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 

technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, francouzská a česká kultura, pozvánka na kulturní akci 
Svátky a tradice – francouzské a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé rodině 
Reálie Francie – prezentace vybraných francouzských reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a 
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jejich porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní život ve Francii, geografické údaje o 

Francii, významné historické události a osobnosti, významné události a osobnosti francouzské vědy, kultury, 

umění, literatury, sportu aj.) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 
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5.5. Ruský jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Ruský jazyk je vyučován jako povinně volitelný předmět v osmiletém gymnáziu počínaje tercií a ve všech ročnících čtyřletého 

gymnázia. Předmět náleží do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Ruský jazyk je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 0 – 0 – 3 – 3  

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 4 – 3 – 3 – 3 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 4 – 3 – 3 – 3 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 3 – 4 – 3 – 3 

Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia, resp. sedmém a osmém ročníku osmiletého gymnázia, je žákům nabízen volitelný 

předmět Konverzace v ruském jazyce, jehož cílem je upevnění a prohloubení komunikačních dovedností žáků v ruském jazyce. Při výuce 

předmětu Ruský jazyk jsou žáci děleni do skupin, čímž je zajišťována efektivita cizojazyčné výuky. Výuka probíhá v jazykových učebnách nebo 

kmenových třídách vybavených audiovizuální technikou. Žáci mají k dispozici také jazykovou knihovnu. 
Hlavním cílem výuky je dosažení odpovídající úrovně interkulturní komunikační kompetence žáků, tedy naučit žáky efektivně a adekvátně 

využívat ruský jazyk při řešení nejrůznějších komunikačních situací. Výuka je prioritně zaměřena na rozvoj všech složek komunikační 

kompetence, pozornost je věnována všem čtyřem řečovým dovednostem, jakož i sociolingvistickým a pragmatickým aspektům komunikace 

v cizím jazyce. Vzdělávání v předmětu Ruský jazyk směřuje k dosažení úrovně A1 dle SERRJ na konci kvarty, ve čtyřletém studiu a vyšších 

ročnících osmiletého gymnázia je cílovou úrovní úroveň B1 dle SERRJ. Dalšími cíli výuku jsou: a) vést žáky k chápání kulturní diverzity 

a k tolerantnímu přístupu k jiným kulturám, b) na základě systematického porovnávání ruské a české kultury přispívat k hlubšímu porozumění 
kultury vlastní, c) rozšiřovat obecný rozhled žáků s cílem pochopení různorodých souvislostí jednotlivých kulturně-společenských jevů 

v národním, evropském i globálním kontextu, d) rozvíjet digitální gramotnost žáků, schopnost zorientovat se ve virtuálním prostředí, naučit žáka 

kriticky hodnotit předkládané informace a efektivně využívat ICT při studiu i práci, e) přispívat k rozvoji osobnosti žáka na úrovni intelektuální, 

emocionální, etické a estetické, f) přispívat k rozvoji schopnosti žáka vytvářet korektní mezilidské vztahy v nejširším slova smyslu, g) naučit 

žáky vhodným učebním strategiím nezbytným pro celoživotní učení, nejen cizího jazyka.  
Při studiu ruského jazyka je důraz kladen také na efektivní využívání mezipředmětových vztahů, jedná se zejména o aktivizaci znalostí 

a dovedností získaných v Českém jazyce a literatuře, Anglickém jazyce, Zeměpisu, Dějepisu, Základech společenských věd, Hudební výchově 

a Výtvarné výchově aj. Vyučovací předmět systematicky rozvíjí také průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Ruský jazyk 

- 140 - 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova formou komunikačních her, 
simulací komunikačních situací či prací na studentských projektech.  

Vzhledem k charakteru předmětu, při němž je využíván jiný grafický systém, je zvláštní pozornost věnována žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zejména pak žákům s diagnostikovanou dyslexií, dysortografií a dysgrafií. Nadaní žáci mají možnost účastnit se 

konverzačních nebo umělecky zaměřených soutěží v ruském jazyce.  
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Ruského jazyka jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky: 

 k využívání různých učebních strategií s ohledem na individuální osobnostní rysy žáka 
 k efektivnímu využívání vhodných on-line zdrojů a ICT při studiu  
 k efektivnímu využívaní mezipředmětových souvislostí 
 k reflexi vlastních chyb jako východiska pro další učení 
 ke svědomité a soustavné přípravě na výuku 

 
Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 uměli řešit nejrůznější standardní i méně standardní interkulturní situace  
 vnímali problémovou situaci jako výzvu pro hledání cesty k jejímu řešení 
 uměli vyhledávat relevantní informace, kriticky je hodnotit a využívat pro obhájení svého názoru či řešení problémové situace 

 
Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 adekvátně a efektivně komunikovali v cizím jazyce na dané téma na příslušné úrovni 
 v případě potřeby účelně využívali moderních komunikačních médií 
 vhodným způsobem prezentovali výsledky vlastní činnosti v cizím jazyce, včetně využití prostředků, které poskytují ICT 
 formulovali své myšlenky v cizím jazyce bez vnitřního překladu z mateřštiny 
 si soustavně upevňovali a rozšiřovali repertoár aktivně užívaných jazykových prostředků spojených s ústní i písemnou formou 

jazyka 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Ruský jazyk 

- 141 - 

 při komunikaci dodržovali pravidla užívání jazyka v daném kulturně-jazykovém prostředí 
 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 při párové či skupinové práci všichni spolupracovali dle svých možností 
 aktivně spoluvytvářeli pravidla realizace výukového procesu a hodnocení jeho výsledků a dodržovali je 
 se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu 
 v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali 
 k porozumění a respektování úzu komunikačního chování příslušníků různých sociálních či národnostních skupin, k porozumění 

specifik interkulturní komunikace 
 k toleranci a zdvořilosti jako základnímu principu mezilidské komunikace 

 
Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 respektovali názory ostatních 
 chápali a respektovali kulturní odlišnosti, zvyky, tradice, hodnotový systém aj. příslušníků jiných kultur 
 svědomitě pracovali dle svých možností a přijímali odpovědnost za plnění zadaných úkolů 
 se zodpovědně rozhodovali podle dané situace 
 na základě jasně stanovených kritérií adekvátně hodnotili svou práci i práci svých spolužáků 

 
Kompetence pracovní (pouze pro nižší stupeň víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 vytvářeli podnětné a tvořivé pracovní prostředí 
 zodpovědně přistupovali k plnění svých úkolů, včetně dodržování stanovených termínů 
 při své činnosti efektivně využívali vhodné ICT 
 reflektovali svou činnost a její výsledky 
 dbali na kvalitu pracovního prostředí, pečovali o estetické prostředí ve třídě 

 
Kompetence k podnikavosti (pouze pro čtyřleté studium a odpovídající ročníky víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 aktivně, iniciativně a tvořivě přistupovali ke svému vzdělávání a veškerým s ním souvisejícím činnostem jako prostředku rozvoje 

svého osobnostního i profesního potenciálu 
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 usilovali o dosažení stanovených cílů, průběžně revidovali a kriticky hodnotili dílčí výsledky či stav rozpracování úkolu a na 
základě toho korigovali svou další činnost 

 efektivně využívali dostupné zdroje a ICT při plnění stanovených úkolů 
 pozitivně přistupovali k inovacím 
 k zodpovědnému plnění a dokončování zadaných úkolů, včetně dodržování termínů pro jejich splnění 
 k rozvoji vnitřní motivace při plnění stanovených cílů  
 s ohledem na vlastní potřeby, zájmy či dispozice zodpovědně rozhodovali o svém budoucím vzdělávání i profesní orientaci 
 k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy 

 
Kompetence digitální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 ovládali běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby a využívali je jak ke studiu, tak i jako nástroje komunikace 
 vytvářeli a upravovali digitální obsah, kombinovali různé formáty a vyjadřovali se pomocí digitálních technologií 
 k využívání digitálních technologií s cílem usnadnit si rutinní činnosti, zefektivnit pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce 
 při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednali eticky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 4. ročník osmiletého gymnázia (tercie, kvarta) 
Poznámka 1 

Tabulka vzdělávacího obsahu má odlišnou strukturu oproti ostatním předmětům. Učivo je uváděno v samostatné tabulce pro celý úsek 

studia, témata ani jazykové prostředky nejsou specifikovány pro jednotlivé ročníky, aby bylo možné konkrétní náplň výuky přizpůsobovat 

potřebám dané žákovské skupiny s cílem dosažení stanovených výstupů vzdělávání při zachování variability volby učebnicového souboru 

a dalších výukových materiálů. Výstupy v oblasti jednotlivých řečových dovedností jsou systematicky postupně rozvíjeny ve všech ročnících tak, 

aby na konci nižšího gymnázia žáci dosahovali komunikační kompetence na úrovni A1 dle SERRJ a na konci čtyřletého či osmiletého studia na 
vyšším gymnáziu na úrovni B1 dle SERRJ. Učivo je podrobně rozpracováno v ročních tematických plánech pro jednotlivé žákovské skupiny. 
 

Poznámka 2 
Jednotlivé očekávané výstupy jsou rámcově přiřazeny do jednotlivých ročníků, což znamená, že v daném ročníku již komunikační 

kompetence žáků daný očekávaný výstup splňuje, nicméně příslušný výstup je dále rozvíjen a prohlubován i ve všech následujících ročnících. 
 

Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- se zapojí do jednoduchých rozhovorů na 

známé téma 
 

Psaní 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - komunikace, mezilidské vztahy, pravidla komunikačního chování 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Ruská federace jako součást Evropy 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém 
 
ZEM - práce s mapou 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní 
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- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 
- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 
 

VYV - tvorba pozvánky, posteru 
 
OBV - mezilidské vztahy, kulturní odlišnosti 

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky pokládá 
 

Psaní 
- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 
- stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita 
 
Mediální výchova - zpracování miniprojektů 
 
Environmentální výchova - příroda a její ochrana 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary 
 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie RF 
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Poslech s porozuměním 
- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí krátkému jednoduchému textu, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou  
- informaci 

Dosažení cílové úrovně A1 dle SERRJ 

HUV - poslech a zpěv ruských písní 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků 
 
OBV - mezilidské vztahy, význam rodiny, přátel práce, volného času pro život člověka 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl 

Učivo: tercie - kvarta 
Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce ruských hlásek 
Slovní přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Základní fonetické procesy ruského jazyka 
Azbuka 
Základní pravopisná pravidla 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – rod a číslo podstatných jmen, vybrané tvary podstatných jmen dle příslušných osvojovaných 

frází či konstrukcí 
Přídavná jména – rod a číslo přídavných jmen, vybrané tvary přídavných jmen dle příslušných osvojovaných frází 

či konstrukcí, složený tvar třetího stupně přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací, vztažná, nahrazování podmětu a předmětu zájmenem 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – I. a II. časování pravidelných sloves, časování vybraných sloves se změnou kmenové hlásky nutných 

pro řešení příslušných komunikačních situací, časování zvratných sloves, minulý a budoucí čas, zápor 
Slovosled ruské věty 
Základní druhy souvětí 
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Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina – představení členů své rodiny, jejich povolání, zájmů 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, druhy škol 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí 
Povolání – druhy povolání, profesní orientace žáka 
Lidské tělo – popis těla, zdraví člověka, návštěva lékaře 
Stravování – názvy základních potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, zdravá strava 
Oblékání a nákupy – druhy oblečení, nákup oblečení, potravin či jiných výrobků, druhy obchodů, nákupy on-line 
Moje město – budovy ve městě, vyjádření, co se kde nachází, doprava ve městě 
Kalendářní rok – vyjádření data, měsíce, roční období, významné svátky v ruské a české kultuře 
Příroda – základní slovní zásoba popisující přírodu, názvy zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody 
Reálie RF – prezentace vybraných ruských reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a jejich 

porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích 
Další obecné komunikační intence: 
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, názoru, postoje, domněnky, hodnocení, prosby, žádosti, emocí 
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1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia a 5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktáva) 
Poznámka 3 

Na vyšším stupni gymnázia jsou v tabulkách níže uváděny stejné obsahy jednotlivých průřezových témat a mezipředmětových vztahů, 

neboť tyto obsahy jsou systematicky rozvíjeny ve všech ročnících cyklicky s gradující náročností, která vyplývá z postupně vzrůstající úrovně 

interkulturní komunikační kompetence žákův cizím jazyce, ze zdokonalování znalostí a dovedností v jiných předmětech i z osobnostního rozvoje 

žáků. 

Ročník: 1. ročník a kvinta  

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně  
- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 
jednoduchých, vhodných výrazů 

- reaguje na otázky týkající se známých 

témat 
- vyžádá si jednoduchou informaci 
- formuluje jednoduchá sdělení 

k probíraným tématům 
- účastní se rozhovoru na známé téma 
 

Psaní 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Ruská federace jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 
interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, ruská literatura 
 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
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- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně v 

běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- napíše krátkou zprávu nebo email na 

známé téma  
 

Poslech s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- identifikuje konkrétní informaci ve 

slyšeném textu 
- rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje komunikační situaci 
- rozumí instrukcím učitele při organizaci 

výuky  
 

Čtení s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- vyhledá konkrétní informaci 

v jednoduchém psaném textu 
- vyhledá konkrétní výrazy či fráze dle 

stanoveného tematického nebo formálního 

hlediska  
- užívá dvojjazyčný slovník 

 
Kvinta: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 
První ročník: Dosažení úrovně A1 dle SERRJ 

ZEM - práce s mapou, geografie RF i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Ruska, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní, ruská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, ruské výtvarné umění a jeho reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní ruští vědci, biodiverzita, příroda v RF 
 
CHE - významní ruští vědci 
 
FYZ - významní ruští vědci, kosmonautika 
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Ročník: 2. ročník a sexta 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 
- aktivně zahájí, vede a ukončuje rozhovor 

na známé téma 
 

Psaní 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska v 

krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Ruská federace jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 
interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, ruská literatura 
 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie RF i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Ruska, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní, ruská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, ruské výtvarné umění a jeho reflexe 
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Poslech s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického psaného textu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 
Sexta: Dosažení úrovně A2+ dle SERRJ, 

přičemž v mnohých aspektech dochází 

k částečnému přesahu do úrovně B1 
Druhý ročník: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 

INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní ruští vědci, biodiverzita, příroda v RF 
 
CHE - významní ruští vědci 
 
FYZ - významní ruští vědci, kosmonautika 

Ročník: 3. ročník a septima 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
- adekvátně a efektivně reaguje v běžných, 

každodenních situacích 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Ruská federace jako součást Evropy, 
globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
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- aktivně vstupuje do konverzace na 

všeobecná témata 
 

Psaní 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
- využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných autentických textů 
 

Dosažení úrovně B1 dle SERRJ, přičemž 

požadovanou úroveň žáci nemusí nutně 

dosáhnout ve všech deskriptorech 

u jednotlivých řečových dovedností. 

Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, ruská literatura 
 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie RF i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Ruska, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní, ruská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, ruské výtvarné umění a jeho reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní ruští vědci, biodiverzita, příroda v RF 
 
CHE - významní ruští vědci 
 
FYZ - významní ruští vědci, kosmonautika 
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Ročník: 4. ročník a oktáva 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických prostředků 
- zapojí se, případně s menšími obtížemi, 

do rozhovoru s rodilými mluvčími na 

běžné a známé téma v předvídatelných 

každodenních situacích 
- aktivně se zapojuje do konverzace na 

různorodá témata, přičemž respektuje 

komunikační zvyklosti daného kulturně-
jazykového prostředí 

- adekvátně a efektivně reaguje i v méně 

běžných situacích 
- sebejistě formuluje svůj názor, který 

podloží argumenty 
- srozumitelně formuluje středně dlouhý 

text na běžné téma, logicky a přehledně 

jej strukturuje 
 

Psaní 
- logicky a jasně strukturuje středně dlouhý 

písemný projev, formální i neformální text 

na běžné či známé téma 
- využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na méně 

běžné téma 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Ruská federace jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, ruská literatura 
 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie RF i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Ruska, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní, ruská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, ruské výtvarné umění a jeho reflexe 
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Poslech s porozuměním 
- v mluveném projevu identifikuje různé 

styly a citová zabarvení promluv 
- rozumí složitějším textům pronášeným 

přirozeným tempem řeči 
 

Čtení s porozuměním 
- užívá různé techniky čtení dle typu textu 

a účelu čtení 
- pochopí smysl různorodých autentických 

textů 
- se zorientuje v kompozičně složitějším 

textu na běžná i méně běžná témata  
 

Dosažení cílové úrovně B1 dle SERRJ 

INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní ruští vědci, biodiverzita, příroda v RF 
 
CHE - významní ruští vědci 
 
FYZ - významní ruští vědci, kosmonautika 

Učivo: osmileté navazující na kvartu 
Poznámka 4 

Některé jazykové prostředky, tematické okruhy, komunikační situace a intence probrané na nižším gymnáziu se na vyšším stupni 

víceletého gymnázia opakují, jazykový materiál v těchto okruzích je rozšiřován o další výrazové prostředky a jsou rozvíjeny dovednosti žáků při 

řešení složitějších komunikačních situací. 
 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Upevňování návyků percepce a produkce ruských hlásek, správného ruského přízvuku a intonace 
Fonetické procesy ruského jazyka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – skloňování základních typů podstatných jmen, lexikální osvojení některých tvarů podstatných 

jmen s nepravidelným paradigmatem 
Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – I. a II. časování pravidelných sloves, časování sloves se změnou kmenové hlásky, časování zvratných 
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sloves, minulý a budoucí čas, podmiňovací a rozkazovací způsob, modální slovesa, základní slovesa pohybu, 

vyjádření záporu 
Slovosled ruské věty 
Základní druhy souvětí 
Vybrané infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami, např. přídavná jména slovesná či přechodníky 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční ruská a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 

kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace v RF, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, komunikační situace 

v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 

technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
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Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, ruská a česká kultura, pozvánka na kulturní akci 
Svátky a tradice – ruské a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé rodině 
Reálie RF – prezentace vybraných ruských reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a jejich 

porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní život v RF, geografické údaje o RF, 

významné historické události a osobnosti, významné události a osobnosti ruské vědy, kultury, umění, literatury, 

sportu aj.) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 

Učivo: čtyřleté gymnázium 
Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce ruských hlásek 
Slovní přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Fonetické procesy ruského jazyka 
Azbuka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – skloňování základních typů podstatných jmen, lexikální osvojení některých tvarů podstatných 

jmen s nepravidelným paradigmatem 
Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – I. a II. časování pravidelných sloves, časování sloves se změnou kmenové hlásky, časování zvratných 
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sloves, minulý a budoucí čas, podmiňovací a rozkazovací způsob, modální slovesa, základní slovesa pohybu, 

vyjádření záporu 
Slovosled ruské věty 
Základní druhy souvětí 
Vybrané infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami, např. přídavná jména slovesná či přechodníky 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční ruská a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 

kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace v RF, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, komunikační situace 

v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 

technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
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Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, ruská a česká kultura, pozvánka na kulturní akci 
Svátky a tradice – ruské a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé rodině 
Reálie RF – prezentace vybraných ruských reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a jejich 

porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní život v RF, geografické údaje o RF, 

významné historické události a osobnosti, významné události a osobnosti ruské vědy, kultury, umění, literatury, 

sportu aj.) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 
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5.6. Občanská nauka 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět v 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia realizuje vzdělávací obsah oboru Výchova k občanství, částečně integruje část 

vzdělávací oblasti Člověk a svět práce nazvanou Svět práce a vybraná témata oboru Výchova ke zdraví v RVP ZV. Dále jsou v tomto 
vyučovacím předmětu realizována průřezová témata Výchova demokratického občana včetně kolektivní obrany, Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova, tato oblast 

přispívá také k osvojení pravidel finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných 

událostech. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Občanská nauka je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 1 – 1 – 1 – 1 

Ve výuce se třídy nedělí na skupiny. Výuka je podle aktuálních možností doplněna exkurzemi, výstavami a besedami. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Občanské nauky jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 učitel vede žáky k tomu, aby vybraná témata zpracovali formou skupinového projektu, samostatně si vyhledávali přiměřeně svému 

věku vhodné zdroje informací 
 učitel žáky učí plánovat činnost tím, že je vede k vytvoření časového harmonogramu práce na projektu a jeho plnění průběžně 

kontroluje 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 učitel podněcuje žáky k tomu, aby v řízené diskuzi navrhovali různé reálné možnosti řešení aktuálních lokálních problémů a tato 

řešení jasně a srozumitelně formulovali před třídou 
 

Kompetence komunikativní: 
 učitel vytváří modelové situace, ve kterých žáci uplatňují naučené komunikační dovednosti, učí se respektovat názor druhých 

(simulace různých situací-např. jednání na úřadě, pohovor apod.) 
 učitel v řízené diskuzi vede žáky k tomu, aby se učili souvisle vyjadřovat k vybraným tématům a přijímat oprávněnou kritiku 
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Kompetence sociální a personální: 
 učitel vytváří simulace reálných situací, ve kterých žáci formou hraní rolí poznávají vlastní osobnost a učí se orientovat 

v psychosociálních potřebách svých i potřebách druhých lidí 
 

Kompetence občanské: 
 učitel na jednoduchých dokumentech, např. na školním řádu, seznamuje žáky s demokratickými principy fungování společnosti, 

zejména s vyvážeností práv a povinností 
 učitel vede žáky k účasti ve školním parlamentu a k účasti na akcích školy a podněcuje v nich vědomí spoluzodpovědnosti 

přiměřené jejich věku a schopnostem 
 učitel rozvíjí jejich orientaci ve světě financí 
 učitel přibližuje žákům úkoly důležitých pol. institucí a orgánů, včetně činnosti armády, a ukazuje možné způsoby zapojení 

jednotlivců do občanského života 
 učitel se snaží o to, aby žáci uplatňovali aktivní přístup k ochraně zdraví, života i majetku 

 
Kompetence digitální: 

 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívají je při školní práci i při zapojení do veřejného života  
 učitel usiluje o to, aby žáci vytvářeli digitální obsah v různých formátech a využívali k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 učitel vede žáky k tomu, aby předcházeli situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jejich tělesné 

a duševní zdraví, aby jednali eticky, s ohleduplností a respektem k druhým 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Ročník: prima  

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 

- vysvětlí cyklické a lineární vnímání 

času 
- vysvětlí vznik svátků, prakticky si 

procvičí slovo obyčej 
- osvojí si rodinné vztahy 
- seznámení se Zákonem o rodině 

 
- vysvětlí, proč je nutná spolupráce lidí 

při řešení různých úkolů 
- objasní nezbytnost kooperace a vzá-

jemné pomoci v rodině, škole a obci 
 

- uvede důležité státní symboly, vysvětlí 

jejich význam a způsoby jejich po-
užívání 

- vysvětlí složení a funkci 

samosprávných orgánů 
- prakticky rozpozná typy států a formy 

vlády 
- vysvětlí význam a užívání státních 

symbolů 
 
 
 
 

- rozpozná netolerantní, rasistické a 
-  xenofóbní projevy v chování 

 
 
Život v čase: vnímání a měření času, svátky 
 
 
 
Rodina: pojem, zvyklosti, výchova, konflikty 
Zákon o rodině – svatba, manželství 
 
Život mezi lidmi: lidská práva, pravidla 

soužití, nerespektování pravidel 
 
 
 
Místo, kde žiji: domov, obec, kraje, 
samospráva 
 
 
 
Stát: vznik, znaky, funkce, typy a formy, 
symboly, národnost 
 
 
 
 
 
 
Žiji v Evropě: EU, OSN, solidarita 
 

 
 
 
 
VDO: národní zvyky a 

obyčeje, multikulturalita 
 
 
MKV: aktuální problémy 

rodiny nejen v naší 

společnosti 
 
 
 
VDO: aktuální situace a 

problémy našeho města 
 
 
 
VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímají – naši 

sousedé v Evropě. 

Objevujeme Evropu a svět 

(evropské symboly) – 
skupinový projekt 
 
 
VDO:Občan, občanská 

společnost a stát-vztah 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANJ – rodina v anglicky 
mluvících zemích 
 
CJL – život v minulosti 
 
 
 
CJL – regionální literatura 
 
 
 
 
 
DEJ – nacionalismus a II. 
světová válka 
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- seznámí se s orgány EU a jejich funkcí 

 
- specifikuje projevy vlastenectví, odli-

šuje je od nacionalismu 
 

- objasní podstatu pojmu solidarita, 
- vysvětlí význam solidárního chování 
- popíše své možnosti, jak může 

pomáhat lidem v nouzi 
- vysvětlí nutnost tolerantního chování 

k ostatním a k přírodě 
 

- vyjmenuje a popíše účel použití 

alespoň dvou školních informačních 

systémů 
- na konkrétních příkladech prokáže 

schopnost používání školní e-
learningové platformy a e-mailu 

- pojmenuje role uživatelů a vymezí 

jejich činnosti a s tím související práva  

 
 
 
 
 
 
Žiji na Zemi:ochrana kulturních památek, 

přírody, ekologie, konzumní způsob života 
 
 
 
 
 
Informační systémy: školní informační 

systémy, uživatelé, činnosti, práva, účel 

informačních systémů a jejich role 
ve společnosti 

k jinému, soužití s mino-
ritami formou řízené 

diskuze 
MKV: Multikulturalita – 
aktuální problémy multi-
kulturní společnosti for-
mou řízené diskuze 
EV: Vztah člověka a 
prostředí-skupinová práce 

na téma Národní parky 

ČR 
 

 
 
 
 
 
 
BIO – přírodní úkazy a 

jejich ochrana 
ZEM – geografická 

charakteristika regionu 
 

Ročník: sekunda  

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 

- dokáže charakterizovat jednotlivá 

období vývoje osobnosti a zaměří se 

hlavně na období puberty 
- vytváří si náhled na fungování 

jednotlivých společenských skupin 
 

- vysvětlí agresivní a asertivní chování 

 
 
Člověk jako jedinec  
Já a dospívání: období lidského života 
 
Život ve společenství lidí: sociální skupiny, 

názorové střety v nich, školní kolektiv 
 
 

 
 
 
MKV: Kulturní diference-
jedinečnost člověka a jeho 

individuálních zvláštností  
 
 
 

 
 
 
Výchova ke zdraví – 
seberegulace, vztah k dru-
hým 
 
CJL: charakteristika 
skupin na základě vlastní 
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- procvičí si některá morální pravidla 
- uvědomí si následky porušování 

pravidel 
 

- vysvětlí základní rozdíly 

demokratického a totalitního státu 
- uvědomí si postavení národnostních 

menšin ve státě 
- seznámí se s Ústavou a LZPS 
- dokáže určit a vysvětlit práva člověka 
- rozpozná nehumánní a nespravedlivé 

jednání či chování 
 

- seznámí se významnými osobnostmi 

naší kultury 
- definuje různé druhy kultury a její 

funkce ve společnosti 
 

- rozpozná umění a kýč, dokáže vysvětlit 
 ekologické problémy současnosti 

 
- dokáže vytvořit svůj měsíční rozpočet 
- uvědomí si pozitiva i negativa půjček 
- seznámí se s důvěryhodnými 

institucemi 
- příčiny a důsledky korupce a korupční-

ho jednání 
 

- zorientuje se v pojmech, dokáže je 

vysvětlit a prakticky použít 
- rozšíří si povědomí o vývoji našeho 

státu a funkci ozbrojených sil 
 

Komunikace a pravidla chování: pojem, 
druhy, právní a morální normy, důsledky 

porušování pravidel 
 
 
 
Česká republika: demokracie a totalita, 
prezidenti, národnostní menšiny 
 
 
Lidská práva: Všeobecná deklarace lidských 

práv, LZPS, porušování lidských práv 
 
 
Tradice a kultura: naši slavní předkové, 

kultura – pojem, funkce, druhy, umění a kýč, 

kulturní bohatství 
 
 
Problémy planety: ekologické a sociální 

problémy, cesty k nápravě 
 
Vlastnictví: pojem, druhy, peníze  - funkce a 
vývoj, hospodaření s penězi, banky 
 
 
 
 
 
Obrana státu: občan a jeho povinnosti, 

policie a armáda, ozbrojené síly ČR, NATO 
 
 
 

 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání. Sebepoznání a 

sebepojetí. Hodnoty, 

postoje, praktická etika-
samostatná práce Můj 

žebříček hodnot a moje 

životní plány 
 
 
MKV: Lidské vztahy-
modelová situace zamě-
řená na rozpoznání před-
sudků 
 
 
 
 
 
 
 
VDO: formy participace  
občanů na zlepšení situace 
 
 
 
 
 
 
MKV: modelová situace 

zaměřená na rozpoznání 

spravedlivých a 

nespravedlivých zásahů 

do suverenity státu 

četby 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO: rasové odlišnosti 
CJL: filmy, literatura 
zabývající se 

problematikou menšin 
DEJ: vývoj volebního 

práva, rasismus, 

diskriminace 
 
 
 
 
VV: seznámení 

s výtvarnými díly 
CJL: seznámení 

s literárními osobnostmi 
 
ZMP: celosvětový dopad 
Neekologického chování 
 
 
CJL: romány a povídky 
DEJ: historické události, 

které vedly k válkám či 

okupacím našeho státu  
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- na příkladech vysvětlí, co je to digitální 

stopa a čím vším ji vytváří  
- při vystupování na sociálních sítích si 

je vědom dosahu jím zveřejněných dat 

a skutečnosti, že nelze nic spolehlivě 

smazat 
- vysvětlí cíle provozovatelů sociálních 

sítí a způsoby, která používají pro 

získání uživatelů  

Digitální identita:digitální stopa, sledování 

polohy zařízení, záznamy o přihlašování a 

pohybu po internetu, sdílení a trvalost 

(nesmazatelnost) dat, fungování a algoritmy 

sociálních sítí  

Ročník: tercie  

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 

- vyjmenuje záporné charakterové 

vlastnosti, rozpozná jejich projevy u 

sebe i u druhých 
- přiměřeně věku hodnotí a koriguje své 

chování 
- se učí zvládat náročné životní situace, 

kultivuje svoji osobnost 
 

- dokáže charakterizovat významné 

české osobnosti 
- specifikuje přínos dané osobnosti 

národu 
- uvede řešení konfliktních situací 
- definuje a pojmenuje danou skupinu 
 
- vysvětlí druhy sňatku dle Zákona o 

rodině 
- seznámí se s matrikou a její funkcí 
- uvědomí si odpovědnost člověka ve 

 
 
Člověk jako osobnost: definice, vybrané 

psychické procesy, stavy a vlastnosti, náročné 

životní situace a jejich řešení 
 
 
 
 
 
Osobnosti naší země: oblast hudby, literatury, 
vědy, sportu… 
 
Člověk mezi lidmi: opakování ze sekundy a 

prohlubování dané tematiky 
 
 
Partnerství, manželství: vznik lidského 

života, zodpovědnost jedince 
 
 

 
 
OSV: rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání a 

sebepojetí 
Praktická etika – 
samostatná práce: Můj 

žebříček hodnot a moje 

životní plány 
 
 
 
MKV: lidské vztahy, 

rozpoznání předsudků a 

nezákonných projevů 

chování 
 
 

 
 
Výchova ke zdraví: 

seberegulace, vztah k 
druhým 
 
 
 
 
CJL: tvorba referátů a 

prezentací 
HUV, VV: využití svých 

znalostí 
 
 
 
BIO: ontogenetický vývoj 

člověka 
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vztazích 
- definuje a vysvětlí vztah mezi 

morálkou a právem 
- rozliší právní vztahy, právní normy, 

právní odvětví 
- na praktických příkladech definuje 

právní a protiprávní jednání 
- rozliší na praktických příkladech 

přestupek a trestný čin 
- vysvětlí význam slova korupce 
- vysvětlí na praktických příkladech 

kriminalitu dětí a mladistvých 
- pracuje s Úmluvou o právech dítěte 

 
 
Stát a právo: opakování ze sekundy, Ústava 

ČR a český právní řád 
 
 
 
 
Protiprávní jednání: kriminalita, orgány 

právní ochrany 

 
DEJ – právo v historii 
 
 
 
 
 
 
CJL: literatura, film 

Ročník: kvarta  

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy, vazby 

 
Žák: 

- umí vyplnit pracovní smlouvu 
- orientuje se v pojmech plat, mzda 
- prakticky se seznámí s typy povolání a 

předpoklady k nim 
 

- rozlišuje pojmy, porovnává a kriticky 

hodnotí informace 
 

- uvede příklady různých forem vlast-
nictví, porovná jejich formy 

- objasní podstatu fungování trhu, vy-
světlí vztah mezi kupujícím a prodá-
vajícím, uvede základní znaky podni-
kání 

- popíše hospodárné zacházení s penězi 

 
 
Občan a hospodářství: volba povolání, dělba 

práce, vybrané oblasti pracovního práva 
 
 
 
Finanční gramotnost: opakování ze sekundy 
(peníze, banky), úvěr, úrok 
 
 
Národní hospodářství: trh výrobků a služeb, 
ukazatelé národního hospodářství, výroba, 

obchod, služby 
 
 
Hospodářská politika státu: státní rozpočet, 

 
 
OSV: fungování 

ekonomických systémů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CJL: prestiž různých 

povolání, životopis 
 
 
 
DEJ: Platidla a peníze 

v historii 
ZEM: Různé měny 
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a majetkem 
- vysvětlí, v čem spočívají rizika ne-

hospodárného zacházení s majetkem 
- popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede pří-
klady práv občanů ČR v rámci EU i 

možných způsobů jejich uplatňování 
- uvede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má 

vztah ČR, posoudí jejich význam ve 

světovém dění a popíše výhody spolu-
práce mezi státy včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních 

misích 
- uvede některé globální problémy sou-

časnosti, včetně válek a terorismu, 

vyjádří na ně svůj osobní názor a 

popíše jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život lidstva, uvede 

možnosti jejich řešení 
- rozliší náboženskou symboliku, 

orientuje se v pojmech, uvědomuje si 

význam náboženství pro člověka 
 

daně 
 
 
Mezinárodní vztahy, globální svět: světové 

organizace, evropská integrace, EU 
 
 
 
Mezinárodní spolupráce – ekonomická, poli-
tická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její 

výhody 
 
Globalizace – projevy, klady a zápory, 

význam-né globální problémy, způsoby jejich 

řešení včetně řešení na lokální úrovni 
mezinárodní terorismus – znaky, projevy, 
nebezpečí 
 
Člověk a náboženství: vybraná světová 

náboženství, náboženská tolerance  

 
 
 
 
 
VMEGS: Jsme Evropané-
jednotná měna jako téma 

referátu a řízené diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV: postavení jedince 

v multikulturní Evropě 

 
 
 
 
DEJ: integrace v historii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ: vývoj judaismu a 

křesťanství 

 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Základy společenských věd 

 

- 166 - 

5.7. Základy společenských věd 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází v 5. – 8. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. – 4. ročníku čtyřletého gymnázia ze vzdělávacího oboru 

Občanský a společenskovědní základ, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, která je současně vzdělávacím oborem a z vybraných částí 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v RVP GV. V rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Základy společenských věd je tato: 
 

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 2 – 2 – 2 – 2 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 2 – 2 – 2 – 2 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 1 – 2 – 1 – 2 

Třídy se ve výuce nedělí na skupiny. V 1. pololetí 1. ročníku čtyřletého gymnázia je organizován týdenní kurz Student gymnázia. 
Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia – živé jazyky může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu základů společenských věd v  cizím 

jazyce v rámci povinně volitelných předmětů. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Základů společenských věd jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 učitel vede žáky k tomu, aby vybraná témata zpracovali jako referáty nebo samostatné práce, v nichž využijí různé zdroje informací 

a získané informace analyzují a porovnávají 
 učitel zadává žákům skupinovou práci, při které si žáci sami hodnotí pracovní činnost a korigují nedostatky 

 
Kompetence k řešení problémů: 

 učitel vede žáky k tomu, aby v krátkodobých a dlouhodobých projektech samostatných i skupinových řešili zadaný problém 
 učitel motivuje žáky k tomu, aby pro svá tvrzení našli odpovídající důkazy a formulovali podložené závěry 

 
Kompetence komunikativní: 

 učitel vytváří různé modelové situace, ve kterých si žáci ověřují naučené komunikační dovednosti 
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 učitel vede žáky k tomu, aby byli schopni formou uceleného výkladu jasně, srozumitelně a věcně prezentovat své názory na aktuální 

problém 
 

Kompetence sociální a personální: 
 učitel seznamuje žáky s různými metodami sebereflexe formou hraní rolí, prožitkových psychoher 
 učitel vede žáky k tomu, aby ve skupinové práci zastávali různé pozice (mluvčí, zapisovatel apod.) 
 učitel seznamuje žáky s metodami řešení konfliktů a vede je k tomu, aby tyto metody uplatnili v modelových situacích i v reálném 

životě 
 

Kompetence občanské: 
 učitel zadává aktuální témata k řízené diskuzi, ve které žáci porovnávají své názory, obhajují vhodnou formou svá stanoviska a učí 

se argumentovat 
 učitel na modelových situacích (simulované soudní jednání, jednání v parlamentu, pracovní pohovor) seznamuje žáky se základními 

principy občanské společnosti a s právy a povinnostmi občana 
 učitel podle aktuálních možností organizuje besedy s významnými osobnostmi politického, kulturního života a vede studenty 

k aktivnímu naslouchání při těchto příležitostech 
 

Kompetence digitální: 
 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívají je při školní práci i při zapojení do veřejného života  
 učitel digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění 

potřeby žáků 
 učitel vede žáky k posuzování toho, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, 

společně zvažují rizika a přínosy 
 učitel usiluje o to, aby žáci vytvářeli digitální obsah v různých formátech a využívali k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 učitel vede žáky k tomu, aby předcházeli situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jejich tělesné 

a duševní zdraví, aby jednali eticky, s ohleduplností a respektem k druhým 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktáva), 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření 

Ročník: 1. ročník, kvinta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Občan ve státě 
 
Žák: 
- vysvětlí, za jakých okolností vznikají 

státy, uvede podmínky právní existence 

státu 
- porovná historické i současné typy států 
- objasní pojem právní stát 
- objasní podstatu demokracie 
- porovná demokracii s nedemokratickými 

formami řízení 
- objasní, čím lze garantovat existenci a 

fungování demokracie a občanské 

společnosti 
- porovná postavení občana 

v demokratickém a totalitním státě 
- zhodnotí funkci ústavy pro fungování 

státu 
- stručně popíše strukturu Ústavy ČR a 

uvede základní okruhy práv a svobod 

občanů ČR 
- objasní nutnost ochrany LP, rozpozná 

příklady jejich porušování 
- rozliší hlavní funkce a úkoly 

jednotlivých složek státní moci ČR a 

 
 
 
 
- stát – historické a současné pojetí státu, 

znaky a funkce státu, státní suverenita,for 
právní stát 

 
 
- demokracie a její principy, občanská 

společnost a její fungování, 

nedemokratické systémy 
 
 
 
 
 
 
 
- Ústava ČR – její struktura, dokumenty 

zakotvující LP 
 
- porušování a ochrana LP 

 
 
 

 
 
 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě – společné 

kořeny (srovnání vývoje 

evropských států v určité 

vybrané historické etapě 

formou skupinové práce 

nebo referátu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEJ – Vznik prvních 

států, jejich proměny a 

vývoj, příklady 

historických forem státu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – Vznik prvních 

ústav 
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jejich orgánů 
- vysvětlí význam politického pluralismu 

pro život ve státě 
- porovná programy vybraných politických 

stran 
- uvede příklady prostředků, které mohou 

občané použít k vyjádření svých 

politických názorů 
- popíše, jak může občan ovlivňovat 

politické dění v obci a ve státě 
- uvede okruh problémů, s nimiž se může 

občan obracet na jednotlivé státní 

instituce a úřady 
- vysvětlí, jaký význam má referendum a 

za jakých okolností se používá 
-  uvede příklady důležitých ideologií a 

zhodnotí jejich vliv na život společnosti 
 
Člověk ve společnosti 
 
Žák: 
- definuje svoje sociální vazby 

 
 
- objasní charakteristické rysy různých 

komunikačních situací 
- uvede konkrétní příklady formálních a 

neformálních vztahů 
- popíše sociální strukturu české 

společnosti 
- objasní své sociální role v různých 

skupinách 
- identifikuje předsudek v konkrétní 

- rozdělení státní moci v ČR, funkce a 

úkoly orgánů státní moci 
- politický pluralismus, politické subjekty 

 
 
 
- volby a volební systémy, demokracie 

přímá a nepřímá 
 
- občan a obec 

 
 
 
- referendum 

 
- ideologie a jejich znaky 

 
 
 
 
 
- společenská podstata člověka: 
- sociologie jako věda – vývoj a význam, 

společenská podstata člověka, sociální 

vazby, socializace  
- mezilidské vztahy formální a neformální, 

komunikace a její druhy 
- sociální struktura společnosti 
- sociální útvary, společenské instituce, 

sociální nerovnost, sociální mobilita  
- jedinec ve skupině (vztahy, role, normy 

chování) 
- předsudky a stereotypy, další chyby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace – konflikt a 
jeho řešení formou 

modelové situace a hraní 

rolí 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJL – předsudek 
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situaci, respektuje kulturní a sociální 

odlišnosti členů různých sociálních 

skupin 
- na konkrétních příkladech vysvětlí 

význam sociální kontroly, vyjmenuje její 

možné podoby v rodině, třídě, škole, 

obci, regionu, státě 
- objasní, co je to sociální změna, rozlišuje 

změny konstruktivní a destruktivní a 

porovná je z hlediska dopadu na 
jednotlivce a společnost, doloží svá 

tvrzení argumenty 
 
 
- korektně a citlivě řeší problémy založené 

na mezilidských vztazích 
- posoudí hodnoty, které mladým lidem 

usnadňují vstup do samostatného života, 

partnerských vztahů, manželství a 

rodičovství 
- projevuje etické a morální postoje 

k ochraně matky a dítěte 
 
- vysvětlí, co to je sociálně patologické 

chování 
- zaujímá odmítavý postoj k sociálně 

patologickému jednání 
 
 
 

v sociálním poznávání 
 
 
- normy chování, sankce – formy, význam, 

význam sociální kontroly a její podoby 
- sociální fenomény a procesy 
- rodina, krize rodiny, změny sociálních 

rolí muže a ženy, kultura a její funkce, 

práce a její funkce 
- masmédia a jejich vliv na člověka 

(hodnoty, životní styl), životní prostředí 
- sociální problémy-nezaměstnanost, 

kriminalita, extremismus 
- vztahy v rodině, mezigenerační soužití, 

pomoc nemocným a handicapovaným 

lidem  
- partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství, neúplná rodina, náhradní 

rodinná péče a její formy, ústavní péče, 

volba životního partnera, sociální 

chování v intimních vztazích-otevřenost, 

tolerance, respektování druhého, 

empatie, trpělivost, odpovědnost, 

sebepoznání a sebeúcta 
- sexuálně motivovaná kriminalita – 

pornografie, pedofilie, dětská prostituce, 

obchod se ženami, formy individuálního 

násilí a zneužívání – šikana, brutalita, 

zanedbávané a týrané děti 
- autodestruktivní závislosti a kriminalita 

související s těmito jevy-zdravotní a 

psychosociální rizika 
- sociální dovednosti potřebné při řešení 

MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů-referát na 

multikulturní téma 
 
 
MKV: Základní 

problémy 

sociokulturních rozdílů 

– postavení ženy 

v různých kulturách, 

modely rodiny (forma 
referátu, skupinové 

práce nebo projektu) 
 

v literárním díle formou 

práce s textem 
 
 
DEJ-normy a sankce 
v historii, podoby 
sociální kontroly 

v historii 
 
 
 
 
 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví – 
Vztahy mezi lidmi a 
formy soužití 
 
ZSV – Člověk jako 

jedinec (modelové 

situace a hraní rolí, 

sebereflexe formou 
dotazníku apod.) 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví- 
rizika ohrožující zdraví 
ZSV – Člověk jako 

jedinec – stres a jeho 
zvládání (beseda 
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problémů v nečekaných, složitých a 

krizových situacích – duševní hygiena 
s odborníkem) 

Ročník: 2. ročník, sexta  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Člověk jako jedinec 
 
Žák: 
- uvede příklady, proč se lidé odlišují ve 

svém chování, odůvodní tyto odlišnosti, 

objasní pojmy psychika, vědomí, 

psychické jevy 
- vysvětlí, co je vnímání, prožívání, 

poznávání, chování, uvede příklady, jak 

to ovlivňuje jeho i druhé 
- porovná vývoj člověka v jednotlivých 

životních etapách, objasní znaky 

jednotlivých typů osobnosti 
- vysvětlí, co je vnímání, prožívání a 

poznávání, uvede příklady, jak to 

ovlivňuje jeho i druhé 
- snaží se zorientovat ve své osobnosti, 

emocích a potřebách 
- využije poznatky psychologie ve svém 

každodenním životě 
- srovná jednotlivé zásady učení, uvede, 

které metody jsou pro konkrétní situace 

nejvhodnější, vysvětlí zásady hygieny 

práce a dbá na jejich dodržování 
- zařazuje do denního režimu osvojené 

 
 
 
 
- psychologie jako věda, základní 

psychologická terminologie, psychické 

jevy, metody psychologie, vybrané 

směry a školy 
- vnímání, prožívání, poznávání, chování 

 
- osobnost z psychologického hlediska, 

typologie osobnosti, periodizace vývoje 

osobnosti, celoživotní učení a 

sebereflexe, sebevýchova 
 
- vnímání, prožívání, poznávání 

 
- emoce a jejich kontrola, potřeby, etické a 

psychosociální aspekty partnerského a 

sexuálního života, odpovědnost, 

sebeúcta, respekt, rozhodování   
 
- duševní hygiena, poruchy učení, náročné 

životní situace a jejich řešení, systém 

psychologického poradenství 
 

 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti – hraní 

rolí v modelových 

situacích 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů – analýza 

vlastních učebních 

procesů formou 

dotazníku 
MKV: identita 
 
OSV: Sociální 

komunikace – nácvik 

aktivního naslouchání 

formou skupinové práce 

 
 
 
 
Vybrané aktivity 

zaměřené na 

seberegulaci, 
sebepoznání a zvládání 

stresu budou realizovány 

během týdenního kurzu 
 
 
 
 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví – 
zdravý způsob života a 

péče o zdraví, změny 

v životě člověka a jejich 

reflexe 
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způsoby relaxace - psychohygiena – předcházení stresům, 

zvládání stresových situací, efektivní 

komunikace, hledání pomoci 

Ročník: 3. ročník, septima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Mezinárodní vztahy, globální svět 
 
Žák: 
- objasní historické kořeny evropské 

integrace 
- popíše, jaký význam má integrace pro 

vývoj Evropy  
- popíše strukturu orgánů EU 
- na konkrétních příkladech vysvětlí jejich 

činnost 
- stručně uvede podmínky členství 
- zhodnotí význam evropské měny 
- objasní vztah orgánů EU k státní moci 

ČR 
- na konkrétních příkladech objasní vliv 

začlenění na život občana ve třech 

rovinách: 
- občan Příbrami, občan v ČR, občan v EU 
- uvede instituce, na které se občan může 

obrátit v případě problémů při pobytu v 

zahraničí 
- vysvětlí význam mezinárodních 

organizací 
- objasní činnost NATO, OSN 
- popíše stupeň zapojení ČR do těchto 

 
 
 
 
- Evropská integrace: 
- podstata a význam izolacionismu, příčiny 

a důsledky izolace některých států 
 
- EU – význam, podmínky členství, 

orgány EU 
 
 
 
- evropská měna 
- vztah mezi orgány EU a státními orgány 

ČR 
- základní práva a povinnosti občanů 

členských zemí EU, právní systém EU 
 
 
- konzulát, velvyslanectví 

 
- mezinárodní spolupráce – důvody, 

význam, výhody 
- NATO, OSN – účel a činnost 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Žijeme 
v Evropě – referát na 

téma ČR jako členský 

stát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Globální 

problémy a jejich 

důsledky – rozpracování 

vybraného globálního 

problému formou 

 
 
 
 
DEJ: Spolupráce a 

konflikty evropských 

zemí v historii 
ZEM: Evropské státy 
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organizací 
- definuje termín globalizace 
- na konkrétních aktuálních příkladech 

objasní globalizační tendence 
- vysvětlí, který globální problém pokládá 

za nejdůležitější a odůvodní výběr 
 
Občan a právo 
 
Žák: 
- vysvětlí smysl a účel práva, objasní vztah 

mezi morálkou a právem 
- vysvětlí pojem právní norma 
- popíše Právní řád ČR, vysvětlí systém 

právních odvětví, popíše legislativní 

proces 
- rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, 

uvede jejich příklady, vysvětlí pojem 

svéprávnost a právní osobnost 
- rozliší důležité právní vztahy, vysvětlí 

podmínky jejich vzniku a zániku, objasní 

znaky právního vztahu vlastnictví 

spoluvlastnictví, dědictví 
- manželství, uvede práva a povinnosti 

účastníků těchto vztahů 
- uvede znaky občanského soudního řízení 

a trestního řízení, popíše funkci orgánů 

činných v trestním řízení 
- vysvětlí rozdíl mezi trestným činem a 

přestupkem, vysvětlí pojem trestní 

postižitelnost, vyjmenuje druhy postihů 

trestné činnosti, vysvětlí funkci trestů 
 

 
- proces globalizace: 
- projevy, klady, zápory a dopady 

globalizace, globální problémy 
 
 
 
 
 
 
- právo a spravedlnost-smysl a účel práva, 

prameny práva, morálka a právo 
- právní norma, sankce a její účel 
- Právní řád ČR, právní předpisy, systém 

právních odvětví, legislativní proces 
 
- fyzická a právnická osoba, svéprávnost a 

právní osobnost 
- právní vztah – jeho vznik a zánik, práva 

a povinnosti účastníků, pojem 

vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, 

detence, věcné břemeno, dědění ze 

zákona, ze závěti, dědická smlouva  
- pojem manželství a rodina, registrované 

partnerství 
- náhradní výchovná péče 
- právnické profese, občanské soudní 

řízení, trestní řízení, orgány činné v 

trestním řízení 
- trestný čin a přestupek, trestní 

postižitelnost, trest – druhy a funkce 
 
 

skupinové práce 
Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce – referát na 

téma Humanitární 

organizace 
 
 
 
 
OSV: Morálka všedního 

dne-význam sociálních 

norem pro každodenní 

život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ: Právní normy 

v historii, první zákoníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento výstup a učivo 

integrují část 
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- uvede orgány právní ochrany, objasní 

jejich funkce a úkoly, vysvětlí pojem 

právní ochrana 
- vysvětlí nutnost dodržovat platné právní 

normy 
- objasní důsledky porušování paragrafů 

trestního zákona 
- popíše argumentační strukturu a běžné 

typy správných úsudků 
 
Člověk a ekonomika 
 
- porovná jednotlivé typy ekonomik 
- na konkrétním aktuálním příkladu 

vysvětlí fungování tržních mechanismů 
- uvede, jak ovlivňují globalizační procesy 

ekonomiku 
- vysvětlí, jaké formy podnikání v ČR 

existují, a uvede pro každý typ konkrétní 

příklad 
- stručně popíše založení podnikatelského 

subjektu 
- vyloží podstatu reklamy 
- na konkrétních příkladech vysvětlí 

manipulační strategie některých 

reklamních šotů, objasní úlohu PR a 

marketingu 
- vysvětlí termín státní rozpočet 
- popíše daňovou soustavu  
- uvede základní typy daní (daň z příjmu, 

DPH) 
- objasní, jakým způsobem zjistí výši 

sociálního a zdravotního pojištění 

 
 
- orgány právní ochrany, právní ochrana 

občanů 
 
- tresty a druhy trestů 

 
- jazykové výrazy a jejich analýza 
- usuzování a argumentace 

 
 
 
- základní ekonomické pojmy: 
- typy ekonomik, ekonomický cyklus, 

tržní mechanismy, nabídka a poptávka, 

tvorba ceny, globální ekonomické otázky 
 
 
- ekonomické subjekty, právní normy 

podnikání 
- živnostenský úřad, obchodní soud a jiné 

instituce 
 
 
- marketing a public relations, reklama, 

reklamní agentura 
 
- fiskální politika, státní rozpočet 

 
- daňová soustava, daň z příjmu, DPH 

 
- daňové přiznání 
- daň z příjmu 

OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 

– způsoby řešení 

zátěžových situací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií-
vliv reklamy na 
ekonomickou úspěšnost 

výrobce a prodejce, 

reklama jako prostředek 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví-
Rizika ohrožující zdraví 
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- na konkrétních příkladech uvede, jak 

ekonomické ukazatele ovlivňují životní 

úroveň  
- objasní funkci ČNB  
- vysvětlí postavení ČNB v soustavě bank 
- popíše postup, jak zažádá o sociální 

dávky 
 
- vysvětlí aktuální trendy v politice 

zaměstnanosti 
- objasní funkci podpory 

v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a 

personálních agentur 
- vysvětlí, jaké zdroje může pro hledání 

zaměstnání využít 
- objasní funkce peněz 
- vysvětlí, co to jsou akcie 
- zhodnotí, které investice jsou bezpečné 
- popíše, jaké formy bankovních služeb 

může zvolit 
- uvede rizika a výhody úvěru, leasingu, 

spoření, pojištění 
 
Člověk a svět práce 
 
Žák: 
- vyjmenuje požadavky kladené na 

zvolenou profesi či další studium 
- uvede kvalifikační postupy, které vedou 

k jeho profesnímu cíli (typy VOŠ, VŠ 

apod.) 
- analyzuje informace o situaci na trzích 

- zdravotní a sociální pojištění 
 
- ekonomický ukazatel, HDP, životní 

úroveň, kvalita života 
 
- monetární politika ČNB, inflace, měna, 

platební bilance  
- sociální politika, důchodový systém, 

systém sociálních dávek, životní 

minimum, 
- nezaměstnanost, státní politika 

zaměstnanosti, úřady práce, personální 

agentury a jejich činnost 
 
 
 
 
 
- funkce peněz, platební styk – formy, 

cenné papíry, akcie, burza 
 
- bezhotovostní platební styk 
- úvěr, leasing, splátky, spoření, pojištění-

typy 
 
 
 
- profesní volba, seberealizace, vlastní 

schopnosti, vzdělávání a příprava na 

volbu profese 
- kariérní růst 
- rekvalifikace 
- celoživotní vzdělávání 

manipulace 
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práce (tisk, internet) 
- popíše průběh přijímacího pohovoru 

nebo konkurzu 
- vyplní fiktivní pracovní smlouvu 
- podá fiktivní výpověď 
- vysvětlí termín pracovní právo 
- uvede příklady porušení pracovních práv 

a povinností 
- na příkladech uvede, jakou funkci mají 

odbory 
- popíše hlavní zásady bezpečnosti práce 

 

- mezinárodní trh práce: nabídka a 

poptávka, informační a poradenské 

služby, trh práce EU, globalizace trhu 

práce, profesní mobilita 
 
- dokumentace nutná pro přijímací řízení 
- přijímací pohovor a výběrové řízení 
- pracovní právo: vznik a zánik PP, 

smlouva, zkušební doba, odstupné 
- práva a povinnosti účastníků 

pracovněprávních vztahů 
- pracovní doba, pracovní schopnosti, 

mzda a minimální mzda 
- odbory – náplň činnosti, tripartita 
- bezpečnost práce, pracovní úraz 

 
VMEGS: Vzdělávání 

v Evropě a ve světě – 
podmínky studia 

v zahraničí 
 
 
 
OSV: Spolupráce a 
soutěž – 
konkurenceschopnost na 
trhu práce a jak jí 

dosáhnout, etické kodexy 

vybraných profesí 
 

Ročník: 4. ročník, oktáva 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Úvod do filozofie a religionistiky 
 
Žák: 
- vyloží podstatu filozofických otázek, 

srovná východiska filozofie, mýtu apod., 

rozliší základní filozofické disciplíny, 

definuje podstatu křesťanství, judaismu a 

islámu 
- uvede na konkrétních příkladech projevy 

náboženské nesnášenlivost  
- rozpozná etickou argumentaci a 

manipulativní strategie 
- objasní hlavní filozofické směry 

 
 
 
 
- filozofie jako věda, filozofické 

disciplíny, filozofické tázání, 

křesťanství, judaismus a islám, sekty 
- víra v lidském životě – její podoby a 

znaky 
- náboženská nesnášenlivost, fanatismus a 

jiné projevy manipulace 
- argumentace a její zásady, manipulativní 

strategie 
- antická filozofie – pralátka, jsoucno, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Role médií 

v moderních dějinách – 
masová média a jejich 

vliv na člověka – analýza 
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v období antiky – popíše vývoj názorů na 

problém pralátky, jsoucna, pohybu, 

vývoje, vysvětlí na vybraných textech 

podstatu filozofie předsokratovských 

myslitelů, filozofů klasického období a 

období helénismu 
- objasní podstatu středověké filozofie a 

křesťanství, rozliší hlavní etapy 

středověkého filozofie 
- uvede hlavní myšlenky humanismu a 

renesance, sociální myšlení renesance, 

možnosti lidského poznání 
- objasní význam a podstatu porenesanční 

filozofie 
- vysvětlí význam německé klasické 

filozofie 
- samostatně formuluje podstatu 

vybraných směrů 19. a 20. století 
- rozumí pojmu etická norma, tyto normy 

respektuje, chápe význam etických 

norem ve vědeckém výzkumu, na 

konkrétních příkladech objasní rizika 

jejich zneužití  
- zhodnotí význam osobností českého 

filozofického myšlení  
 

pohyb, vývoj, filozofové období 

předsokratovského, klasického a 

helénského 
 
 
 
 
- scholastika a patristika 

 
- renesanční a humanistické myšlenky, 

pojetí člověka a poznání 
 
- filozofické problémy porenesančního 

období 
- podstata NKF, osvícenství ve Francii 

 
- vybrané směry 19. a 20. století 

 
- etika, etická norma, svědomí 

 
 
 
 
- česká filozofie v evropském kontextu, 

hlavní myšlenky vybraných filozofů - 
Hus, Komenský, Masaryk, Patočka ... 

 

vybraných produktů 

masové komunikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace-praktická 

etika v komunikačním 

procesu 
MKV: náb. 

nesnášenlivost 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě- přínos české 

filozofie formou 
interpretace textu 
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1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky 

Ročník: 1. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Člověk jako jedinec 
 
Žák: 
- uvede příklady, proč se lidé odlišují ve 

svém chování, odůvodní tyto odlišnosti,  
- vysvětlí, co je vnímání, prožívání, 

poznávání, chování, uvede příklady, jak 

to ovlivňuje jeho i druhé 
- porovná vývoj člověka v jednotlivých 

životních etapách, objasní znaky 

jednotlivých typů osobnosti 
 
 
- vysvětlí, co je vnímání, prožívání a 

poznávání, uvede příklady, jak to 

ovlivňuje jeho i druhé 
- orientuje se ve své osobnosti, emocích a 

potřebách 
- využije poznatky psychologie ve svém 

každodenním životě 
- srovná jednotlivé zásady učení, uvede, 

které metody jsou pro konkrétní situace 

nejvhodnější, vysvětlí zásady hygieny 

práce a dbá na jejich dodržování 
- zařazuje do denního režimu osvojené 

způsoby relaxace 
 

 
 
 
 
- psychologie jako věda, základní 

psychologická terminologie 
- vnímání, prožívání, poznávání, chování 

 
 
- osobnost z psychologického hlediska, 

typologie osobnosti, periodizace vývoje 

osobnosti, celoživotní učení a 

sebereflexe, sebevýchova 
 
- vnímání, prožívání, poznávání 

 
 
- emoce a jejich kontrola, potřeby 

 
 
 
- duševní hygiena, poruchy učení, náročné 

životní situace a jejich řešení, systém 

psychologického poradenství 
- psychohygiena – předcházení stresům, 

zvládání stresových situací, efektivní 

komunikace, hledání pomoci 
 

 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti – hraní 

rolí v modelových 

situacích 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů – analýza 
vlastních učebních 

procesů formou 

dotazníku 
MKV: identita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vybrané aktivity 
zaměřené na 

seberegulaci, 
sebepoznání a zvládání 

stresu budou realizovány 

během týdenního kurzu. 
 
 
 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví – 
Zdravý způsob života a 

péče o zdraví, Změny 

v životě člověka a jejich 
reflexe. 
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Člověk ve společnosti 
 
Žák: 
- definuje svoje sociální vazby 

 
 
- objasní charakteristické rysy různých 

komunikačních situací 
 
- identifikuje předsudek v konkrétní 

situaci, respektuje kulturní a sociální 

odlišnosti členů různých sociálních 

skupin 
- na konkrétních příkladech vysvětlí 

význam sociální kontroly, vyjmenuje její 

možné podoby v rodině, třídě, škole, 

obci, regionu, státě 
 

 
 
 
 
- společenská podstata člověka: 
- společenská podstata člověka, sociální 

vazby, socializace  
- mezilidské vztahy formální  
- a neformální, komunikace a její druhy 

 
- předsudky a stereotypy, další chyby 

v sociálním poznávání 
 
- normy chování, sankce – formy, 

význam, sociální kontrola a její podoby 
 

 
 
OSV: Sociální 

komunikace – konflikt a 
jeho řešení formou 

modelové situace a hraní 

rolí 
 
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů-referát na 

multikulturní téma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJL – předsudek 

v literárním díle formou 

práce s textem. 
DEJ-normy a sankce 
v historii, podoby 
sociální kontroly 

v historii 
 

Ročník: 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Člověk ve společnosti 
 
Žák: 
- uvede konkrétní příklady formálních a 

neformálních vztahů 
- popíše sociální strukturu české 

společnosti 
- objasní své sociální role v různých 

skupinách 

 
 
 
 
- sociální struktura společnosti 
- sociální útvary, společenské instituce, 

sociální nerovnost, sociální mobilita  
- jedinec ve skupině (vztahy, role, normy 

chování) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví – 
Vztahy mezi lidmi a 
formy soužití  
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- objasní, co je to sociální změna, rozlišuje 

změny konstruktivní a destruktivní  
- korektně a citlivě řeší problémy založené 

na mezilidských vztazích 
- posoudí hodnoty, které mladým lidem 

usnadňují vstup do samostatného života, 

partnerských vztahů, manželství a 

rodičovství 
- projevuje etické a morální postoje 

k ochraně matky a dítěte 
- vysvětlí, co to je sociálně patologické 

chování 
- zaujímá odmítavý postoj k sociálně 

patologickému jednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občan ve státě 
 
Žák: 
- vysvětlí, za jakých okolností vznikají 

státy, uvede podmínky právní existence 

státu 
- porovná historické i současné typy států 

- sociální fenomény a procesy, rodina 
 
- vztahy v rodině, mezigenerační soužití, 

pomoc nemocným a handicapovaným 

lidem  
- partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství, neúplná rodina, náhradní 

rodinná péče a její formy, ústavní péče, 

volba životního partnera, sociální 

chování v intimních vztazích-otevřenost, 

tolerance, respektování druhého, 

empatie, trpělivost, odpovědnost, 

sebepoznání a sebeúcta 
- sexuálně motivovaná kriminalita – 

pornografie, pedofilie, dětská prostituce, 

obchod se ženami, formy individuálního 

násilí a zneužívání – šikana, brutalita, 
zanedbávané a týrané děti 

- autodestruktivní závislosti a kriminalita 

související s těmito jevy-zdravotní a 

psycho-sociální rizika 
- sociální dovednosti potřebné při řešení 

problémů v nečekaných, složitých a 

krizových situacích – duševní hygiena 
 
 
 
 
 
stát – historické a současné pojetí státu, znaky 

a funkce státu, státní suverenita, 
fo  právní stát 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě – společné 

kořeny (srovnání vývoje 

evropských států v určité 

 
ZSV – Člověk jako 

jedinec (modelové 

situace a hraní rolí, 

sebereflexe formou 
dotazníku apod.) 
 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví-
Rizika ohrožující zdraví. 
ZSV – Člověk jako 

jedinec – Stres a jeho 
zvládání (beseda 

s odborníkem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – Vznik prvních 

států, jejich proměny a 

vývoj, příklady 

historických forem státu 
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- objasní pojem právní stát 
- objasní podstatu demokracie 
- porovná demokracii s nedemokratickými 

formami řízení 
- objasní, čím lze garantovat existenci a 

fungování demokracie a občanské 

společnosti 
- porovná postavení občana 

v demokratickém a totalitním státě 
- zhodnotí funkci ústavy pro fungování 

státu 
- stručně popíše strukturu Ústavy ČR a 

uvede základní okruhy práv a svobod 

občanů ČR 
- objasní nutnost ochrany LP, rozpozná 

příklady jejich porušování 
- rozliší hlavní funkce a úkoly 

jednotlivých složek státní moci ČR a 

jejich orgánů 
- vysvětlí význam politického pluralismu 

pro život ve státě 
- porovná programy vybraných politických 

stran 
- uvede příklady prostředků, které mohou 

občané použít k vyjádření svých 

politických názorů 
- popíše, jak může občan ovlivňovat 

politické dění v obci a ve státě 
- uvede okruh problémů, s nimiž se může 

občan obracet na jednotlivé státní 

instituce a úřady 
- vysvětlí, jaký význam má referendum a 

za jakých okolností se používá 

 
- demokracie a její principy, občanská 

společnost a její fungování, 

nedemokratické systémy 
 
 
 
 
 
 
 
- Ústava ČR – její struktura, dokumenty 

zakotvující LP 
 
- porušování a ochrana LP 

 
 
- rozdělení státní moci v ČR, funkce  
- a úkoly orgánů státní moci 
- politický pluralismus, politické subjekty 

 
 
 
- volby a volební systémy, demokracie 

přímá a nepřímá 
 
- občan a obec 

 
 
 
 
 
- referendum 

vybrané historické etapě 

formou skupinové práce 

nebo referátu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – Vznik prvních 

ústav 
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- uvede příklady důležitých ideologií a 

zhodnotí jejich vliv na život společnosti 
 
Občan a právo 
 
Žák: 
- vysvětlí smysl a účel práva, objasní vztah 

mezi morálkou a právem 
- vysvětlí pojem právní norma 
- popíše Právní řád ČR, vysvětlí systém 

právních odvětví, popíše legislativní 

proces 
- rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, 

uvede jejich příklady, vysvětlí pojem 

svéprávnost a právní osobnost 
- rozliší důležité právní vztahy, vysvětlí 

podmínky jejich vzniku a zániku, objasní 

znaky právního vztahu vlastnictví, 

spoluvlastnictví a dědictví 
- manželství, uvede práva a povinnosti 

účastníků těchto vztahů 
- uvede znaky občanského soudního řízení 

a trestního řízení, popíše funkci orgánů 

činných v trestním řízení 
- vysvětlí rozdíl mezi trestným činem a 

přestupkem, vysvětlí pojem trestní 

postižitelnost, vyjmenuje druhy postihů 

trestné činnosti, vysvětlí funkci trestů 
- uvede orgány právní ochrany, objasní 

jejich funkce a úkoly, vysvětlí pojem 

právní ochrana 
- vysvětlí nutnost dodržovat platné právní 

normy 

 
- ideologie a jejich znaky 

 
 
 
 
- právo a spravedlnost-smysl a účel práva, 

prameny práva, morálka a právo 
- právní norma, sankce a její účel 
- Právní řád ČR, právní předpisy, systém 

právních odvětví, legislativní proces 
 
- fyzická a právnická osoba, svéprávnost a 

právní osobnost 
 
- právní vztah – jeho vznik a zánik, práva 

a povinnosti účastníků, pojem 

vlastnictví,  
- spoluvlastnictví, držba, detence, věcné 

břemeno, dědění ze zákona, ze závěti, 

dědická smlouva 
 
- pojem manželství a rodina, registrované 

partnerství 
 
 
- právnické profese, občanské soudní 

řízení, trestní řízení, orgány činné v 

trestním řízení, 
- trestný čin a přestupek, trestní 

postižitelnost, trest – druhy a funkce 
 
 

 
 
 
 
 
 
OSV: Morálka všedního 

dne-význam sociálních 

norem pro každodenní 

život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů – způsoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ: Právní normy 

v historii, první zákoníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento výstup a učivo 

integrují část 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví-rizika 
ohrožující zdraví 
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- objasní důsledky porušování paragrafů 

trestního zákona   
- popíše argumentační strukturu a běžné 

typy správných úsudků 
 

- orgány právní ochrany, právní ochrana 

občanů 
- tresty a druhy trestů 
- jazykové výrazy a jejich analýza 
- usuzování a argumentace 

řešení zátěžových 

situací 
 

 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Člověk a ekonomika 
 
Žák: 
- porovná jednotlivé typy ekonomik 
- na konkrétním aktuálním příkladu 

vysvětlí fungování tržních mechanismů 
- uvede, jak ovlivňují globalizační procesy 

ekonomiku 
- vysvětlí, jaké formy podnikání v ČR 

existují, a uvede pro každý typ konkrétní 

příklad 
- stručně popíše založení podnikatelského 

subjektu 
- vyloží podstatu reklamy 
- na konkrétních příkladech vysvětlí 

manipulační strategie některých 

reklamních šotů, objasní úlohu PR a 

marketingu 
- vysvětlí termín státní rozpočet 
- popíše daňovou soustavu 
- uvede základní typy daní (daň z příjmu, 

DPH) 
- objasní, jakým způsobem zjistí výši 

 
 
 
 
 
- základní ekonomické pojmy: 

typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní 

mechanismy, nabídka a poptávka, tvorba 

ceny, globální ekonomické otázky 
- ekonomické subjekty, právní normy 

podnikání 
- živnostenský úřad, obchodní soud a jiné 

instituce 
- marketing a public relations, reklama, 

reklamní agentura 
 
 
 
 
 
- fiskální politika, státní rozpočet 

 
- daňová soustava, daň z příjmu, DPH 
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sociálního a zdravotního pojištění 
 
- na konkrétních příkladech uvede, jak 

ekonomické ukazatele ovlivňují životní 

úroveň  
- objasní funkci ČNB  
- vysvětlí postavení ČNB v soustavě bank 
- popíše postup, jak zažádá o sociální 

dávky 
 
- vysvětlí aktuální trendy v politice 

zaměstnanosti 
- objasní funkci podpory 

v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a 

personálních agentur 
- vysvětlí, jaké zdroje může pro hledání 

zaměstnání využít 
- objasní funkce peněz 
- vysvětlí, co to jsou akcie 
- zhodnotí, které investice jsou bezpečné 
- popíše, jaké formy bankovních služeb 

může zvolit 
- uvede rizika a výhody úvěru, leasingu, 

spoření, pojištění 
 
Člověk a svět práce 
 
Žák: 
- vyjmenuje požadavky kladené na 

zvolenou profesi či další studium 
- uvede kvalifikační postupy, které vedou 

k jeho profesnímu cíli (typy VOŠ, VŠ 

apod.) 

- daňové přiznání 
- daň z příjmu fyz. a práv. osob 
- zdravotní a sociální pojištění 

 
- ekonomické ukazatele - např. HDP, 

životní úroveň, kvalita života 
- monetární politika ČNB, inflace, měna, 

platební bilance  
- sociální politika, důchodový systém, 

systém sociálních dávek, životní 

minimum 
- nezaměstnanost, státní politika 

zaměstnanosti, úřady práce, personální 

agentury a jejich činnost 
- funkce peněz, platební styk – formy, 

cenné papíry, akcie, burza 
 
 
 
 
-  nové technologie v bankovnictví 
-  bezhotovostní platební styk 

 
- úvěr, leasing, splátky, spoření, pojištění-

typy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií-
vliv reklamy na 
ekonomickou úspěšnost 

výrobce a prodejce, 

reklama jako prostředek 

manipulace 
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- analyzuje informace o situaci na trzích 

práce (tisk, internet) 
- vyplní fiktivní přihlášku na VOŠ, VŠ 
- napíše strukturovaný životopis 
- popíše průběh přijímacího pohovoru 

nebo konkurzu 
- sestaví individuální střednědobý plán 

studia 
- vyplní fiktivní pracovní smlouvu 
- podá fiktivní výpověď 
- vysvětlí termín pracovní práva a 

povinnosti 
- uvede příklady porušení pracovních práv 

a povinností 
- na příkladech uvede, jakou funkci mají 

odbory 
- popíše hlavní zásady bezpečnosti práce 
- vyjmenuje, které části školního řádu 

Gymnázia Příbram se týkají bezpečnosti 

práce 
- definuje termín pracovní úraz a vysvětlí 

postup účastníků pracovního úrazu 

 
 
 
- profesní volba, seberealizace, vlastní 

schopnosti, vzdělávání a příprava na 

volbu profese 
- kariérní růst 
-  rekvalifikace 
-  celoživotní vzdělávání 
- mezinárodní trh práce: nabídka a 

poptávka, informační a poradenské 

služby, trh práce EU, globalizace trhu 

práce, profesní mobilita 
 
- dokumentace nutná pro přijímací řízení 
- strukturovaný životopis 
-  přijímací pohovor a výběrové řízení 

 
- osobní management: plánování osobní 

práce – time management, zaměstnání a 

mezilidské vztahy  
- pracovní právo: vznik a zánik PP, 

smlouva, zkušební doba, odstupné 
- práva a povinnosti účastníků 

pracovněprávních vztahů 
- pracovní doba, pracovní schopnosti, 

mzda a minimální mzda 
- odbory – náplň činnosti, tripartita 
- bezpečnost práce, pracovní úraz 

 

 
 
 
VMEGS: Vzdělávání 

v Evropě a ve světě – 
podmínky studia 

v zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Spolupráce a 

soutěž – 
konkurenceschopnost na 
trhu práce a jak jí 

dosáhnout, etické kodexy 

vybraných profesí. 
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Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Mezinárodní vztahy, globální svět 
 
Žák: 
- objasní historické kořeny evropské 

integrace 
- popíše, jaký význam má integrace pro 

vývoj Evropy  
- popíše strukturu orgánů EU 
- na konkrétních příkladech vysvětlí jejich 

činnost 
- stručně uvede podmínky členství 
- zhodnotí význam evropské měny 
- objasní vztah orgánů EU k státní moci 

ČR 
- uvede instituce, na které se občan může 

obrátit v případě problémů při pobytu v 

zahraničí 
- vysvětlí význam mezinárodních 

organizací 
- objasní činnost NATO, OSN 
- popíše stupeň zapojení ČR do těchto 

organizací 
- definuje termín globalizace 
- na konkrétních aktuálních příkladech 

objasní globalizační tendence 
- vysvětlí, který globální problém pokládá 

za nejdůležitější a odůvodní výběr 
 
 

 
 
 
 
- Evropská integrace: 
- podstata a význam izolacionismu, příčiny 

a důsledky izolace některých států 
 
- EU – význam, podmínky členství, 

orgány EU 
 
 
- evropská měna 
- vztah mezi orgány EU a státními orgány 

ČR 
- základní práva a povinnosti občanů 

členských zemí EU, právní systém EU 
 
- konzulát, velvyslanectví 

 
- mezinárodní spolupráce – důvody, 

význam, výhody 
- NATO, OSN – účel a činnost 

 
- proces globalizace: 
- projevy, klady, zápory a dopady 

globalizace, globální problémy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Role médií 

v moderních dějinách – 
masová média a jejich 

vliv na člověka – analýza 

vybraných produktů 

masové komunikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEJ: Spolupráce a 

konflikty evropských 

zemí v historii 
ZEM: Evropské státy 
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Úvod do filozofie a religionistiky 
 
Žák: 
- vyloží podstatu filozofických otázek, 

srovná východiska filozofie, mýtu apod., 

rozliší základní filozofické disciplíny, 

definuje podstatu křesťanství, judaismu a 

islámu 
- uvede na konkrétních příkladech projevy 

náboženské nesnášenlivost  
- rozpozná etickou argumentaci a 

manipulativní strategie 
- objasní hlavní filozofické směry 

v období antiky – popíše vývoj názorů na 

problém pralátky, jsoucna, pohybu, 

vývoje, vysvětlí na vybraných textech 

podstatu filozofie předsokratiků, filozofů 

klasického období a období helénismu 
- objasní podstatu středověké filozofie a 

křesťanství, rozliší hlavní etapy 

středověkého filozofie 
- uvede hlavní myšlenky humanismu a 

renesance, ideály v pojetí člověka, 
lidského poznání 

- objasní význam a podstatu porenesanční 

filozofie 
- vysvětlí význam německé klasické 

filozofie 
- samostatně formuluje podstatu 

vybraných směrů 19. a 20. století 
- rozumí pojmu etická norma, tyto normy 

respektuje, chápe význam etických 

norem ve vědeckém výzkumu, na 

 
 
 
- filozofie jako věda, filozofické 

disciplíny, filozofické tázání, 

křesťanství, judaismus a islám, sekty 
- víra v lidském životě – její podoby a 

znaky 
 
- náboženská nesnášenlivost, fanatismus a 

jiné projevy manipulace 
- argumentace a její zásady, manipulativní 

strategie 
- antická filozofie – pralátka, jsoucno, 

pohyb, vývoj, filozofové období 

předsokratovského, klasického a 

helénského 
- scholastika a patristika 

 
 
- renesanční a humanistické myšlenky, 

pojetí člověka a poznání 
 
 
- filozofické problémy porenesančního 

období 
- podstata NKF 

 
- vybrané směry 19. a 20. století 

 
- etika, etická norma, svědomí 

 
 

 
 
OSV: Sociální 

komunikace-praktická 

etika v komunikačním 

procesu. 
MKV: náb. 

nesnášenlivost 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě- přínos české 

filozofie formou 
interpretace textu. 
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konkrétních příkladech objasní rizika 

jejich zneužití  
- zhodnotí význam osobností českého 

filozofického myšlení, zhodnotí význam 

Masarykův a Patočkův pro českou 

kulturu 

 
 
- česká filozofie v evropském kontextu, 

hlavní myšlenky vybraných filozofů. 

Hus, Komenský, Masaryk, Patočka ... 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Dějepis 

 

- 189 - 

5.8. Dějepis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Ve vyučovacím předmětu Dějepis je žák veden k pochopení dějinných procesů. Důraz je kladen na rozvoj historického vědomí. Studium 

předmětu pomáhá mladému člověku v obraně proti manipulaci a dezinterpretaci historických faktů, ve schopnosti třídit a komparativně hodnotit 

události, čelit zjednodušování a jednostrannosti ve výkladu historických dějů. Žák si utváří ucelený obraz minulosti lidstva z rozdílných úhlů 

pohledu. Hledá souvislosti a nachází vlastní cestu ke kladnému vztahu k dějinám, a tím pádem i současnosti svého regionu, státu a celé lidské 

civilizaci vůbec. 
Ve vyučovacím  předmětu je realizován vzdělávací obsah oboru Dějepis z RVP ZV a RVP GV, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk 

a společnost. Předmět je určen žákům prvního až sedmého ročníku osmiletého gymnázia a žákům prvního až třetího ročníku čtyřletého 

gymnázia. Zvýšený důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století. Výuka také akceptuje dějiny regionu v kontextu českých a světových dějin. 
Základní realizační formou předmětu je vyučovací hodina. Dalšími možnými formami jsou exkurze, semináře, volitelné předměty a kurzy 

nabízené školou a realizované dle zájmu žáků. Ve volitelných předmětech je důraz kladen na regionální a národní dějiny. 
V předmětu se objevují části tematických okruhů všech stanovených průřezových témat. U nižšího gymnázia jsou to Osobnostní a sociální 

výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 

Environmentální výchova, Mediální výchova a u vyššího a čtyřletého gymnázia Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. 
Předmět svými specifickými cestami rozvíjí strategie vytyčené ŠVP. 
Prostřednictvím rozpracovávaných problémů se nejvíce prolíná s předměty ZSV, ZMP, VV, HUV CJL a na škole vyučovanými cizími 

jazyky. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia – živé jazyky může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu dějepisu v  cizím jazyce v rámci 

povinně volitelných předmětů. 
Cílem hodnocení je zejména schopnost využít získaných dovedností při řešení problémů a realizovat úkoly samostatně i při práci ve sku-

pině. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Dějepis je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 2 – 2 – 2 – 2  

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 2 – 3 – 3 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 2 – 3 – 3 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky:       2 – 3 – 3 – 0 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách dějepisu jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy, které jsou uplatňovány v průběhu 

celého studia v závislosti na věku a postupně se rozvíjejících schopnostech a dovednostech žáků. 
 

Kompetence k učení 
 žáci samostatně vyhledávají informace z různých historických pramenů a podrobují je kritickému hodnocení 
 žáci pracují s odbornou literaturou i moderními informačními technologiemi 
 žáci teoretické poznatky aplikují v praktických činnostech – referáty, prezentace, seminární práce 
 do výuky jsou zařazeny školní aktivity (exkurze, výstavy atp.), které žákům umožní rozšířit jejich znalosti 

 
Kompetence k řešení problémů 

 žáci se účastní a spolupracují na školních a meziškolních projektech 
 žáci se učí analýze historického a odborného textu, oddělují obecné a jednotlivé 
 žákům jsou předkládány úkoly, které je nutí užívat metody logického uvažování (induktivní a deduktivní soudy atp.) 
 učí se vést diskusi, skládat argument a správně argumentovat 
 žáci jsou vedeni, aby vystihovali a popisovali podstatu konfliktních situací, hledali různá řešení a navzájem je hodnotili 

 
Kompetence komunikativní 

 žáci jsou vedeni v písemných i mluvených projevech k využívání příslušné odborné terminologie 
 formou samostatných výstupů formulují své postoje, hodnocení a požadavky 
 žáci si navzájem hodnotí prezentace, snaží se identifikovat chybnou a nepřesnou formu komunikace a vyhnout se jí 
 žáci organizují a hodnotí práci jednotlivce i skupiny 

 
Kompetence sociální a personální 

 v rámci spolupráce při skupinové práci má žák možnost a prostor uplatňovat svoje individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti 
 žáci vytváří pracovní plán, časový harmonogram a jsou schopni ho upravovat v závislosti na svých potřebách a výsledcích práce 
 zadáváním skupinových úkolů se žáci učí hledat konsensus mezi individuální a kolektivní potřebou 

 
Kompetence občanské 

 žáci se prostřednictvím filmů, knih atd. učí toleranci v multikulturním prostředí, otevřenosti a toleranci k odlišnostem 
 při výuce poukazujeme na záporné znaky totalitní společnosti, tím si žáci posilují svůj vztah ke kladným občanským hodnotám 

a občanské společnosti vůbec 
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 rozborem historických dokumentů se žáci učí sledovat a kriticky hodnotit události kolem sebe, nepodléhat falešně jednoduchým 

řešením 
 

Kompetence pracovní 
 při přípravě individuálních i skupinových prezentací se žáci učí systematické práci, plánování činností a přebírání osobní  
 odpovědnosti za své výsledky ve studiu i v životě 

 
Kompetence digitální 

 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívají je při školní práci i při zapojení do veřejného život 
 žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí a sdělují data, informace a digitální obsah v různých formátech. K tomu volí efektivní 

postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 
 usilujeme o to, aby žáci vytvářeli digitální obsah v různých formátech a využívali k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 žáci využívají digitální technologie k řešení problémů, postupů a technologií 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby  
 
Člověk v dějinách 
Žák: 
- uvede konkrétní příklady důležitosti 

a potřebnosti dějepisných poznatků 
- uvede příklady zdrojů informací o 

minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou 
tyto zdroje shromažďovány 

- orientuje se na časové ose a v historické 

mapě, řadí hlavní historické epochy 

v chronologickém sledu 
 
Počátky lidské společnosti 
Žák: 
- charakterizuje život pravěkých sběračů 

a lovců, jejich materiální a duchovní 

kulturu 
- popíše s pomocí mapy proces osídlení 

Země člověkem 
- uvede příklady pravěkých nástrojů a 

popíše jejich funkci a využití 
- objasní význam zemědělství, dobytkářství 

a zpracování kovů pro lidskou společnost 
- uvede příklad archeologických kultur 

na našem území a regionu 

 
 
 
- význam zkoumání dějin, získávání  

informací o dějinách  
- historické prameny a instituce 
- historický čas a prostor 
 
 
 
 
 
 
 
- člověk a lidská společnost v pravěku 
- vznik a vývoj člověka 
 
 
 
 
 
- neolitická revoluce 
- doba bronzová a železná 
- Keltové a Germáni u nás 

 
 
 
OSV: Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímá 
MKV: Etnický původ 
EV: Základní podmínky 

života 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OBN, ZMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP, BIO, VV 
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Nejstarší civilizace, kořeny evropské 

kultury 
Žák: 
- rozpozná souvislosti mezi přírodními 

podmínkami a vznikem prvních velkých 

zemědělských civilizací 
- uvede nejvýznamnější typy památek, které 

se staly součástí světového kulturního 

dědictví 
- demonstruje na konkrétních příkladech 

přínos antické kultury a uvede osobnosti 

antiky důležité pro evropskou civilizaci, 
zrod křesťanství a souvislosti s judaismem 

- porovná formy vlády a postavení 

společenských skupin v jednotlivých 

státech a vysvětlí podstatu antické 

demokracie 
- porovnává podobnosti a rozdíly ve 

způsobu života různých starověkých 

civilizací, dokládá příklady, analyzuje 
- objasňuje zlomová období starověkých 

dějin Řecka a Říma, hodnotí jejich 

význam a důsledky 
- dokládá příklady kontaktů antických 

civilizací s naším územím 

 
 
 
 
- nejstarší starověké civilizace a jejich 

kulturní odkaz 
 
 
 
 
- antické Řecko a Řím 
- střední Evropa a její styk s antickým 

Středomořím 
- křesťanství a judaismus 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO: Principy demokra-
cie jako formy vlády 

a způsobu rozhodování 
VMEGS: Jsme Evropané 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
 

 
 
 
 
ZMP, OBN, VV, MAT, 
FYZ, CJL, TEV 
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Ročník: sekunda 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata 

 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Křesťanství a středověká Evropa 
Žák: 
- 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 
- objasní rozdílné podmínky vývoje 

jednotlivých oblastí 
- vybírá zlomová období a klíčové 

osobnosti určující vývoj středověkých 

států 
- objasní situaci Velkomoravské říše 

a vnitřní vývoj českého státu a postavení 

těchto státních útvarů v evropských 

souvislostech 
- porovnává cíle politiky českých 

panovníků a hodnotí její úspěšnost 
- vymezí význam husitské tradice pro český 

politický a kulturní život 
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí, vztah církví ke 

kacířství a jiným věroukám 
- ilustruje postavení jednotlivých vrstev 

středověké společnosti, uvede příklady 

románské a gotické kultury 

 
 
 
- nový etnický obraz Evropy 
- utváření středověkých států v Evropě 

a jejich specifický vývoj 
- islám a islámské říše ovlivňující Evropu 

(Arabové, Turci) 
 
 
 
 
 
- Sámo, Velká Morava 
- český stát 10. – 15. století 
 
 
 
 
- křesťanství, papežství, císařství, křížové 

výpravy, husitství 
- struktura středověké společnosti 
- kultura středověké společnosti-románské 

a gotické umění a vzdělanost 
 
 
 
 
 

 
 
 
OSV: Komunikace, 
Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
VMEGS: Jsme Evropané 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZMP, OBN,VV 
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- doloží na příkladech projevy středověké 

kultury v českém prostředí 
 
Objevy a dobývání. Počátky nové doby 
Žák: 
- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 

člověka, nové myšlenky žádající reformu 

církve včetně reakce církve na tyto  
požadavky 

- pojmenuje ideály a cíle humanismu 

a renesance 
- provede rozbor shodných a rozdílných 

myšlenek české a evropské reformace, 

navrhne vysvětlení  
- popíše a demonstruje průběh zámořských 

objevů, jejich příčiny a důsledky  
- hodnotí klady a zápory střetávání Evropy 

a zámoří 
- objasní postavení českého státu  

v podmínkách Evropy rozdělené do řady 

mocenských a náboženských center a jeho 

postavení uvnitř habsburské monarchie  
- vysvětlí cíle a proměny politiky českých 

stavů a zhodnotí její výsledky 
- objasní příčiny a důsledky vzniku 

třicetileté války a posoudí její důsledky  
 

 
 
 
 

 
 
 

- renesance, humanismus, reformace a 
jejich šíření Evropou 

 
 
 
 
 
 
 
- zámořské objevy a počátky dobývání 

světa  
 
 
 
- český stát  od konce 15. do roku 1648 
 
 
 
- třicetiletá válka a velmoci  
 

 
 
 
 
 
 
 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát, Formy 

participace občanů 

v politickém životě 
VMEGS: Jsme Evropané 
MKV: Lidské vztahy  
 

 
 
 
 
 
 
 
ZMP, OBN, HUV, VV 
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Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Novověk 
Žák: 
- na příkladech evropských dějin  
- konkretizuje absolutismus, konstituční 

monarchii, parlamentarismus  
- rozpozná základní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich 

představitele a příklady významných 

kulturních památek  
- porovnává proměny představ na člověka, 

společnost, stát, kulturu, životní styl 
 
Modernizace společnosti 
Žák: 
- vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve vybraných 

zemích a u nás, které charakterizují 

modernizaci společnosti 
- posuzuje souvislosti mezi působením 

myšlenkových proudů a kulturních vlivů  
a procesem modernizace 

- charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin  
- uvede požadavky formulované  

ve vybraných evropských revolucích a 

tyto porovná s požadavky amerických 

osad 
- objasní souvislosti mezi událostmi 

 
 
 
- český stát po roce 1648 do konce 18. 

století 
- velmoci po roce 1648 do konce 18. století  
 
- barokní kultura, rokoko, klasicismus 
 
 
- barokní a osvícenské myšlení 
 
  
 
 
- industrializace a její důsledky pro 

společnost  
 
 
- kulturní rozrůzněnost doby  
 
 
- sociální otázka 
 
- revoluce 18. a 19. století, vznik USA  
 
 
- Velká francouzská revoluce a 

napoleonské období, jejich vliv na Evropu 

 
 
 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát, Formy 

participace občanů 

v politickém životě 
VMEGS: Jsme Evropané 
MKV: Lidské vztahy  
 
 
 
 
 
 
OSV: Mezilidské vztahy, 

Komunikace  
 
 
 
 
 
 
 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát, 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu  
rozhodování  

 
 
 
ZMP, OBN, HUV, VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBN, ZMP, VV, HUV, 
CJL, ANJ, FYZ 
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francouzské revoluce a napoleonských 

válek na jedné straně a rozbitím starých 

společenských struktur v Evropě na straně 

druhé  
- na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy 
- porovná jednotlivé fáze utváření  

novodobého českého národa v souvislosti 
s národními požadavky vybraných 

evropských národů  
- vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 

prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 

vedla 
- charakterizuje soupeření mezi velmocemi 

a vymezí význam kolonií 
 
Moderní doba, I. světová válka 
Žák:  
- na příkladech demonstruje zneužití  

techniky ve světových válkách a jeho 

důsledky 
- analyzuje příčiny světového konfliktu 
- provádí rozbor událostí a rozlišuje 

zlomové momenty konfliktu 

a svět 
 
 
- politické proudy 19. století, ústava, 

politické strany, občanská práva 
- národní hnutí velkých a malých národů 
- utváření novodobého českého národa 
 
 
- pokračování modernizace Evropy a světa, 

růst nerovnoměrnosti vývoje 
 
 
 
- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 
 
 
 
 
 
- první světová válka, její politické, sociální 

a kulturní důsledky  
- I.čs. odboj, čs. legie  
- vznik Československa  
 

 
VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět  
MKV: Lidské vztahy, 

Princip sociálního smíru 

a solidarity 
EV: Lidské aktivity  
a problémy životního 

prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Komunikace, 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP, OBN, CJL, cizí 

jazyky, 
FYZ, CHE 
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Ročník: kvarta  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby  
 
Moderní doba, svět a ČSR po roce 1918 
Žák:  
- diskutuje o důsledcích světových válek 
- rozpozná klady a nedostatky  

demokratických systémů  
- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 

příčiny jejich nastolení v širších  
ekonomických a politických souvislostech 

a důsledky jejich existence pro svět 
- rozpozná destruktivní sílu totalitarismu 

a vypjatého nacionalismu 
- na příkladech vyloží antisemitismus,  

rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv 

- na příkladech demonstruje zneužití  
techniky ve světové válce a jejich 

důsledky 
- analyzuje příčiny světového konfliktu 
- provádí rozbor událostí a rozlišuje 

zlomové momenty konfliktu 
- zhodnotí postavení Československa 

v evropských souvislostech a jeho vnitřní 

sociální, politické, hospodářské a kulturní 

prostředí 
 
Rozdělený a integrující se svět  
Žák: 
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

 
 
 
- nové politické uspořádání Evropy a úloha 

USA ve světě, asijské oblasti v mezi-
válečném období 

- mezinárodně politická a hospodářská 

situace ve 20. a 30. letech 
- totalitní systémy – komunismus, fašismus, 

nacismus  
- holocaust a diktatura proletariátu  

 
 
 
 

- druhá světová válka a jejich politické, 

sociální a kulturní důsledky  
 
 
 
- vznik a vývoj Československa mezi 

světovými válkami  
- ohrožení a zánik Československa, II. čs. 

odboj  
 
 
 
 
- poválečné uspořádání, studená válka, 

 
 
 
 
OSV: Komunikace, Hod-
noty, postoje, praktická 

etika  
 
 
MKV: Princip sociálního 

smíru a solidarity 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát, 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 

rozhodování  
 
 
MKV: Etnický původ 
OSV: Mezilidské vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ZMP, OBN, CJL, cizí 

jazyky, 
FYZ, CHE 
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bipolárního světa  
- uvede příklady střetávání obou bloků  
- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské 

a politické důvody euroatlantické  
hospodářské a vojenské spolupráce 

- kategorizuje metody boje a postupy  
užívané oběma bloky při vzájemném 

střetávání  
- porovná dynamiku ekonomického,  

politického, sociálního a kulturního 

vývoje zemí soupeřících bloků  
- zhodnotí, porovnává a objasňuje vývoj 

a postavení Československa v období 

studené války  
- na příkladech dokládá a zdůvodňuje 

proměny ve vzájemných vztazích naší 

země a supervelmocí  
- posoudí postavení rozvojových zemí 
- diskutuje o důsledcích éry kolonialismu 

a studené války pro rozvojové země 
- prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 
 

rozdělení světa do vojenských bloků, 

supervelmoci  
 
 
- politické, hospodářské, sociální  

a ideologické soupeření bloků vedených 

super-velmocemi 
- věda technika a kultura jako faktory  

vývoje, životní styl, sport a zábava  
- vnitřní situace v zemích východního  

a západního bloku  
- Československo od února 1948 do listo-

padu 1989, rozdělení Československa, 
 III. čs. odboj 

- rozpad koloniálního systému, mimo-
evropský svět  

- globální problémy moderní společnosti  
- historické trendy 20/21 století – staré a 

nové konflikty 
- jednopolární a vícepolární svět (svět 

„regionálních velmocí“) 
- počátky samostatné České republiky  

 
OSV: Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
VMEGS:Evropa a svět 

nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět, Jsme 

Evro-pané 
MKV: Mezilidské 

vztahy, 
 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát, 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 

rozhodování 
 
EV: Lidské aktivity a 

pro-blémy životního 

prostředí, Vztah člověka 

k prostředí  
MV: Kritické čtení a vní-
mání mediálního sdělení, 

Fungování a vliv médií 

ve společnosti, 

Interpretace vztahu 
mediálního sdělení a 

reality 

 
 
ZMP, OBN, CJL, cizí 

jazyky, BIO 
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5. – 7. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima), 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření, živé jazyky 

Ročník: 1. ročník, kvinta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby  
 
Úvod do studia historie 
Žák: 
- charakterizuje smysl historického poznání 

a jeho povahu jako poznání neuzavřeného 

a proměnlivého 
- rozlišuje různé zdroje historických  
- informací, způsob jejich získávání a úskalí 

jejich interpretace 
- hodnotí význam studia historie pro svůj 

vlastní profesní i osobnostní rozvoj 
- zamýšlí se nad příčinami rozdílné  
- interpretace historických událostí a 

dokládá je konkrétními příklady 
 
Pravěk 
Žák: 
- objasní ve shodě s aktuálními vědeckými 

poznatky materiální a duchovní život 

lidské společnosti v jednotlivých 

vývojových etapách pravěku; 

charakterizuje pojem archeologická 

kultura 
- formuluje hlavní teorie vzniku člověka 
- porovnává různé přístupy k periodizaci 

pravěku 
- uvádí příklady duchovního rozvoje 

člověka  

 
 
 
- význam historického poznání pro 

současnost 
- práce historika, historické informace, 

jejich typy, účel a možnost využití 
- historické prameny, historické instituce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vznik a vývoj člověka 
- doba kamenná, bronzová, železná 
 
 
 

 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZSV-základy teorie vědy 
ZSV-osobnost člověka 
-exkurze a spolupráce 

s OA, OM Příbram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO-obecná biologie 
práce s mapou, tvorba 

přehledových tabulek, 

identifikace ukázek 

archeologických nálezů 
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- popisuje proces osídlení kontinentů 
- vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva 

v důsledku cílevědomé zemědělské a 

řemeslné činnosti 
- zařadí časově a prostorově hlavní 

archeologické kultury pravěku 
- hledá souvislosti mezi proměnami 

přírodních podmínek a vývojem člověka 
- hodnotí důsledky neolitické revoluce a 

užívání kovů 
- hledá důležitá archeologická naleziště, 

porovnává časově civilizační úroveň 

různých oblastí  
 
Starověk 
Žák: 
- zdůvodní civilizační přínos vybraných 

starověkých společenství, antiky  
- a křesťanství jako základních fenoménů, z 

nichž vyrůstá evropská civilizace, 

porovnává znaky různých typů  
- starověkých států 
- popisuje podobu starověkých sídlišť, vy-

světluje význam a účel jejich částí 
- srovnává civilizační úroveň různých  
- oblastí světa, vysvětluje rozdíly, hledá     
- příčiny a důsledky rozdílů 
- objasní židovství, vazbu mezi židovstvím 

a křesťanstvím, další neevropské  
- náboženské a kulturní systémy 
- rozpozná a charakterizuje hlavní znaky  
- velkých světových náboženství 
- dokládá tradice starověké kultury  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- archeologická naleziště-svět, ČR, region 
 
 
 
 
 
- periodizace starověku 
- typy starověkých států 
- staroorientální státy 
- antické Řecko 
- antický Řím 
- naše země a ostatní Evropa v době římské; 

civilizovanost a barbarství, limes romanus 

jako civilizační hranice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV: světová 

náboženství 
 

ZMP-regiony,  
kartografie 
 
VV-návštěva 

archeologické-ho 
naleziště 
-referáty a skupinová  
práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeměpis-regiony,  
kartografie 
 
 
VV-po společném úvodu, 

skupinová práce 

zakončená prezentací 

(časový úsek, osobnost, 

lokalita ve starověku) 
ZSV-stát,demokracie, 

filozofie 
Biologie 
- referát a prezentace-
vybraná osobnost, 
lokalita, událost 
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- v současné evropské kultuře 
- popíše určující procesy a události, uvede 

významné osobnosti starověkých dějin 
 
Raný středověk  
Žák: 
- objasní proces christianizace a její vliv na 

konstituování raně středověkých států 

v Evropě, vysvětlí podstatu vztahu mezi 

světskou a církevní mocí v západním  
- a východním kulturním okruhu i projevy 

vlivu náboženství a církve ve středověké 

společnosti 
- objasní podmínky vzniku raně 

středověkých států 
- vysvětlí proměnu vzájemného postavení 

světské a církevní moci 
- charakterizuje zlomové události a klíčové 

osobnosti raně středověkých států 
- zhodnotí znaky a projevy raně středověké 

kultury 
- definuje pojem feudalismus a popisuje 

feudální vztahy 
- definuje proměny hospodářského a 

politického uspořádání středověké 

společnosti 5. – 11. století a jeho 

specifické projevy ve vybraných státních 

celcích 
- charakterizuje podobu středověkých 

sídlišť, rozeznává jejich základní typy, 

vysvětluje význam a účel jejich hlavních 

částí 
- vymezí specifika středověké společenské 

 
 
 
 
 
 
- utváření středověké Evropy (byzantsko-

slovanská oblast, francká říše, oblast 

západní, východní a střední Evropy) 
- křesťanství jako nové kulturní a 

společenské pojítko, vnitřní nejednota 

křesťanství 
- barbarské státy, evropský Západ a Východ 
 
 
- papežství a císařství, kacířství 
 
- boj o investituru 
 
- kultura románská  
 
 
 
- venkov a zemědělství, kolonizace; rozvoj 

řemesel a obchodu, urbanizace 
 
 
 
 
- středověká vesnice a město 

 
 

- učení o trojím lidu 

 
 
 
 
 
 
VMEGS: Žijeme  
v Evropě 
MKV: Základní  
problémy sociokulturních 

rozdílů 
 

 
 
 
 
 
 
ZSV-religionistika 
-zeměpis 
VV, HUV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prezentace-významná 

osobnost, lokalita 
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struktury 
- charakterizuje základní rysy vývoje na 

našem území 
- popíše proces vzniku českého státu 
- zhodnotí jeho zápas o mezinárodní 

postavení 
- posoudí jeho vztahy k evropskému 

Východu a Západu 
- vymezí specifika islámské oblasti 
- objasní proces vzniku islámu a 

muslimských států 
- charakterizuje jejich specifika a posoudí 

odlišnosti ve vztahu k Evropě 
- zhodnotí způsoby a výsledky střetávání se 

křesťanského světa a islámu 

 
- Sámo a Velká Morava 
- první Přemyslovci, vzestup jejich státu, 

region 
 
 
 
 
- islám a arabská říše 
- Arabové a islám 

 
 
 

 

regionu 
 
 
 
 
 
ZSV – mezinárodní 

vztahy 
 
 
 

Ročník: 2. ročník, sexta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby  
 
Vrcholný a pozdní středověk  
Žák: 
- vysvětlí proměnu vzájemného postavení 

světské a církevní moci 
- charakterizuje zlomové události a klíčové 

osobnosti středověkých států 
- zhodnotí znaky a projevy středověké 

kultury 
- definuje proměny hospodářského a poli-

tického uspořádání středověké společnosti 

12. a 15. století a jeho specifické projevy 

ve vybraných státních celcích 
- objasní proces kolonizace 

 
 
 
- papežství a císařství, kacířství 
 
 
 
- kultura románsko-gotická a gotická 
 
- venkov a zemědělství, kolonizace; 

řemesla a obchod, urbanizace 
- změny v zemědělství a vesnická 

kolonizace 
- rozvoj města, městská kolonizace 

 
 
 
VMEGS: Žijeme v Evropě 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZSV-religionistika 
-zeměpis 
VV, HUV 
 
 
 
exkurze-středověké sídlo 
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- popíše vývoje českého státu a proměny 

jeho mezinárodní postavení 
-  
- vymezí specifika islámské oblasti 
- zhodnotí výsledky střetávání se 

křesťanského světa a islámu 
- vysvětlí důsledky tatarských a tureckých 

nájezdů zejména pro jižní a východní 

Evropu 
 
Počátky novověku 
Žák: 
- rozpozná nové filozofické a vědecké 

myšlenky, které byly zformulovány ve 14. 

– 17. století; zhodnotí jejich praktické 

dopady 
- objasňuje rozdíly mezi středověkým a 

renesančním pojetím člověka a státu 
- specifikuje podstatu barokního myšlení  
- porozumí důsledkům zámořských objevů, 

jež vedly k podstatným hospodářským 

i mocensko-politickým změnám v Evropě 
- posuzuje předpoklady států k objevným 

plavbám a jejich využití  
- uvádí klady a zápory vzniku prvních 

koloniálních říší  
- popíše základní rysy reformace a proti-

reformace, vysvětlí důsledky pro další 

evropský i světový vývoj  
- porovnává požadavky reformačních 

proudů, jejich naplňování a hodnotí 

reakce protireformačních sil 
- posuzuje metody náboženského zápasu 

- český stát za Přemyslovců a Lucemburků 
- husitská revoluce a jagellonští panovníci 
- husitství, region 
- Arabové a Evropa 
- křížové výpravy 
- mongolská a turecká expanze 
- osmanská expanze a pád Cařihradu 
 
 
 
 
 
- renesance, humanismus, baroko (myšlení, 

kultura, věda, politika)  
 
 
 
 
 
- zámořské objevy  
 
 
 
 
- první koloniální říše  
 
- reformace a protireformace 
- náboženské a politické konflikty 

v evropských státech raného novověku 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální komunikace  
VMGES: Globalizační a 

rozvojové procesy, 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Role médií v dějinách 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů  
VMEGS:Žijeme v Evropě  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP, ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
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reformačních a protireformačních sil 
- popíše základní znaky stavovství a 

absolutismu; uvede konkrétní projevy 

v jednotlivých zemích a příklady střetů  
- provádí rozbor vnitřního vývoje 

vybraných států Evropy a vyvozuje 

obecné závěry 
- posoudí postavení čes. státu uvnitř habs-

burského soustátí a analyzuje jeho vnitřní 

sociální, politické a kulturní poměry 
- srovnává vývoj v českém státě 

s evropskými událostmi 
 

Období barokního a osvícenského 

absolutismu, osvícenství, revoluce a idea 

svobody, modernizace společnosti 
Žák:  
- provádí rozbor vnitřního vývoje 

vybraných států Evropy a vyvozuje 

obecné závěry 
- srovnává vývoj v českém státě 

s evropskými událostmi 
- posoudí postavení českého státu uvnitř 

habsburského soustátí a analyzuje jeho 

vnitřní sociální, politické a kulturní 

poměry 
- specifikuje kulturní poměry po roce 1648 
- určí a zhodnotí hlavní myšlenky a 

principy osvícenství, rozpozná jejich 

uplatnění v revolucích 18. a 19. století  
- ilustruje souvislost proměn duchovní a 

hmotné kultury  
- vysvětluje příčiny a podmínky revoluční 

 
- absolutismus a stavovství 
- rivalita a kooperace evropských velmocí 

v raném novověku 
- třicetiletá válka 
- osmanská expanze  
- český stát v 16. století, region 
- stavovská politika a protihabsburský 

odboj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- evropské státy po roce 1648 
- absolutismus proti parlamentarismu 
- naše země v době barokního absolutismu 

 
 
 

 
 

- barokní kultura 
- osvícenství  
- velké revoluce – francouzská revoluce, 

vznik USA  
- Evropa za napoleonských válek  
- rozvoj výroby a vědy v 18. století, změny 

 
 
 
 
 
MV:Role médií 

v moderních dějinách  
VMEGS: Žijeme v Evropě  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV, cizí jazyky, VV 
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situace v příslušných zemích  
- analyzuje shodné a rozdílné znaky 

revolucí a zdůvodňuje proměnu 

revolučních cílů 
- na konkrétních příkladech jednotlivých 

států demonstruje postupný rozklad, zánik 

a proměny dosavadních systémů přes úsilí 

mocenských struktur o jejich udržení  
- posoudí význam ústavy a novou 

organizaci státu, uvede základní typy 

parlamentních státních systémů  
- ilustruje projevy osvícenství v českém 

prostředí  
- vysvětlí emancipační hnutí národů i 

jednotlivých společenských vrstev; 

vymezí místo utváření českého 

novodobého národa v tomto procesu 
včetně jeho specifických rysů 

- charakterizuje proces modernizace,  
- vysvětlí průběh industrializace a její 

ekonomické, sociální a politické důsledky; 

rozpozná její ekologická rizika; určí 

základní příčiny asymetrického vývoje 

Evropy a světa v důsledku rozdílného 

tempa modernizace 
- ilustruje na konkrétních příkladech 

projevy modernizace a industrializace 
v českém prostředí 

- uvádí vztahy mezi hospodářským a 

společensko-politickým vývojem 

v sociální struktuře  
 
- utváření novodobých národních 

společenství, emancipační hnutí 

sociálních skupin  
- Vídeňský kongres 
- revoluční vlny 19. století, rok 1848 
- rozvoj USA v 19. století 
- světové velmoci industriální éry, budování 

národních států 
 
 
 
- osvícenské reformy v českých zemích, 

region 
- národní obrození  
- revoluční rok 1848 v českém prostředí 
- naše země v letech 1850-1866, cíle české 

politiky 
- region 
- proměny agrární společnosti ve společnost 

průmyslovou  
- TVR 
- proměny životního stylu, vzdělanost 

a umění „belle epoque“ 19. století  
 
- hospodářské a společenské proměny 

českých zemí ve 2. pol. 19. století, region 
 

 
 
 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJL 
 
 
FYZ, BIO, ZSV 
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Ročník: 3. ročník, septima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby  
 
Imperiální doba. Situace v letech 1870-
1914 
Žák: 
- vysvětlí expanzivní záměry velmocí 

v okrajových částech Evropy a v mimo-
evropském světě, jež byly příčinou 

četných střetů a konfliktů daného období 
- dokáže vyhledat a popsat kolonie 

evropských států, provede rozbor 

důsledků koloniální expanze pro 

jednotlivé kontinenty 
- analyzuje cíle české politiky přelomu 

19. a 20. století  
- specifikuje kulturní poměry 

 
Moderní doba. Situace v letech 1914–1945  
Žák: 
- charakterizuje dvě světové války, 

dokumentuje sociální, hospodářské 

a politické důsledky  
- srovnává cíle válčících států, provádí 

kritiku cílů vyhlašovaných a skutečných 
- rozlišuje klíčové události a období 

ve válečném vývoji 
- vybírá významné osobnosti a zdůvodňuje 

svůj výběr 
- vysvětluje postavení českých zemí, 

kategorizuje postoj obyvatelstva 

 
 
 
 
- předpoklady a projevy imperiální politiky 

velmocí 
- Rusko, USA a ostatní světové velmoci 

(vnitřní vývoj a mezinárodní postavení)  
- koloniální expanze  
- vzájemné střetávání velmocí, 

diplomatické a vojenské aktivity 

v předvečer I. světové války, 

mimoevropská ohniska koloniálních 

konfliktů 
- naše země v rámci R-U, region 
- kultura přelomu 19. a 20. století 
 
 
- I. světová válka, české země v době války, 

I. čs. Odboj, region 
- II. světová válka (globální a hospodářský 

charakter války, věda a technika jako 

prostředky vedení války, holokaust) 
- Protektorát Čechy a Morava, II. čs. odboj, 

region 
 
 
 
 

 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí  
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů 
MV: Role médií 

v moderních dějinách, 

Účinky mediální 

produkce a vliv médií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ZMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV 
 
 
ZSV, CHE, ZMP 
CJL, cizí jazyky 
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k válečným konfliktům 
- provádí rozbor podmínek a příčin vzniku 

Československa 
- uvede příčiny a projevy politického 

a mocenského obrazu světa, který byl 

určen vyčerpáním tradičních evropských 

vel-mocí, vzestupem USA a nastolením 

bolševické moci v Rusku  
- objasňuje příčiny dynamiky 

meziválečného vývoje  
- srovnává vývoj v Československu a ostat-

ním světě  
- uvádí klady a zápory systému I. republiky 

na příkladech z politického, 

hospodářského a kulturního života 
- vymezí základní znaky hlavních 

totalitních ideologií a dovede je srovnat se 

zásadami demokracie; objasní příčiny a 

podstatu agresivní politiky a neschopnost 
potencionálních obětí jim čelit 

- vysvětlí souvislosti mezi světovou 

hospodářskou krizí a vyhrocením 

politických problémů, které byly 

provázeny radikalizací pravicových i 

levicových protidemokratických sil 
- na základě historických faktů objasní základ-

ní znaky eugeniky  
-  popíše a zhodnotí životní způsob 

v moder-ní evropské společnosti, zhodnotí 

význam masové kultury  
- ilustruje projevy životního stylu a kultury 

na konkrétních příkladech  
 

 
- vznik Československa, region 
 
 
- versailleský systém a jeho vnitřní rozpory  
- mezinárodní vztahy a vnitropolitický 

vývoj velmocí mezi světovými válkami 
- revoluce v Rusku, občanská válka 
 
 
 
- Československo v meziválečném období, 

region 
 
 
 
- Evropa a svět ve 20. a 30. letech, světová 

hospodářská krize ve světě i v ČSR   
- upevňování bolševické moci v Rusku, 

italský fašismus, nacismus v Německu  
- růst mezinárodního napětí a svět na cestě 

ke II. světové válce  
- mnichovská krize a její důsledky 
 
 
 
 
 
 
 
- kultura 1. pol. 20. století (zrod moderního 

umění, nástup masové kultury, sport)  
 

 
 
 
 
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV, ZMP, CJL, cizí 

jazyky, FYZ, BIO 
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Moderní doba. Soudobé dějiny 
Žák: 
- charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipo-

lárního světa, jeho vojenská, politická a 

hospodářská seskupení, vzájemné vztahy, 

nejvýznamnější konflikty 
- kriticky posuzuje cíle supervelmocí 

a metody k jejich naplnění vedoucí 
- zdůvodňuje postoj Československa 

k supervelmocem a jeho možnosti 

vlastního směřování 
- vysvětlí základní problémy 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 

Československu  
- porovná a vysvětlí způsob života a 

chování v nedemokratických 

společnostech a v demokraciích  
- rozčleňuje poválečný vývoj  

Československa do klíčových fází, hledá 

příčiny pro-měn vývoje, prokazuje 

schopnost aplikovat znalosti problémů 

světových dějin na domácí prostředí  
- vybírá ohlasy historických událostí v 

projevech lidské kultury, např. literatury, 

výtvarného umění, filmu atp. 
- popíše mechanismy a prostředky 

postupného sjednocování Evropy na 

demokratických principech, vysvětlí 

lidská práva v souvislosti s evropskou 
kulturní tradicí 

 
 
 
- Evropa a svět po válce (OSN, princip 

sociálního státu) 
 
- USA a SSSR jako světové supervelmoci  
 
- Československo po II. světové válce, 

region  
 
 
- Východní blok, jeho politický, 

hospodářský a sociální vývoj, RVHP, 

Varšavská smlouva  
- Západní blok 
 
 
- životní podmínky na obou stranách 

„železné opony“ (každodennost, kultura) 
 
- Československo od února 1948 po 

listopad 1989, region 
 
 
 
 
 
- euroatlantická spolupráce a vývoj  

demokracie  
- pád komunistických režimů a jeho 

důsledky; sjednocující se Evropa a její 

místo v globálním světě  

 
 
 
MV: Role médií  
v moderních dějinách 
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Globalizační 

a rozvojové procesy, 

Žijeme v Evropě 
 
 
 
 
 
VMEGS: Humanitární 

pomoc a mezinárodní 

rozvojová spolupráce 
Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 
EV:Životní prostředí a 

člověk, Životní prostředí 

ČR 
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- zná základní instituce sjednocující se 

Evropy, jejich úlohu a fungování  
- diskutuje nad realitou vztahu českého 

prostředí k procesu evropského 

sjednocování  
- objasní hlavní problémy specifické cesty 

vývoje významných postkoloniálních a 

rozvojových zemí; objasní význam 

islámské a některé další neevropské 

kultury v moderním světě 
- analyzuje proces rozpadu Československa 

a objasňuje problémy spojené s počátky 

existence samostatné ČR 
- objasní příčiny, které způsobují etnickou, 

náboženskou a jinou nesnášenlivost jako 
možný zdroj mezinárodního napětí a 

navrhne, jak jim předcházet 
- vymezí základní problémy soudobého 

světa a možnosti dalšího vývoje 
- uvede příčiny a důsledky nejdůležitějších 

globálních problémů, vysvětlí, co pomáhá a 

co brání udržitelnému lidskému rozvoji 

 
 
 
 
 
 
- dekolonizace; „třetí svět“ a modernizační 

procesy v něm - ekonomické, 

demografické a politické postavení 

v globálním světě 
 
- vývoj našich zemí po listopadu 1989  
- globální problémy moderní společnosti  
- historické trendy počátku 20. a konce 21. 

století – staré a nové konflikty 
- jednopolární a vícepolární svět (svět 

„regionálních velmocí“) 
- vývoj samostatné České republiky a její 

místo v nejmodernějším historickém 

vývoji, region 

 
MKV: Globalizace, 
etnická, náboženská a 

jiná nesnášenlivost 
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5.9. Zeměpis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

V rámci předmětu je realizován vzdělávací obsah oboru Zeměpis a Geografie z RVP ZV a RVP GV a část vzdělávacího oboru Geologie 

z RVP GV. Integruje také okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, 

Enviromentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. V rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje hlavně s vyučovacími předměty 

Biologie, Fyzika, Dějepis a Základy společenských věd. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Zeměpis je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 2 – 2 – 2 – 1  

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 2 – 2 – 2 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 2 – 2 – 2 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 2 – 2 – 2 – 0 

Zeměpis využívá a integruje poznatky přírodních, společenských a technických věd a tím žákům vytváří ucelenou představu o přírodních 

a společenských jevech a procesech, jejich vývoji a vzájemné interakci. Cílem zkoumání oboustranného působení lidské společnosti a přírodního 

prostředí je prosazování myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Zeměpis se zabývá zákonitostmi rozmístění přírodních a sociálních jevů a přináší 

prostorovou orientaci na úrovni místní, oblastní, kontinentální a globální, a tím pomáhá žákům porozumět našemu dynamicky se měnícímu 

světu. Díky výuce zeměpisu žáci porozumí problémům lidstva, uvědomí si civilizační rizika i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na 

Zemi. Žáci se učí používat, interpretovat a vytvářet geografické vyjadřovací prostředky – mapy, grafy, tabulky, schémata. K tomu slouží nástroje 

moderní kartografie a geoinformatiky: mapové servery, GIS programy a aplikace (Google Earth, Story Maps, EO Browser apod.). Z oboru 
Geologie je v rámci výuky litosféry naplňován vzdělávací obsah Složení a struktura Země a Geologické procesy v litosféře.  

Na nižším stupni gymnázia si žáci osvojují základní poznatky z přírodní a socioekonomické sféry, učí se porozumět přírodním 

a společenským procesům a zákonitostem rozmístění přírodních a společenských jevů na Zemi. Žáci získají základní orientaci ve světě i ČR 

pomocí práce s atlasy a digitálními mapami. Při výuce Zeměpisu jsou využívány metody skupinové práce, projektového vyučování a další 

kooperativní metody. V rámci výuky probíhají tematické besedy, exkurze, terénní práce spojená s praktickým zeměpisem. Zájem studentů 

o zeměpis je podporován organizací soutěží, jako Zeměpisné a Astronomické olympiády. V tercii se studenti účastní zeměpisno-dějepisného 

kurzu zaměřeného na propojování poznatků přírodní a socioekonomické sféry. V tercii je pro studenty v nabídce volitelných předmětů zařazen 

předmět Náš region, který prohlubuje povědomí o přírodě a životě na Příbramsku.  
Výuka na vyšším stupni osmiletého gymnázia a ve čtyřletých programech obsahově navazuje na poznatky a dovednosti získané na nižším 

stupni gymnázia a na ZŠ. Témata jsou zkoumána do větší hloubky, žáci rozvíjejí syntézu poznatků a hledají souvislosti jevů. Důraz je kladen na 
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analýzu současného světového a domácího dění, na porozumění světovým a českým událostem a na orientaci v mediálním prostředí. 

V průřezovém tématu Mediální výchova žáci využívají zahraniční a domácí zpravodajské servery a učí se je kriticky posuzovat. S tím souvisí 

využití cizího jazyka, hlavně angličtiny, jako nástroje geografického studia. Metoda CLIL, kdy žáci integrují geografické znalosti a dovednosti 

s cizím jazykem, je uplatňována hlavně ve volitelných předmětech. Orientace ve světě a ČR je prohlubována prací s atlasy, mapovými servery 

a interaktivními digitálními mapami. Žáci se učí efektivně prezentovat svoji práci pomocí video a audio nahrávek, plakátů nebo digitálních 
aplikací (Google Earth, Story Maps). Talentovaní žáci svůj zájem o zeměpis zúročí při účasti na zeměpisných soutěžích – Zeměpisné 

a Astronomické olympiádě. Praktický zeměpis je zařazován do terénní výuky, jež se odehrává převážně v jarních měsících v místním regionu. 

Výuka je doplněna tematickými besedami, exkurzemi, filmovými představeními a návštěvami výstav a muzeí. Zájemci své zeměpisné znalosti 

využijí při účasti na debatních soutěžích (Debatní liga) nebo na simulačních konferencích (Pražský studentský summit). Spoluprací s vysokými 

školami (Přírodovědecká fakulta UK, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, Technická univerzita v Liberci apod.) dostanou žáci 

přehled o možnostech studia zeměpisných oborů na VŠ a o jejich možném uplatnění v praxi. Pro žáky je připravena široká nabídka volitelných 

předmětů ve 3. a 4. ročníku. Nabízejí se jednoleté odborné předměty s dotací dvě hodiny týdně a pro žáky, kteří si vybrali zeměpis jako maturitní 

předmět, tříhodinový maturitní seminář. 
Čtyřletý program živé jazyky je obsahově i hodinovými dotacemi totožný s výukou vyššího stupně osmiletého studia a se čtyřletým 

programem všeobecným. Je kladen větší důraz na využití cizího jazyka jako nástroje geografického poznávání. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého 

gymnázia – živé jazyky může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu zeměpisu v  cizím jazyce v rámci povinně volitelných předmětů. 
Zeměpis se vyučuje v kmenových třídách nebo v zeměpisné pracovně, všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Dále výuka 

probíhá v počítačových učebnách, kde žáci posilují své IT kompetence prací s mapovými servery, digitálními mapami, GIS programy a dalšími 

zdroji geografických dat. Žáci se aktivně učí třídit, analyzovat a interpretovat data, efektivně je vizualizovat a vytvářet vlastní digitální výstupy. 

K výuce se využívají školní a tematické atlasy, encyklopedie a odborné knihy ze zeměpisné knihovny. K dispozici jsou také tematické časopisy 

National Geographic, Dnešní svět a Geografické rozhledy. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají tyto postupy, metody a formy práce: 
 

Kompetence k učení 
 zadáváme žákům úkoly, k nimž žáci vyhledávají, zpracovávají, třídí a hodnotí informace a data z různých informačních zdrojů 
 učíme žáky kriticky přistupovat k různým zdrojům informací, hodnotit jejich věrohodnost a následně je využívat v praxi 
 získané poznatky propojujeme se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, žáci si tak vytvářejí ucelenější představy o vztazích mezi 

přírodním a společenským prostředím 
 navozováním modelových situací vedeme žáky k hodnocení současných problémů Země 
 vedeme žáky k prezentaci vlastní práce, sebereflexi a k objektivnímu hodnocení své práce i práce druhých 
 do výuky zařazujeme různé metody, jako například skupinová práce, řízená diskuze, projekty 
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Kompetence k řešení problému 

 připravujeme úkoly, které vedou k samostatnému a tvůrčímu řešení na základě poznatků nejen zeměpisných, ale i z jiných předmětů 
 vytváříme s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností určité hypotézy k úkolům, žáci je ověřují 

praktickou činností a kladou otázky s geografickou tematikou a formulují správná řešení problémů 
 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 
 vedeme žáky k tomu, aby sami uměli kriticky hodnotit postup i výsledek samostatné i skupinové práce a aby z hodnocení uměli 

vyvozovat závěry pro další postup 
 v rámci exkurzí a geografického terénního vyučování směřujeme žáky ke vnímání jevů a procesů a k promítání teoretických 

poznatků do praxe 
 

Kompetence komunikativní 
 při všech formách projevu žáků je vedeme k jazykově správnému a logickému vyjadřování myšlenek 
 učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse 
 formou diskuse na dané téma vedeme žáky ke schopnosti jasně a logicky formulovat svůj názor, vhodně argumentovat a vést dialog 

 
Kompetence sociální a personální 

 při práci v týmu podporujeme uplatňování individuálních schopností a dovedností a dosahování společných stanovených cílů 
 podporujeme kooperativní učení 
 organizujeme zeměpisné exkurze a soutěže, které umožní lépe rozvíjet vztahy mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem 

 
Kompetence občanské 

 vysvětlujeme žákům etnická, národní, náboženská specifika a podporuje lidskou solidaritu a porozumění 
 sledováním současných problémů světa vytváříme u žáků zájem o sledování společenských, politických, hospodářských 

a ekologických událostí 
 vedeme žáky k vnímání vztahů a zákonitostí mezi člověkem, společností a životním prostředím 
 motivujeme žáky k účasti a samostatné organizaci skupinových projektů 

 

Kompetence pracovní – nižší gymnázium 
 vedeme žáky k osvojení dovedností a zvládnutí pomůcek potřebných k orientaci v krajině a pobytu v přírodě, aby 

nedocházelo narušení životního prostředí a zdraví 
 vedeme žáky k tomu, aby třídili odpad, zapojovali se do akcí při úpravě okolí školy a chránili životní prostředí 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Zeměpis 

 

- 214 - 

 

Kompetence k podnikavosti – vyšší gymnázium 

 nabídkou široké škály volitelných předmětů od 3. ročníku a septimy vedeme žáky k odbornému zaměření dle jejich volby a 

k následnému cílevědomému a zodpovědnému přístupu k budoucímu profesnímu zaměření 
 podporujeme aktivní přístup žáků k aktuálnímu dění v politickém, společenském a kulturním kontextu organizováním projektových 

dnů a tuzemských a zahraničních projektů 
 spolupracujeme s vysokými školami, čímž žákům pomáháme s budoucí profesní orientací 

 

Kompetence digitální 

 vedeme žáky k získávání, posuzování a třídění digitálních dat a informací v různých formátech 
 usilujeme o to, aby žáci vytvářeli digitální obsah a využívali k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 vedeme žáky k používání digitálních serverů a map k získávání geografických poznatků, souvislostí mezi jevy a k prezentaci vlastní 

práce 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima 

Očekávané výstupy     Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 
 
Postavení Země ve vesmíru 
 vysvětlí vznik, složení vesmíru a Sluneční 

soustavy 
 popíše pohyby planety Země a vysvětlí 

důsledky těchto pohybů 
 vysvětlí příčiny rozdílného času na Zemi  
 
 
Kartografie 
 používá s porozuměním základní 

geografickou, topografickou a 
kartografickou terminologii 

  určuje zeměpisnou polohu na mapách 

podle údajů zeměpisné šířky a zeměpisné 

délky 
 prokáže schopnost práce s topografickou 

mapou 
 používá mapové servery a digitální mapové 

aplikace 
 představí kartografickou mapu jako typ 

modelu a demonstruje to alespoň na dvou 

příkladech 

 
 
 
 
 vesmír, Sluneční soustava, Země, střídání 

dne a noci, střídání ročních období, světový 

čas, časová pásma, pásmový čas, datová 

hranice 
 
 
 
 
 geografická kartografie a topografie – 

glóbus, mapa, zeměpisná síť, poledníky a 

rovnoběžky, zeměpisné souřadnice 
 určování zeměpisné polohy v zeměpisné 

síti; měřítko a obsah map 
 mapové servery a aplikace 

 
 
 
 
 model jako zjednodušené znázornění 

skutečnosti, využití modelů ke zkoumání, 

porovnávání a vysvětlování jevů 
 

 
 
 
 
EV: Základní podmínky 

života 
 
VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímají: různá 

členění roku, odlišné 

pojetí kalendáře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FYZ – Látky a tělesa; 

Pohyb těles, síly; Vesmír 
 
DEJ – Nejstarší civilizace; 

Křesťanská a středověká 

Evropa: starověké a 

středověké představy o 

vesmíru a sluneční 

soustavě 
 
IVT – Vyhledávání 

informací a komunikace; 

Zpracování a využití 

informací 
 
DGT – Využití digitálních 

technologií 
 
MAT – Závislosti, vztahy 

a práce s daty; 
Nadstandardní aplikační 

úlohy a problémy 
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 v papírové i elektronické podobě mapy 

najde odpověď na otázku 
 
Krajinná sféra 
 rozlišuje složky přírodní sféry, jejich 

vzájemnou souvislost 
 objasní s porozuměním procesy deskové 

tektoniky 
 objasní s porozuměním vnitřní přírodní síly 

působící na zemský povrch a projevující se 

zemětřesením, sopečnou činností a vznikem 

pohoří 
 popíše proces zvětrávání působením 

vnějších přírodních činitelů 
 
 popíše rozložení vody na Zemi a vysvětlí 

její oběh 
 rozliší a pojmenuje pohyby mořské vody a 

její vlastnosti 
 porozumí hydrologickým pojmům vodstva 

pevnin  
 

 pojmenuje složky ovzduší  
 pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a 

posoudí, v jaké míře ovlivňují podnebí 

v jednotlivých částech světa 
 porovná oblasti s rozdílným podnebím 

(podnebné pásy) 
 popíše základní rysy celkového oběhu 

vzduchu v atmosféře (planetární cirkulaci) 
 pojmenuje a vyhledá v mapách biosféry 

jednotlivá šířková (vegetační) pásma  

 
 
 
litosféra 
 stavba a složení Země 
 litosféra 
 teorie litosférických desek 
 vznik kontinentů 
 působení vnitřních sil (sopečná činnost, 

vrásnění, zemětřesení) 
 působení vnějších sil (zvětrávání) 

 
 
 
 
hydrosféra 
 oběh vody na Zemi 
 světový oceán a moře 
 vlastnosti a pohyby mořské vody 
 vodstvo pevnin 
 podpovrchová voda 

 
atmosféra 
 podnebí a jeho změny (podnebné pásy) 
 počasí 
 všeobecný oběh atmosféry 

 
 
 
biosféra 
 zákonitosti rozložení života na Zemi 
 vztah živé a neživé přírody 

 
 
 
 
 
V: Vztah člověka 

k prostředí 
 - změny v krajině (krajina 

dříve a dnes)  
 
EV: Lidské aktivity a 
problémy životního 

prostředí 
- vliv člověka na životní 

prostředí a jeho ochranu 
 
 
EV: Základní podmínky 

života (voda) 
 
 
 
 
 
MV: Tvorba mediálního 

sdělení a její interpretace-
sledování a 

vyhodnocování 

předpovědí počasí  
 
EV: Základní podmínky 

života (ovzduší); 
 

 
 
 
 
 
BIO – Neživá příroda: 

vznik a stavba Země, 

nerosty a horniny, vnější a 

vnitřní geologické 

procesy, vývoj zemské 

kůry 
 
 
 
 
 
 
CHE – Směsi: voda 
 
FYZ – Mechanické 

vlastnosti tekutin 
 
 
BIO – Neživá příroda: 

Podnebí a počasí ve 

vztahu k životu 
 
VKZ – ochrana člověka 

za mimořádných událostí 

(živelní pohromy 
v důsledku 

atmosférických poruch) 
CHE – směsi: vzduch 
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 znázorní uspořádání biomů v závislosti na 

nadmořské výšce 
 popíše vznik a složení půdy 
 s pomocí mapy zhodnotí rozmístění 

půdních typů a druhů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demografie 
 objasní demografický vývoj regionů světa, 

nalézá jeho příčiny a následně vyvozuje 

jeho dopady na demografické ukazatele 
 porovná přírodní a společenské vlivy na 

rozmístění lidí a zhodnotí nerovnoměrný 

tlak na přírodní prostředí v různých částech 

světa 
 vysvětlí změny směru a intenzity 

migračních pohybů obyvatel 

 vliv člověka na přírodu 
 

pedosféra 
 vznik půd a jejich rozložení ve světě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obyvatelstvo a sídla 
 vývoj počtu obyvatel 
 věková skladba 
 model rodiny 
 hustota osídlení 
 
 
 
 migrace 
 

EV: Ekosystémy – biomy, 
biodiverzita; Vztah 
člověka k prostředí – 
ochrana biosféry a 

životního prostředí 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát  
– odpovědnost k ochraně 

biosféry a životního 

prostředí 
VMEGS: Jsme Evropané 

– analýza globálních vlivů 

na biosféru a na životní 

prostředí 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí: šíření pouští 

(desertifikace), příčiny, 

důsledky  
VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá: vliv lidských 

činností na krajinu a 

životní prostředí  
 
 
 
EV – Vztah člověka 

k prostředí 
 
 
 
 
 

BIO – snižování 

biodiverzity a krajinné 

diverzity, dopad na 
lidskou společnost 
 
BIO – základy ekologie: 

Organismy a prostředí; 

Ochrana přírody a 

životního prostředí 
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 vysvětlí řádovost sídel, jejich nabídku 

služeb a vzájemné propojení 
 
Ekonomika 
 rozumí dělení světového hospodářství na 

jednotlivé sektory a dokáže porovnávat 

jejich zastoupení v historickém vývoji 
 vnímá zemědělství jako příklad 

dlouhodobého procesu adaptace mezi 

přírodou a společností 
 vnímá důležitost přírodních zdrojů 

v historickém rozmístění hospodářství a 

současný posun díky vývoji moderních 

technologií 
 vysvětlí propojení jednotlivých 

hospodářských oblastí a hodnotí změny 

jejich důležitosti 
 

 sídla a sítě 
 

 
 
 hospodářské sektory a jejich zastoupení ve 

světě 
 typy zemědělství a jejich rozmístění ve 

světě 
 zemědělské komodity, jejich produkce a 

vývoz 
 nerostné suroviny a jádrové oblasti 
 průmysl a doprava 
 moderní technologie 
 doprava  
 vědecký pokrok, globalizace 

 

 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímají 
-orientace na politické 

mapě světa  
 
 
 
 
 
 
 

Ročník: sekunda 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Regiony světa 
 rozpozná jednotlivé kontinenty a oceány 
 porovná jednotlivé oceány podle určitých 

srovnávacích kritérií a posoudí jejich 

hospodářský význam  
 

Fyzická geografie kontinentu 
 vyhledá v mapách světa daný kontinent, 

určí jeho geografickou polohu  

 
 
Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie, 

oceány, polární oblasti 
 mapa světa-postavení kontinentů a oceánů  
 
 
 
 fyzická mapa jednotlivých kontinentů 
 
 

 
 
MKV: Kulturní diference 

– kulturní tradice, zvyky, 

náboženství, hodnoty; 
Etnický původ – různé 

způsoby života, odlišné 

myšlení a vnímání světa  
 
 
EV: Ekosystémy 

 
 
DEJ – historie objevování 

kontinentů 
 
 
 
BIO – Biologie rostlin; 
Základy ekologie: 

porovnání způsobu 

pěstování zemědělských 
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 pojmenuje a vyhledá v mapách významné 

prvky horizontální členitosti: významné 

části pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, 

poloostrovy, průlivy 
 

 popíše s pomocí mapy výškovou členitost 

povrchu, pojmenuje a vyhledá v mapách 

nejvíce zastoupené povrchové útvary a 

posoudí činitele, které je formovaly 
 

 porovná podnebí v jednotlivých částech 

kontinentu podle teploty a množství srážek, 

určí jednotlivá podnebná pásma 
 vyhledá v mapách hlavní zdroje vody 
 objasní závislost rozmístění rostlinstva, 

živočišstva a půd na podnebí 
 pojmenuje a popíše příklady rostlinstva a 

zvířeny v zastoupených biomech 
 

Socioekonomická geografie kontinentu 
 vyhledá v mapách nejhustěji a řídce 

zalidněné oblasti kontinentu a posoudí 

příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění 

obyvatelstva 
 srovnává obyvatelstvo zeměpisných oblastí 

podle kultury, způsobu života a náboženství 
 popíše z demografického hlediska 

modelové státy jednotlivých makroregionů 

a vzájemně je porovná 
 vysvětlí, jak přírodní podmínky ovlivňují 

ekonomický vývoj daného makroregionu 
 hodnotí klady a zápory ekonomického 

 povrch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 podnebí 
 
 
 vodstvo 
 biomy jednotlivých kontinentů 
 
 
 
 
 
 lidnatost regionů a hustota zalidnění 
 
 
 
 národnostní a náboženské složení 

obyvatelstva 
 
 demografické ukazatele 
 
 
 hospodářství regionů: zemědělství, 

průmysl, doprava a služby 
 

-přístupy k přírodě, 

k přírodnímu a kulturnímu 

dědictví  
 
MV: Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Kulturní diference: 

kulturní tradice, zvyky, 

náboženství, hodnoty; 
Etnický původ: různé 

způsoby života, odlišné 

myšlení a vnímání světa  
 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát  
-respektování kulturních, 

etnických a jiných  
odlišností (lidské rasy, 

náboženství, jazyky)  
 
EV: Ekosystémy 

plodin ve vyspělých a 

v málo rozvinutých 
zemích 
 
 
 
DEJ – Počátky lidské 

společnosti; Objevy a 

dobývání. Počátky nové 

doby; Rozdělený a 

integrující se svět: 

Kolonialismus a 
dekolonizace 
DEJ – historie objevování 

kontinentu 
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vývoje makroregionu a zapojení do 

globálního obchodu 
 
 
 

 mezinárodní obchod  -přístupy k přírodě, 

k přírodnímu a kulturnímu 

dědictví  
 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát  
-respektování kulturních, 

etnických a jiných 

odlišností (lidské rasy, 

náboženství, jazyky)  
 

Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Regiony světa 
 totožné výstupy jako v sekundě 

 
Fyzická geografie kontinentu 
Socioekonomická geografie kontinentu 
 
Česká republika 
 
Žák: 
 určí geografickou polohu a rozlohu České 

republiky a porovná ji s ostatními 

evropskými státy 
 rozliší typy a průběh státní hranice se 

sousedními státy a jejich historické 

proměny  
 
 

 
 
Evropa 
 
 
 totožné jako v sekundě 

 
 
 
 
 poloha a rozloha státu 

 
 
 vznik státu 

 
 
 
 

 
 
VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímají – naši 

sousedé v Evropě; 

Objevujeme Evropu a svět 
– naše vlast a Evropa, 

evropské krajiny; Jsme 

Evropané – orientace na 
politické a obecně 

zeměpisné mapě Evropy a 

v atlasových tematických 

mapách České republiky 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBN – Člověk ve 

společnosti: naše vlast: 

pojem vlasti a 
vlastenectví, státní 

symboly; Stát a právo: 

právní základy státu 
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Fyzická geografie 
 nastíní hlavní geologické procesy a jejich 

vliv na současný reliéf 
 orientuje se na fyzické mapě České 

republiky 
 uvádí na příkladech rozdíly v působení 

jednotlivých geomorfologických činitelů 

v krajině 
 pojmenuje hlavní činitele ovlivňující 

podnebí České republiky 
 rozliší mezi podnebím a počasím, uvádí 

příklady přírodních a antropogenních vlivů  
 

 zařadí území ČR k úmořím evropských 

moří 
 pojmenuje hlavním zdroje vody, vyhledá je 

v mapách 
 rozlišuje mezi půdními druhy a půdními 

typy, pojmenuje hlavní půdní typy na území 

České republiky 
 popíše skladbu a funkci základních 

přírodních ekosystémů na území České 

republiky 
 
 
 

Obyvatelstvo 
 posoudí historické a aktuální trendy 

demografického vývoje obyvatelstva 

v České republice 
 určí hlavní migrační trendy v rámci České 

republiky a mezi okolními státy 

 geologická stavba a vývoj 
 
 geomorfologické členění 
 povrch 

 
 
 
 
 podnebí a počasí 

 
 
 
 
 vodstvo 

 
 
 
 půdní typy a druhy 
 rozšíření půd 
 
 rozmístění rostlinstva a živočišstva 
 ochrana přírody a životního prostředí 

 
 
 
 
 
 vývoj počtu obyvatel 

 
 
 migrace 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Ekosystémy  
 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí: ochrana 
přírody; Vztah člověka 

k prostředí 
 
OSV: Poznávání lidí, 

Mezilidské vztahy 
 
 
VMEGS: Objevujeme 
Evropu a svět: naše vlast a 

Evropa: evropské a 

globální vlivy na rozvoj 

společenského prostředí 

BIO – Neživá příroda: 

nerosty a horniny, vnější a 

vnitřní geologické 

procesy, půdy, geologický 

vývoj a stavba území ČR, 

podnebí a počasí ve 

vztahu k životu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – historie 
rybníkářství a vodních děl 

v českých zemích 
 
BIO – Základy ekologie: 

organismy a prostředí 
 
BIO – Základy ekologie: 

ochrana D přírody a 
životního prostředí: 

chráněná území přírody 

v ČR 
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 zhodnotí souvislosti rozmístění 

obyvatelstva s nadmořskou výškou, s 

přítomností přírodních zdrojů a s dalšími 

faktory 
 uvede změny ve struktuře obyvatelstva 

(zastoupení národností, náboženství, 

zaměstnanost), objasňuje mechanismus 

změn 
 uvádí příklady sídel podle jejich funkce, 

objasňuje historické souvislosti týkající se 

vzniku a funkce měst  
 
Hospodářství a regiony 
 člení hospodářství do jednotlivých sektorů a 

nalézá souvislosti mezi hospodářskými 

sektory a odvětvími 
 zhodnotí strukturu surovinové základny  
 objasní pojmy: obnovitelné a neobnovitelné 

energetické zdroje a jejich využití 

v současné době 
 lokalizuje na mapě hlavní hospodářské 

jádrové oblasti a porovná jejich význam 
 zhodnotí charakter zemědělství  
 vymezí a vyhledá v mapách hlavní 

dopravní tahy a trasy  
 pojmenuje podstatné podmínky a 

atraktivity pro rozvoj cestovního ruchu 
 pojmenuje, popíše a vyhledá v mapách 

příklady národních kulturních památek a 

památek zapsaných v seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO 
 rozlišuje základní správní kategorie 

 hustota zalidnění 
 

 
 

 složení obyvatelstva 
 
 
 
 sídla 

 
 
 
 
 sektory hospodářství 

 
 
 přírodní zdroje, nerostné suroviny 

 
 
 
 průmyslová odvětví 

 
 zemědělství 
 doprava 

 
 cestovní ruch 

 
 
 
 
 
 vývoj regionální struktury 

 

v ČR 
 
MKV: Etnický původ 
 
EV: Vztah člověka k 

prostředí 
 
VMEGS: Jsme Evropané: 

orientace v hospodářských 

tematických mapách ČR 
 
 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí: vliv průmyslu 

na prostředí 
 
VMEGS: Jsme Evropané: 

význam dopravní polohy 

ČR v Evropě 
 
 
VMEGS: Objevujeme 
Evropu a svět: postavení 

ČR ve světové síti aktivit 

cestovního ruchu a služeb 

obyvatelstvu 
 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí: ochrana přírody 

a kulturních památek 
 

 
 
 
 
OBN – Člověk ve 

společnosti  
 
DEJ – Nejstarší civilizace. 

Kořeny evropské kultury 
 
 
 
OBN – Stát a 

hospodářství: majetek, 

vlastnictví; výroba, 

obchod, služby; principy 

tržního hospodářství; Stát 

a právo: právní základy 

státu 
 
DEJ – Modernizace 
společnosti: 

industrializace a její 

důsledky pro společnost 
FYZ-Energie 
 
BIO – Základy ekologie: 

vlivy průmyslu na životní 

prostředí 
CHE – Chemie a 
společnost: chemický 

průmysl v ČR 
DEJ – Počátky lidské 
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v územním členění a zná instituce státní 

správy  
 komplexně srovnává jednotlivé regiony ČR 

podle vybraných kritérií: z hlediska 
přírodních podmínek, osídlení, 

hospodářského potenciálu, životní úrovně, 

kvality životního prostředí, možností 

dalšího rozvoje a bariér 
 hodnotí na příkladech pohraničních oblastí 

příklady spolupráce v euroregionech 
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného 

chování a jednání při mimořádných 

událostech 

 
 kraje 

 
 
 
 
 
 NUTS 
 Euroregiony 

 

 
 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát; Principy 

demokracie jako formy 
vlády a způsobu 

rozhodování 
 
MV: Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení o regionech ČR 

společnosti: význam 

zemědělství pro rozvoj 

lidské společnosti 
OBN – Člověk ve 

společnosti: kulturní život 
OBN – Mezinárodní 

vztahy, globální svět: 

evropská integrace; 

mezinárodní spolupráce;   
OBN – Stát a právo: 

právní základy státu: 

státní správa a 

samospráva 
 

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Lidé na Zemi 
Žák:  
 pochopí příčiny a důsledky propojování 

světa a naučí se rozlišovat jejich pozitiva a 

negativa 
 nachází příklady dopadů globalizace na 

jeho způsob života 
 uvědomí si rozdílnost ve vyspělosti regionů 

a vysvětlí příčiny a možný budoucí vývoj 
 porozumí výhodám mezinárodní integrace a 

seznámí se s funkcí mezinárodních 

organizací 
 

 
 
 
 proměny současného světa 

 
 
 globalizace 

 
 nadnárodní společnosti 
 periférie 
 mezinárodní organizace a jejich postavení 

v historickém vývoji 
 

 
 
OSV: Poznávání lidí, 

Mezilidské vztahy 
 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí: průmyslová 

revoluce a demografický 

vývoj 
 
EV: Vztah člověka 

k prostředí: příčiny a 

důsledky zvyšování 

 
 
OBN – Člověk ve 

společnosti 
OBN – Mezinárodní 

vztahy, globální svět: 

evropská integrace, 

mezinárodní spolupráce, 

globalizace – projevy, 
klady, zápory, významné 

globální problémy, 

způsob jejich řešení 
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 vysvětlí roli světových náboženství a 

pochopí příčiny prolínání světových kultur 
 vysvětlí vliv současné migrace na dění ve 

světě a na složení a rozložení obyvatelstva  
 umí prezentovat vlastní názor na 

dodržování lidských práv ve světě 
 seznámí se s ohnisky napětí ve světě a 

příčinami jejich vzniku 
 dokáže prezentovat vlastní názor na 

ekologické problémy světa a umí uvést 

konkrétní příklady 
 

 
 zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi 
 načrtne schematicky věkové pyramidy států 
  rozlišuje sídla podle velikosti a uvádí 

konkrétní příklady z oblasti místního 

regionu 
 posuzuje vzájemnou propojenost osídlení 

městského typu a uvádí příklady různých 

funkcí měst 
 

 
 vymezí podstatné rozdíly mezi vyspělým 

tržním hospodářstvím vyspělých států a 

ekonomikou málo rozvinutých států 
 uvádí a hodnotí kritéria pro porovnání 

hospodářské a společenské vyspělosti zemí, 

objasní obecný význam pojmů jádro a 

periferie 
 vymezí jádrové a periferní oblasti světa 

 

 
  světová náboženství 

 
 migrace 

 
 lidská práva 

 
 ohniska napětí 

 
 globální problémy 
 ekologie a udržitelný rozvoj 

 
 
 
 demografická data, věkové pyramidy 

 
 
 
 
 urbanizace 
 struktura měst 
 aglomerace a megalopole 

 
 
 jádrové a periferní oblasti světa 

 
 
 HDP 
 sektorová skladba hospodářství 
 infrastruktura 
 
 

rozdílů globalizace jevů a 

procesů 
VMGS: Objevujeme 
Evropu a svět: příčiny a 

důsledky politických, 

náboženských, 

hospodářských a 

kulturních rozporů 
 
VMEGS: Objevujeme 
Evropu a svět: globální 

vlivy na společenské 

prostředí 
 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí: průmysl a 

životní prostředí, průmysl 

a udržitelný rozvoj 

společnosti, hospodaření 

s odpady 
 
MKV: Kulturní diference,  

Lidské vztahy, Etnický 

původ; Multikulturalita; 

Princip sociálního smíru a 

solidarity 
VDO: Principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 

rozhodování; Občanská 

společnost 
 

 
DEJ – Počátky lidské 

společnosti 
 
DEJ – Křesťanství a 

středověká Evropa 
 
OBN – Stát a 

hospodářství: výroba, 

obchod, služby, principy 

tržního hospodářství; Stát 

a právo; Mezinárodní 

vztahy, globální svět 
 
 
 
DEJ – Počátky lidské 

společnosti: význam 

zemědělství pro rozvoj 

lidské společnosti 
 
 
 
DEJ – Modernizace 
společnosti: 

industrializace a její 

důsledky pro společnost 
 
VKZ – Zdravý způsob 

života a péče o zdraví; 

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence: Ochrana 
člověka za mimořádných 
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 posoudí význam zemědělství pro výživu 

lidstva a jeho propojení s ostatními 

složkami hospodářství 
 

 vymezí a lokalizuje v mapách hlavní 

světové dopravní tahy a trasy  
 hodnotí zaměstnanost obyvatelstva ve 

službách jako jeden z nejprůkaznějších 

ukazatelů stupně rozvoje jednotlivých zemí 

světa 
 vymezí a lokalizuje v mapách hlavní 

světové oblasti cestovního ruchu, uvádí 

jejich hlavní lokalizační faktory 
 

 
 světové zemědělství 
 pěstování zemědělských plodin a 

chov hospodářských zvířat 
 rybolov 
 služby a doprava 

 
 
 
 
 cestovní ruch a rekreace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VMEGS: Objevujeme 
Evropu a svět: orientace 

v tematických mapách, 

grafech a v tabulkách 

světového hospodářství 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního pro-
středí: udržitelný život 

(rozvoj) společnosti 
VMEGS: Objevujeme 
Evropu a svět: 

porozumění historickým a 

politickým událostem, 

které ovlivňovaly vývoj 

světa 
VMEGS: Objevujeme 
Evropu a svět: vývoj a 

mezníky světového 

zemědělství 
VDO: Občan, občanská 

společnost a stát; Principy 

demokracie jako formy 
vlády a způsobu 

rozhodování; Formy 

participace občanů 

v politickém životě 
VMEGS: Objevujeme 
Evropu a svět: evropské 

krajiny 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí: ochrana přírody 

událostí (živelní pohromy) 
 
CHE – Bezpečnost práce: 

mimořádné události; 

Chemie a společnost 
BIO – Základy ekologie: 

Ochrana přírody a životní 

ho prostředí: globální 

problémy a jejich řešení 
 
BIO – Základy ekologie: 

Ochrana přírody a 

životního prostředí, 

chráněná území; Praktické 

poznávání přírody  
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5. – 7. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima), 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření, živé jazyky 

Ročník: 1. ročník, kvinta  
 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Planeta Země 
Žák: 
 porovná postavení Země ve vesmíru a 

vlastnosti Země s ostatními tělesy Sluneční 

soustavy 
 popíše pohyby planety Země a vysvětlí jejich 

dopady na život na Zemi 
 
 
Topografie a kartografie, digitální mapy 
 používá s porozuměním vybranou 

geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

 na konkrétních případech prokáže schopnost 

orientace na mapě, znalost mapových značek 

a používání zeměpisných souřadnic 
 rozpozná základní druhy map a specifikuje 

jejich využití 
 používá mapové servery a digitální mapové 

aplikace 
 dokáže vizualizovat geografická data a 

vytvářet vlastní mapy 
 
Fyzická geografie 
 porovná na příkladech mechanismy působení 

endogenních (princip deskové tektoniky) a 

 
 
 
 vesmír, Země jako vesmírné těleso 
  tvar a pohyby Země 
  důsledky pohybu Země pro život lidí a  
  organismů 
  střídání dne a noci, střídání ročních období 
  časová pásma na Zemi, kalendář 
 
 
 geografická kartografie a topografie 
 geografický a kartografický vyjadřovací 

jazyk 
 zeměpisné souřadnice 
 měřítko a obsah map 
 druhy map a hlavní kartografická zobrazení 
 metody tematických  
 mapování a vznik mapy 
 mapové servery a digitální mapové aplikace 
 základní nástroje GIS – ArcGIS Online, 

Story Maps 
 
 
 stavba a složení Země 
 litosféra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí 
-Jak člověk ovlivňuje ŽP 

 
 
FYZ 
Žák využívá poznané 

fyzikální zákony 

k objasnění vzniku 

mořského přílivu a odlivu, 

polární záře a 

mechanismu zatmění 

Slunce a Měsíce 
 
 
 
 
Objasní s využitím 

poznaných fyzikálních 

zákonů pohyby planet a 

dalších objektů sluneční 

soustavy 
 
 
 
 
 
Biologie 
Žák analyzuje 

energetickou bilanci Země 
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exogenních procesů a jejich vliv na utváření 

zemského povrchu a na život lidí 
 specifikuje jednotlivé typy georeliéfu 

 
 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 
 rozliší jednotlivé složky vodstva pevnin a na 

konkrétních příkladech objasní jejich 

zapojení ve velkém oběhu 
 

 rozliší hlavní biomy světa 
 posoudí na konkrétních příkladech, jak 

přírodní prostředí a zásahy člověka ovlivňují 

způsob života lidí na Zemi  
 objasní globálnost působení antropogenních 

vlivů na ŽP a lokalizuje na příkladech 

poškozování krajiny ve světovém, 

kontinentálním a v lokálním měřítku 
 
 

Socioekonomická geografie 
 analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, 

náboženská, kulturní a politická specifika 

kulturních regionů světa s ohledem na způsob 

života a životní úroveň  
 posoudí vliv jednotlivých demografických 

ukazatelů na předpokládaný vývoj světové 

populace 
 rozlišuje a porovná hlavní náboženské 

 teorie litosférických desek 
 endogenní a exogenní procesy 
 typy georeliéfu 

 
 systém fyzickogeografické sféry na 

planetární a regionální úrovni – zonalita, 
azonální jevy 

 klimatografické činitele 
 všeobecný oběh atmosféry 
 podnebné pásy Země 
 oběh vody na Zemi 
 světový oceán  
 vlastnosti a pohyby mořské vody 
 vodstvo pevnin, kryosféra 
 podpovrchová voda 
 bioklimatické pásy pevnin a oceánů 
 bioklimatické výškové stupně 
 antropogenní zásahy a jejich důsledky 
 
 
 
 
 
 
 vývoj a perspektivy světové populace 
 územní rozmístění obyvatelstva 
 světová ekumena 
 
 demografická revoluce a demografické 

ukazatele 
 
 hlavní světová náboženství a jejich 

od počátku existence po 

současnost 
-Jaké zdroje energie 

člověk na Zemi využívá a 

jaké z toho pro něj 

vyplývají důsledky 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – využití vody a 

nejčastější příčiny jejího 

znečištění 
 
 
 
EV: 
Člověk a životní prostředí 
Jaké jsou příčiny rychlého 

růstu lidské populace a 

jaký vliv má tento růst na 

životní prostředí 
 
 
 
 
 
MKV: 
 psychosociální aspekty 

interkulturality 
 
EV: 
 Člověk a životní 

prostředí 
 

a příčiny vnitřních a 

vnějších geologických 

procesů – žák analyzuje 

různé druhy poruch v 

litosféře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO 
-rozšíření živočichů na 

planetě, etologie 

živočichů 
-ohrožené živočišné druhy 
 
 
 
 
 
DEJ 
ZSV 
 občan ve státě 
 mezinárodní vztahy, 

globální svět 
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systémy, identifikuje projevy náboženské a 

jiné nesnášenlivosti 
 s pomocí mapy lokalizuje hlavní světová 

velkoměsta a pojmenuje hlavní problémy 

světové urbanizace 
 objasní problematiku světové migrace  
 
 
Úvod do regionální geografie 
 lokalizuje na mapách makroregiony světa, 

vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich 

přírodní, kulturní, politické a hospodářské 

poměry a jednotlivé makroregiony vzájemně 

porovná  
 

zastoupení ve světě 
 

 urbanizace 
 struktura a funkce měst a venkova 
 
 migrace 
 
 
 
 makroregiony světa  
 
 
 

 
 

Ročník: 2. ročník, sexta 

 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Regionální geografie 
Žák: 

 
Fyzická geografie kontinentu 
 vyhledá v mapách světa daný kontinent, 

určí jeho geografickou polohu  
 
 pojmenuje a vyhledá v mapách významné 

prvky horizontální členitosti: významné 

části pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, 

poloostrovy, průlivy 
 

 popíše s pomocí mapy výškovou členitost 

 
Austrálie a Oceánie, Asie, Amerika, Afrika, 

polární oblasti 
 
 
 geografická poloha, přírodní poměry 
 
 
 fyzická mapa jednotlivých kontinentů 
 
 
 
 
 povrch 

 
 
 
OSV: 
 Sociální komunikace 
 Organizační 

dovednosti 
 Efektivní řešení 

problémů 
VMEGS: 
 Žijeme v Evropě 
 Evropský integrační 

proces 

 
 
 
DEJ 
ZSV 
 občan ve státě 
 mezinárodní vztahy, 

globální svět 
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povrchu, pojmenuje a vyhledá v mapách 

nejvíce zastoupené povrchové útvary a 

posoudí činitele, které je formovaly 
 

 porovná podnebí v jednotlivých částech 

kontinentu podle teploty a množství srážek, 

určí jednotlivá podnebná pásma 
 vyhledá v mapách hlavní zdroje vody 
 objasní závislost rozmístění rostlinstva, 

živočišstva a půd na podnebí 
 pojmenuje a popíše příklady rostlinstva a 

zvířeny v jednotlivých biomech 
 

 
 
Socioekonomická geografie kontinentu 
 vyhledá v mapách nejhustěji a řídce 

zalidněné oblasti kontinentu a posoudí 

příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění 

obyvatelstva 
 srovnává obyvatelstvo zeměpisných oblastí 

podle kultury, způsobu života a náboženství 
 popíše z demografického hlediska 

modelové státy jednotlivých makroregionů 

a vzájemně je porovná 
 vysvětlí, jak přírodní podmínky ovlivňují 

ekonomický vývoj daného makroregionu 
 hodnotí klady a zápory ekonomického 

vývoje makroregionu a zapojení do 

globálního obchodu 
 zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastávají a mohou nastat 

a co je příčinou těchto změn 

 
 
 
 
 podnebí 
 
 
 vodstvo 
 biomy jednotlivých kontinentů 
 
 
 
 
 
 
 
 lidnatost regionů a hustota zalidnění 
 
 
 
 národnostní a náboženské složení 

obyvatelstva 
 demografické ukazatele 
 
 
 hospodářství regionů: zemědělství, 

průmysl, doprava a služby 
 mezinárodní obchod a integrace 
 
 
 
 
 

 Rozvoj kultury 
v národním, 

evropském a globálním 

kontextu 
 Mezinárodní 

spolupráce a 

humanitární pomoc 
MKV: 
 Psychosociální aspekty 

interkulturality 
EV: 
 Člověk a životní 

prostředí 
 
 
 
OSV: 
 Sociální komunikace 
 Organizační 

dovednosti 
efektivní řešení  
problémů 

 
VMEGS: 
 Žijeme v Evropě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEJ 
ZSV 
 občan ve státě 
 právo a spravedlnost 
 moderní doba a 

soudobé dějiny 
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 objasní příčiny, které způsobují etnickou, 

náboženskou a jinou nesnášenlivost jako 

možný zdroj mezinárodního napětí a 

navrhne, jak jim předcházet 
 

 ohniska napětí 
 
 

 

Ročník: 3. ročník, septima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Regionální geografie 
 totožné výstupy jako ve 2. ročníku 
 
Česká republika 
 
Žák: 
 určí geografickou polohu a rozlohu České 

republiky a porovná ji s ostatními 

evropskými státy 
 rozliší typy a průběh státní hranice se 

sousedními státy a jejich historické 

proměny  
 
 nastíní hlavní geologické procesy a jejich 

vliv na současný reliéf 
 orientuje se na fyzické mapě České 

republiky 
 uvádí na příkladech rozdíly v působení 

jednotlivých geomorfologických činitelů 

v krajině 
 
 pojmenuje hlavní činitele ovlivňující 

 
Evropa 
 totožné jako ve 2. ročníku 
 
 
 
 
 poloha a rozloha státu 
 
 
 vznik státu 
 
 
 
 geologická stavba a vývoj 
 
 geomorfologické členění 
 
 povrch 
 
 
 
 podnebí a počasí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: 
 Člověk a životní 

prostředí 
 Životní prostředí České 

republiky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEJ 
ZSV 
 občan ve státě 
 právo a spravedlnost 
 moderní doba a 

soudobé dějiny 
 
 
 
 
BIO 
 žák analyzuje příčiny 

vnitřních a vnějších 

geologických procesů 
 žák analyzuje různé 

druhy poruch v 
litosféře 
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podnebí České republiky 
 rozliší mezi podnebím a počasím, uvádí 

příklady přírodních a antropogenních vlivů  
 
 
 vymezí úmoří ČR 
 pojmenuje hlavním zdroje vody, vyhledá je 

v mapách 
 rozlišuje mezi půdními druhy a půdními 

typy, pojmenuje hlavní půdní typy na území 

České republiky 
 popíše skladbu a funkci základních 

přírodních ekosystémů na území České 

republiky 
 
Obyvatelstvo a sídla 
 posoudí historické a aktuální trendy 

demografického vývoje obyvatelstva ČR 
 určí hlavní migrační trendy v rámci České 

republiky a mezi okolními státy 
 zhodnotí souvislosti rozmístění 

obyvatelstva s nadmořskou výškou, s 

přítomností přírodních zdrojů a s dalšími 

faktory 
 uvede změny ve struktuře obyvatelstva 

(zastoupení národností, náboženství, 

zaměstnanost) a v jednotlivých sektorech 

hospodářství, objasňuje mechanismus změn 
 uvádí příklady sídel podle jejich funkce, 

objasňuje historické souvislosti týkající se 

vzniku a funkce měst  
 
 

 
 
 
 
 
 vodstvo 
 ekologie 
 
 půdní typy a druhy 
 rozšíření půd 
 
 rozmístění rostlinstva a živočišstva 
 ochrana přírody a životního prostředí 
 
 
 
 obyvatelstvo 
 
 migrace 
 
 sídla, urbanizace 

 
 
 

 složení obyvatelstva 
 
 
 
 sídla 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BIO 

-rozšíření živočichů na 

planetě, etologie 

živočichů 

-ohrožené živočišné druhy 
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Hospodářství a regiony 
 člení hospodářství do jednotlivých sektorů a 

nalézá souvislosti mezi hospodářskými 

sektory a odvětvími 
 zhodnotí strukturu surovinové základny  
 objasní pojmy: obnovitelné a neobnovitelné 

energetické zdroje a jejich využití 

v současné době 
 lokalizuje na mapě hlavní hospodářské 

jádrové oblasti a porovná jejich význam 
 zhodnotí charakter zemědělství  
 vymezí a vyhledá v mapách hlavní 

dopravní tahy a trasy  
 pojmenuje podstatné podmínky a 

atraktivity pro rozvoj cestovního ruchu  
 pojmenuje, popíše a vyhledá v mapách 

příklady národních kulturních památek a 

památek zapsaných v seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO 
 
 rozlišuje základní správní kategorie 

v územním členění a zná instituce státní 

správy  
 komplexně srovnává jednotlivé regiony ČR  

podle vybraných kritérií: z hlediska 
přírodních podmínek, osídlení, 

hospodářského potenciálu, životní úrovně, 

kvality životního prostředí, možností 

dalšího rozvoje a bariér 
 hodnotí na příkladech pohraničních oblastí 

příklady spolupráce v euroregionech 
 zhodnotí postavení ČR v rámci EU a 

 
 sektory hospodářství, HDP 

 
 přírodní zdroje, nerostné suroviny 
 
 
 
 
 
 zemědělství, průmysl a transformační 

procesy 
 postavení českého exportu ve světě  
 doprava 
 dopravní systém EU 
 cestovní ruch 
 
 
 
 
 
  vývoj regionální struktury 
 
 
 Kraje 
 
 
 
 
 
  NUTS 
  Euroregiony 
 mezinárodní integrace 

 
 
 
 
VMEGS: 
 Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 
 Globální problémy a 

jejich příčiny 
 Žijeme v Evropě 
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ostatních mezinárodních organizací 
 

Terénní výuka 
 ovládá základy praktické topografie a 

orientace v terénu 
 aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a hodnocení 

krajiny 
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě 
 

 
 
 
 cvičení a pozorování v terénu místní krajiny 
 geografické exkurze  
 ochrana člověka při ohrožení zdraví a 

života  
 živelní pohromy; opatření, chování  

a jednání při nebezpečí živelních pohrom  
v modelových situacích 
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5.10. Matematika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Matematika patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a vzdělávací oblast je současně i vzdělávacím 

oborem.  
Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování a učí argumentaci. Žáci si 

osvojují schopnosti formulace problému, strategie řešení a hodnocení správnosti postupu. Předmět Matematika klade důraz na schopnost správně 

pracovat s různými informačními zdroji. Využívá matematické modelování při řešení problémů. Vybavuje žáka povědomím o možnostech 

uplatnění v různých oblastech praxe a připravuje k dalšímu studiu. 
Běhen studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti a že moderní technologie jsou jejím 

užitečným pomocníkem. Žáci poznávají, že matematika je součástí naší kultury a výsledkem historického vývoje. 
 

Cílové zaměření a vymezení předmětu 
Předmět je zařazen jako povinný v celém průběhu víceletého i čtyřletého gymnázia. V rámci tohoto předmětu je realizován celý vzdělávací 

obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV a RVP GV. Do předmětu jsou v průběhu celého studia integrovány tematické okruhy 

průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Matematika je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 4 – 4 – 4 – 4  

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 4 – 4 – 3 – 4 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 4 – 4 – 3 – 4 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 4 – 4 – 3 – 4 

Ve všech ročnících je jedna hodina věnována praktickým cvičením, při kterých je třída dělena na poloviny.  
Během studia nabízí škola pro zájemce a talentované studenty i další aktivity mimo vyučování: Matematická olympiáda (v kategoriích Z6, 

Z7, Z8, Z9, A, B, C), mezinárodní matematická soutěž Klokan, Pythagoriáda (nižší gymnázium), týmové soutěže, online soutěže, 

korespondenční semináře. 
V nabídce volitelných předmětů zařazujeme v posledním ročníku vyššího a čtyřletého gymnázia semináře Základy diferenciálního 

a integrálního počtu a Seminář a cvičení z matematiky. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Matematiky jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

1. – 4. ročník osmiletého studia  
 

Kompetence k učení: 
 žák: 

 vybírá si a využívá vhodné metody, formy a strategie pro řešení úloh 
 při řešení problémových úloh hledá alternativní řešení 
 vytváří si zásobu matematických algoritmů a metod řešení, které lze aplikovat 
 operuje s užívanými znaky a symboly 
 učí se pracovat s chybou, jako pozitivním prvkem 
 je schopen posuzovat svoje výsledky, srovnávat se s ostatními ve skupině, uvědomit si svoje rezervy 
 může se zúčastnit matematických soutěží, má možnost reflexe a sebereflexe 

 
Kompetence k řešení problémů: 
 žák: 

 využívá získané vědomosti a dovednosti k řešení problémů 
 postupuje od jednodušších problémů ke složitějším 
 je podporován v různých postupech řešení v problémových úlohách 
 rozebírá příčiny vzniku chyb v postupu řešení, pracuje s chybou 
 po rozboru problému naplánuje postup řešení, odhaduje výsledek, řeší a pak kriticky hodnotí jednotlivé kroky 
 využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 

 
Kompetence komunikativní: 
 žák: 

 vyjadřuje svůj názor věcně  
 používá matematickou terminologii a symboliku 
 při týmové práci komunikuje ve skupině  
 učí se srozumitelně formulovat své postupy, formulovat, příp. vyvracet námitky 
 interpretuje výsledky úloh s využitím matematického vyjádření i v grafické podobě 
 užívá digitální technologie 
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Kompetence sociální a personální: 
 žák: 

 spolupracuje ve skupině, učí se toleranci a respektování ostatních 
 hodnotí práci v týmu 
 obhajuje svůj názor a zvolený postup 
 uplatňuje i své individuální schopnosti, vědomosti, dovednosti 

 
Kompetence občanské: 
 žák: 

 je motivován k zodpovědnosti a tvůrčímu přístupu k plnění úkolů 
 je veden ke kritickému přijímání informací 

 
Kompetence digitální: 
 žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a využívá je při učení 
 vyhledává a získává data, posuzuje je, spravuje a sdílí a volí k tomu vhodné způsoby a prostředky 
 vytváří a upravuje digitální obsah 
 využívá digitální technologie ke zjednodušení a usnadnění pracovních postupů 
 předchází situacím, které vedou k ohrožení zařízení a dat 

 

Kompetence pracovní: 
žák: 

 manipuluje bezpečně s pomůckami, přístroji a zařízením 
 respektuje práci druhého 
 využívá znalosti a dovednosti pro svou přípravu na budoucnost 
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5. - 8. ročník osmiletého studia a 1. – 4. ročník čtyřletého studia 
Kompetence k učení: 
 žák: 

 používá dostupné zdroje informací a kriticky k nim přistupuje 
 rozvíjí schopnost abstraktního a logického myšlení 
 operuje s užívanými znaky a symboly 
 učí se pracovat s chybou, jako pozitivním prvkem 
 může se zúčastnit matematických soutěží, má možnost reflexe a sebereflexe 
 porovnává své výkony s výkony ostatních vrstevníků řešením úloh a testů dostupných z různých zdrojů (SCIO, maturitní testy), tyto 

výkony porovnává a hledá příčiny případných rozdílných výsledků 
 řeší úlohy různé obtížnosti, jejichž řešení vyžaduje různé stupně osvojení vědomostí, dovedností a samostatnosti 
 po rozboru problému naplánuje postup řešení, odhaduje výsledek, řeší a pak kriticky hodnotí jednotlivé kroky 
 využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 

 
Kompetence k řešení problémů: 
 žák: 

 vytvářením matematických modelů se učí abstrahovat a uvědomovat si rozdíly mezi modelem a reálnou situací, vyhodnocuje 

výsledky vzhledem k podmínkám 
  vytváří zásobu matematických algoritmů a metod řešení, které lze aplikovat  
 uplatňuje při řešení problému vhodné metody, nalézá různé varianty řešení 
 je podporován v různých postupech řešení v problémových úlohách 
 volí správný postup řešení, odhaduje výsledek a ověřuje jeho správnost vzhledem k zadání, kriticky hodnotí jednotlivé kroky 
 postupuje od jednodušších problémů ke složitějším 
 rozebírá příčiny vzniku chyb v postupu řešení 
 využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 

 
Kompetence komunikativní: 
 žák: 

 vyjadřuje svůj názor věcně  
 používá matematickou terminologii a symboliku 
 při týmové práci komunikuje ve skupině  
 učí se srozumitelně formulovat své postupy, formulovat, příp. vyvracet námitky 
 diskutuje ve skupině, správně interpretuje získané výsledky, argumentuje při obhajobě vlastního řešení úloh 
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 interpretuje výsledky úloh s využitím matematického vyjádření i v grafické podobě 
 efektivně užívá digitální technologie 

 
Kompetence sociální a personální: 

žák: 
 spolupracuje ve skupině, učí se úctě, toleranci a respektování ostatních 
 učí se kriticky hodnotit práci v týmu 
 obhajuje svůj názor a zvolený postup 
 uplatňuje i své individuální schopnosti, vědomosti, dovednosti 

 
Kompetence občanské: 
 žák: 

 posuzuje kriticky vědecké informace  
 je veden k zodpovědnosti a tvořivému přístupu k plnění svých úkolů 
 respektuje postoje a názory ostatních 

 
Kompetence k podnikavosti: 
 žák: 

 aktivně přistupuje k řešení úkolů, využívá vlastní iniciativu a tvořivost 
 pomáhá při vytvoření příjemné atmosféry v týmu, kde je schopen uplatnit svoje schopnosti 
 dokončuje zahájené aktivity, kriticky zhodnotí dosažené výsledky, koriguje svoji činnost  

 
Kompetence digitální: 
 žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a využívá je při učení 
 vyhledává a získává data, posuzuje je, spravuje a sdílí a volí k tomu vhodné způsoby a prostředky 
 vytváří a upravuje digitální obsah 
 využívá digitální technologie ke zjednodušení a usnadnění pracovních postupů 
 předchází situacím, které vedou k ohrožení zařízení a dat 
 při práci v digitálním prostředí jedná eticky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
 
Žák: 

 modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v oboru přirozených čísel 
 určí největšího společného dělitele a 

nejmenší společný násobek 

přirozených čísel 
 aplikuje poznatky při řešení úloh a 

problémů, užívá logické úvahy 
 

 užívá záporná čísla v praxi 
 určuje opačné číslo, absolutní hodnotu 

daného čísla (geometrický model) 
 porovnává celá čísla 
 provádí početní operace v oboru celých 

čísel 
 provádí početní operace v oboru 

racion. čísel 
 zaokrouhluje desetinná čísla na daný 

řád, s danou přesností 
 porovnává desetinná čísla 
 účelně využívá kalkulátor 
 řeší slovní úlohy z praxe 
 provádí odhad a kontrolu výsledků 

 
 
 
 

 násobek, dělitel, kritéria dělitelnosti (2, 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 
 prvočísla, čísla složená, rozklad čísla 

na prvočinitele 
 společný dělitel, největší společný 

dělitel společný násobek, nejmenší 

společný násobek 
 čísla soudělná a nesoudělná 
 slovní úlohy 

 
 čísla kladná a záporná 
 čísla navzájem opačná, absolutní 

hodnota 
 uspořádání celých čísel 
 sčítání a odčítání celých čísel 
 násobení a dělení celých čísel 

 
 zlomky se jmenovatelem 10, 100 a 

jejich zápis desetinným číslem, 

desetinná čárka 
 rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě 

 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a 

sebepojetí, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace, 
Řešení problémů a rozho-
dovací dovednosti – 
rozvíjeno průběžně při 

činnostech v hodinách, 

zvláště v praktických 

cvičeních, práci ve 

skupinách (prima – 
kvarta). 
 
MV: Kritické čtení a 

vnímání mediálního 

sdělení – práce s textem, 
Tvorba mediálního 

sdělení – prezentace 
výsledků, jejich 

zpracování (prima – 
kvarta). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FYZ – teplota (prima). 
 
 
 
 
 
Početní operace, práce 

s kalkulátorem 

(průběžně). 
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 užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 
 zobrazuje zlomky na číselné ose 
 převádí různé způsoby zápisu 

racionálních čísel 
 provádí operace se zlomky (smíšenými 

čísly) 
 užívá zlomky při řešení praktických 

situací 
 řeší slovní úlohy vedoucí k provádění 

více operací se zlomky 
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrét. situace, využívá mat. 

aparát v oboru celých a rac. čísel 
 

 
GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 
 používá a znázorňuje geometrické 

pojmy 
 sestrojí kolmici, rovnoběžku 
 čte a používá symbolické zápisy 
 určuje velikost úhlu měřením a 

výpočtem 
 rozezná a rýsuje specifické úhly, 

odhaduje velikosti úhlů 
 konstruuje pomocí kružítka úhly 

předepsané velikosti 
 provádí operace s úhly graficky i 

početně 
 vyznačí dvojice úhlů a určí jejich 

velikosti 
 zdůvodňuje a využívá polohové a me-

trické vlastnosti základních rovinných 

 sčítání a odčítání desetinných čísel 
 násobení a dělení desetinných čísel  
 rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě 
 periodické číslo 
 převrácené číslo, zlomek, smíšené 

číslo, složený zlomek 
 rozšiřování a krácení zlomků, rovnost 

zlomků 
 početní operace se zlomky, úpravy slo-

žených zlomků 
 slovní úlohy s více operacemi se 

zlomky 
 
 
 
 
 
 
 

 přímka, polopřímka, úsečka, vzájem. 

poloha 
 úhel, osa úhlu, velikost úhlu, stupeň, 

minuta, úhloměr 
 úhel přímý, ostrý, pravý, tupý, vedlejší 

a vrcholové úhly 
 sčítání a odčítání úhlů a jejich velikostí 
 násobení a dělení úhlů a jejich velikostí  

 
 vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 
 rovnoramenný a rovnostranný 

trojúhelník 
 výška a těžnice trojúhelníku, těžiště 
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útvarů při řešení úloh a praktických 

problémů 
 charakterizuje a třídí základní rovinné 

útvary 
 popíše jednotlivé typy a jejich 

vlastnosti 
 načrtne a sestrojí je 
 načrtne a sestrojí obraz rovinného útva-

ru ve středové a osové souměrnosti, 

v posunutí, otočení 
 určí středově a osově souměrný útvar 
 užívá ve shodných zobrazeních i 

soustavu souřadnic 
 užívá matem. symboliku  pro stručný 

zápis 
 určuje a charakterizuje základní tělesa, 

analyzuje jejich vlastnosti 
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 

těles 
 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
 převádí jednotky objemu a povrchu 
 odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 
 řeší úlohy z praxe na výpočty objemu a 

povrchu krychle a kvádru 
 provádí odhad a kontrolu výsledků, 

účelně využívá kalkulátor 
 
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY 

A PROBLÉMY 
 užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů, 
nalézá různá řešení předpokládaných 

 střední příčka trojúhelníku, 

mnohoúhelníky 
 kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku 
 trojúhelníková nerovnost 

 
 shodnost geometrických útvarů 
 osová souměrnost, osa souměrnosti 
 středová souměrnost, střed souměrnosti 
 posunutí 
 otočení (v kladném i záporném smyslu) 

 
 
 
 

 jednotky objemu a povrchu 
 objem tělesa v krychlové síti 
 krychle a kvádr 
 síť, povrch, objem 
 stěnová a tělesová úhlopříčka 
 volné rovnoběžné promítání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 číselné a logické řady 
 číselné a obrázkové analogie 
 logické a netradiční geometrické úlohy 

 
 
 
 
 
 
FYZ – jednotky, objem 
těles (průběžně). 
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nebo zkoumaných situací 
 řeší úlohy na prostorovou představivost 
 aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 

 

Ročník: sekunda 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČÍSLO A PROMĚNNÁ  
 
Žák: 

 užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek - část (pomě-
rem) 

 řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem 
 pracuje s měřítky map a plánů 
 řeší slovní úlohy s využitím trojčlenky 
 užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek-část 

(procentem) 
 řeší aplikační úlohy na procenta 

(i s procent. částí větší než celek) 
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 

data 
 čte a vytváří diagramy s údaji v procen-

tech 
 řeší úlohy jednoduchého úrokování 
 provádí odhad a kontrolu výsledků, 

účelně využívá kalkulátor 
 

 
 
 
 

 poměr, měřítko 
 dělení celku na část, zvětšování, 

zmenšování v daném poměru 
 trojčlenka 

 
 

 procento, základ, procentová část, 

počet procent; promile 
 úrok, jednoduché úrokování 
 finanční matematika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ZMP – kartografie, 
topografie. 
 
 
 
 
Diagramy s procentuálním 

vyjádřením – tabul. editor 
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 provádí početní operace v oboru 

racion. čísel, užívá druhou a třetí 

mocninu a odmocninu 
 zaokrouhluje s danou přesností, 

provádí odhady, účelně využívá 

kalkulátor 
 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace a využívá 

matematický aparát v oboru celých 

a racionálních čísel 
 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE 

S DATY 
 určuje vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti. 
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 

sestrojí graf funkcí  
 matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 

data 
 porovnává soubory dat 
 provádí jednoduchá statistická šetření 
 čte tabulky, grafy a interpretuje je 
 sestrojuje diagramy a grafy 
 účelně využívá kalkulátor 
 popíše uspořádání dat v tabulce 

tabulkového editoru 
 rozlišuje různé typy vstupních dat 
 navrhne tabulku pro záznam dat 

 
 

 druhá mocnina a odmocnina 
 třetí mocnina a odmocnina 
 odhady a zaokrouhlování 
 Pythagorova věta 
 iracionální čísla, reálná čísla, osa 

reálných čísel (intuitivní pojmy) 
 
 
 
 
 
 
 

 přímá a nepřímá úměrnost 
 pravoúhlá soustava souřadnic, graf, 

tabulka 
 
 
 
 

 statistický soubor, statistické šetření, 

jednotka, znak 
 četnost, aritmetický průměr, medián, 

modus 
 diagramy, histogram 
 standardní odchylka, rozptyl 
 základní pojmy z pravděpodobnosti  
 struktura tabulky 

 
 typy dat 
 práce se záznamy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zdokonalování grafického 

projevu, FYZ, IVT 
 
 
 
 
 
Geogebra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramy;  tabul.  editor 
 
 
 
 
 
 
 
 

x

k
ykxy  ,
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GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 
 zdůvodňuje a využívá polohové a me-

trické vlastnosti základních rovinných 

útvarů při řešení úloh a praktických 

problémů 
 charakterizuje a třídí základní rovinné 

útvary 
 popíše jednotlivé typy a jejich 

vlastnosti 
 načrtne a sestrojí je 
 odhaduje a vypočítá obvod a obsah 

základních rovinných útvarů 
 měří a počítá obsah a obvod objektů 

z praxe 
 provádí odhad a kontrolu výsledků, 

účelně využívá kalkulátor 
 určuje a charakterizuje základní tělesa, 

analyzuje jejich vlastnosti 
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 

těles. 
 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
 zhotovuje modely základních těles 
 odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 
 měří a počítá objem a povrch objektů z 

praxe 
 provádí odhad a kontrolu výsledků, 

účelně využívá kalkulátor 
 diskutuje a obhajuje různé způsoby 

řešení 
 
 
 

 
 rovnoběžník a jeho vlastnosti, výšky a 

úhlopříčky 
 obdélník, kosodélník, čtverec, 

kosočtverec 
 obvod a obsah rovnoběžníku 
 lichoběžník – vlastnosti, druhy; obvod 

a obsah 
 pravidelné mnohoúhelníky 

kruh, kružnice; vzájemná poloha 

kružnice a přímky, dvou kružnic 
 Thaletova kružnice 
 oblouk kružnice, kruhová výseč a úseč 

 
 
 
 hranol; hranol s rovnoběžníkovou, 

trojúhelníkovou a lichoběžníkovou 

podstavou, sítě, objemy a povrchy 
 deltoid, hranol s deltoidovou základnou 
 válec – síť, podstava, plášť 
 objem a povrch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FYZ – tělesa 
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NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY 

A PROBLÉMY 
 užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů, 
nalézá různá řešení předpokládaných 

nebo zkoumaných situací 
 řeší úlohy na prostorovou představivost 
 aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 

 
 
 číselné a logické řady 
 číselné a obrázkové analogie 
 logické a netradiční geometrické úlohy  

Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČÍSLO A PROMĚNNÁ  
 
Žák: 

 provádí početní operace s mocninami 
s přirozeným a celočíselným 

exponentem 

 zapíše číslo ve tvaru   
 počítá s malými a velkými čísly 
 zaokrouhluje s danou přesností, 

provádí odhady, účelně využívá 

kalkulátor 
 řeší slovní úlohy z praxe 
 provádí odhad a kontrolu výsledků 

 
 určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním provádí početní operace 

 
 
 
 

 mocniny s přirozeným mocnitelem 
 mocnina součtu, součinu, zlomku, 

mocnina mocniny 
 rozšířený zápis čísel v desítkové 

soustavě pomocí mocnin čísla 10 
 mocniny s celým mocnitelem, mocnitel 

nula 
 vyšší mocniny na kalkulačce 
 geometrické sestrojení odmocniny 
 číselný výraz, jeho hodnota, proměnná, 

výraz s proměnnou, celistvý výraz 
 mnohočlen, sčítání a odčítání 

mnohočlenů 
 násobení mnohočlenu jednočlenem, 

vytýkání před závorku 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FYZ, CHE – řešení úloh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na 10
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s lomenými výrazy 
 určuje podmínky, za kterých má 

lomený výraz smysl 
 matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných 
 
 

 řeší lineární rovnice pomocí 

ekvivalentních úprav, provádí zkoušku 

správnosti řešení 
 diskutuje řešení lineární rovnice 
 řeší lineární nerovnice 
 vyjádří neznámou ze vzorce 
 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 

rovnic a jejich soustav; nerovnic 
 hledá efektivní způsob řešení, odhaduje 

výsledek, ověří a interpretuje jej 
 
 
 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 
 využívá pojem množina všech bodů 

dané vlastnosti k charakteristice útvaru 

a k řešení polohových a nepolohových 

konstrukčních úloh 
 užívá potřebnou matematickou 

symboliku 
 
 
 
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY 

A PROBLÉMY 
 užívá logickou úvahu a kombinační 

 násobení mnohočlenu mnohočlenem 
 užití vzorců  

       
 dělení mnohočlenu jednočlenem a 

dvojčlenem 
 rozklad výrazů na součin 
 krácení a rozšiřování lomených výrazů 
 sčítání, odčítání, násobení a dělení 

lomených výrazů 
 úprava složených lomených výrazů 
 definiční obor výrazu 
 jednoduché lineární rovnice, 

ekvivalentní úpravy, zkouška 
 slovní úlohy řešené rovnicemi 
 výpočet neznámé ze vzorce 
 lineární nerovnice s jednou neznámou 
 řešení lineárních rovnic s neznámou ve 

jmenovateli 
 
 

 sestrojení množin bodů dané vlastnosti 
 řešení konstrukčních úloh – sestrojení 

trojúhelníků, rovnoběžníků, 

lichoběžníků 
 složitější konstrukční úlohy (vepsané a 

opsané kružnice, těžnice) 
 rozbor, zápis postupu konstrukce 

pomocí symboliky, diskuse počtu 

řešení 
 
 
 číselné a logické řady 
 číselné a obrázkové analogie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FYZ – řešení úloh 
 
 
 
 

    333222
,,, babababa 
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úsudek při řešení úloh a problémů 
 nalézá různá řešení předpokládaných 

nebo zkoumaných situací 
 řeší úlohy na prostorovou představivost 
 aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 

 logické a netradiční geometrické úlohy  

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČÍSLO A PROMĚNNÁ  
 
Žák: 

 používá různé metody řešení soustavy 

dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými a diskutuje jejich řešení 
 matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných 
 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 

soustavy rovnic 
 určí kořeny kvadratické rovnice, upraví 

kvadratický trojčlen na součinový tvar 
 
GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 
 určí podobné útvary v rovině 
 užívá vět o podobnosti trojúhelníků ke 

zjištění jejich podobnosti 
 prakticky zmenší (zvětší) rovinný 

obrazec v daném poměru 
 podobnost využívá při konstrukci plá-

nů, výpočtů podle map, zhotovování 

 
 
 
 

 soustava dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými 
 metoda dosazovací a sčítací 
 slovní úlohy na pohyb, společnou práci 

a směsi 
 řešení jednoduché soustavy tří rovnic o 

třech neznámých 
 kvadratická rovnice, kořeny 

 
 
 

 podobnost, poměr podobnosti 
 dělení úsečky v daném poměru, změna 

rovinných útvarů v daném poměru 
 věty o podobnosti trojúhelníků 
 technické výkresy a plány 
 podobnost při konstrukci plánů, 

výpočty délky tras podle map 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP – mapy 
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modelů 
 argumentuje při výpočtech větami o 

shodnosti a podobnosti trojúhelníků 
 určuje a charakterizuje základní tělesa, 

vlastnosti 
 načrtne obraz a síť jednoduchých těles 
 zhotovuje modely základních těles 
 odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 
 aplikuje v úlohách z praxe 
 provádí odhad a kontrolu výsledků, 

účelně využívá kalkulátor 
 analyzuje a řeší aplikační úlohy 

s využitím osvojeného matem. apar. 
 
 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE 

S DATY 
 operuje se základními pojmy pro 

funkci 
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí  
 sestrojí graf funkce 
 využívá graf funkce pro řešení rovnic, 

nerovnic 
 graficky řeší rovnice a jejich soustavy 
 matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 
 
 

 odvodí goniometrické funkce ostrých 

úhlů v podobných pravoúhlých 

trojúhelnících 
 sestrojí grafy goniometrických funkcí 

 
 

 jehlan, kužel – síť, modelování, 

konstrukce sítí 
 koule 
 komolý jehlan a kužel 
 objem a povrch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 funkce, definiční obor funkce, obor 

(množina) hodnot funkce, rostoucí a 

klesající funkce 
 závislá a nezávislá proměnná, graf 

funkce 
 lineární funkce a její vlastnosti 
 grafické řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic 
 kvadratická funkce y=ax2 
 lineární lomená funkce y=k/(x+a)  
 funkce s absolutní hodnotou  y=/x/ 
 goniometrické funkce sinus, kosinus, 

tangens 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FYZ – užití grafů 
 
Užití matematických 

aplikací ( např.Geogebra) 
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pro hodnoty úhlů v intervalu  
 určuje hodnoty goniometrických funkcí 

pomocí kalkulátoru, tabulek 
 aplikuje poznatky na úlohy z různých 

oblastí 
 
 
 

 
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY 

A PROBLÉMY 
 užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů 
 nalézá různá řešení předpokládaných 

nebo zkoumaných situací 
 řeší úlohy na prostorovou představivost 

aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 číselné a logické řady 
 číselné a obrázkové analogie 

logické a netradiční geometrické úlohy 
 
 

  

 90;0
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5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktáva), 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření, živé jazyky 

Ročník: 1. ročník, kvinta  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČÍSLO A PROMĚNNÁ  
 
Žák: 

 třídí číselné obory a zvládá operace v 

číselných oborech  
 znázorňuje obraz čísla na číselné ose 

 
 užívá vlastnosti dělitelnosti 

přirozených čísel, zdůvodňuje svůj 

postup a ověřuje správnost řešení 

problému 
 rozkládá přirozená čísla na součin 

mocnin prvočísel 
 užívá kritéria dělitelnosti při řešení 

úloh 
 

 operuje s intervaly, užívá symbolický 

jazyk matematiky 
 aplikuje geom. význam absolutní 

hodnoty 
 provádí operace s mocninami a 

odmocninami, upravuje číselné výrazy 
 aplikuje pravidla pro počítání s 

mocninami (mocnitel přirozený, celý)  
a odmocninami   

 odhaduje výsledky numerických 

výpočtů a efektivně je provádí 

 
 
 
 

 číselné obory (přirozená, celá, 

racionální, iracionální, reálná čísla) 
 operace v čísel. oborech, základní věty  
 zaokrouhlování, uspořádaná množina R 

 
 prvočíslo, číslo složené, prvočíselný 

rozklad, nejmenší společný násobek, 

největší společný dělitel, kritéria 

dělitelnosti 
 
 
 
 

 absolutní hodnota, její geometrický 

význam, rovnice a nerovnice s 

absolutní hodnotou 
 

 mocniny s přirozeným, celým 

exponentem, odmocniny 
 pravidla pro počítání s mocninami a 

odmocninami 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální komuni-
kace, Spolupráce a sou-
těž, Seberegulace, organi-
zační dovednosti a efek-
tivní řešení problémů 
 - práce v kolektivu třídy, 

v praktických cvičeních, 

ve skupině. 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce – práce 

s informacemi ze sdělo-
vacích prostředků, 

kritické zpracování 

informací. 
 

 
 
 
 
Opakování+shrnutí učiva 

ZŠ. 
 
 
 
Opakování ZŠ. 
Aplikace důkazových 

úloh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Určování mocnin a 

odmocnin zpaměti, jejich 

odhady. 
 
 
 
 
FYZ, CHE – aplikace 
v úlohách 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Matematika 

- 251 - 

 účelně využívá kalkulátor 
 používá kalkulátor ke složitějším 

numerickým výpočtům 
 upravuje efektivně výrazy s proměn-

nými, určuje definiční obor výrazu 
 rozkládá mnohočleny na součin 

vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje 

tuto dovednost při řeš. rovnic a ne-
rovnic 

 upraví rovnice a nerovnice na 

součinový (podílový) tvar a řeší je 
 řeší lineární rovnice a nerovnice, 

diskutuje řešitelnost 
 řeší náročnější lineární rovnice, 

nerovnice, jejich soustavy 
 řeší kvadratickou rovnici, diskutuje po-

čet řešení v závislosti na diskriminantu 
 aplikuje vztahy mezi kořeny a 

koeficienty 
 rozkládá kvadratický trojčlen na součin 

kořenových činitelů 
 řeší kvadratickou nerovnici 
 aplikuje poznatky na soustavy 

lineárních a kvadratických rovnic 
 vhodnou metodou řeší rovnice vyšších 

řádů 
 rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní 

úpravy 
 řeší rovnice s neznámou pod 

odmocninou a s neznámou ve 

jmenovateli 
 provádí zkoušku při užití neekvivalent. 

úprav 

 
 
 

 mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s 

mocninami a odmocninami 
 definiční obor výrazu 

 
 
 

 kořen rovnice (nerovnice) 
 množina všech řešení 
 rovnice a nerovnice v součinovém a 

podílovém tvaru 
 lineární rovnice, nerovnice, jejich 

soustavy 
 kvadratická rovnice (diskriminant) 
 vztahy mezi kořeny a koeficienty 
 součinový tvar 

 
 lineární funkce 
 kvadratická funkce 

 
 

 rovnice vyšších řádů 
 
 

 rovnice s neznámou pod odmocninou a 

s neznámou ve jmenovateli 
 

 rovnice, nerovnice a jejich soustavy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafické řešení rovnic, 

nerovnic, jejich soustav. 
Prezentace výsledků na 

dobré grafické úrovni. 
Aplikace v úlohách ve 

FYZ. 
 
Užití matematických 

aplikací (např.Geogebra) 
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 zdůvodňuje svůj postup a ověřuje 

správnost řešení 
 graficky znázorňuje řešení rovnic, 

nerovnic a jejich soustav 
 analyzuje a řeší problémy, v nichž 

aplikuje řešení rovnic a jejich soustav 
 
ARGUMENTACE A OVĚŘOVÁNÍ 

 
 čte a zapisuje tvrzení v symbolickém 

jazyce matematiky 
 používá symboliku množinových 

pojmů, operací a výrokové logiky 
 grafické znázornění množinových 

operací pomocí Vennových diagramů 
 užívá správně logické spojky (pro 

konjunkci, disjunkci, implikaci, 
ekvivalenci) a kvantifikátory (obecný a 

existenční) 
 neguje složené výroky, výroky s 

obecným a existenčním 

kvantifikátorem 
 rozliší definici a větu, předpoklad a 

závěr věty 
 pracuje s obrácenou a obměněnou 

implikací 
 vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich 

pravdivost a nepravdivost, vyvrací 

nesprávná tvrzení 
 seznámí se se základními typy důkazů 
 rozliší správný a nesprávný úsudek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pojem množina, zadání množiny 
 operace s množinami (inkluze, rovnost, 

průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk 

množin)  
 

 Vennovy diagramy 
 výroková logika 
 výrok, složený výrok, kvantifikovaný 

výrok, negace 
 pravdivostní tabulky 

 
 
 
 
 
 

 důkaz přímý, nepřímý, sporem 
 množinová a výroková logika 
 tabulka pravdivostních hodnot, 

Vennovy diagramy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentace výsledků na 

dobré grafické úrovni. 
 
Užití matematických 

aplikací (např.Geogebra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důkaz matem. indukcí ve 

4. ročníku (posl. a řady). 
 
. 
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Ročník: 2. ročník, sexta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ZÁVISLOST A FUNKČNÍ VZTAHY 
 
Žák: 

 pracuje se základními funkčními pojmy 
 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

funkcí 
 načrtne grafy funkcí, určí význačné 

body grafu v soustavě souřadnic 
 určí předpis funkce, vysvětlí význam 

parametrů v předpisu 
 aplikuje poznatky o funkcích v 

jednoduchých úlohách z praxe 
 zpracovává informace kvantitativního i 

kvalitativního charakteru obsažené 

v grafech 
 využívá poznatky o funkcích při řešení 

rovnic a nerovnic 
 modeluje reálné děje pomocí známých 

funkcí, řeší aplikační úlohy 
 aplikuje vztahy mezi hodnotami 

exponenciálních a logar. funkcí 
 aplikuje vztahy mezi hodnotami 

goniometrických funkcí a vztahy mezi 

těmito funkcemi 
 vytvoří i složitější grafy goniom. 

funkcí 
 využívá efektivně kalkulátor 

 
 

 
 
 
 

 obecné poznatky o funkcích 
 pojem funkce, def.obor, obor hodnot, 

graf funkce 
 funkce monotónní, prostá, omezená, 

sudá a lichá, maximum a minimum 

funkce, periodická, složená, inverzní 

funkce 
 funkce:lineární, absolutní hodnota, 

kvadratická, lineární lomená, 

mocninná, druhá odmocnina, 

exponenciální, logaritmická, 

goniometrické  
 n-tá odmocnina, operace s 

odmocninami, mocniny s racionálním 

exponentem 
 rovnice a nerovnice s abs. hodnotou, 

logaritmické, exponenciální, 

goniometrické 
 logaritmus, pravidla 
 různé metody řešení rovnic, nerovnic 
 orientovaný úhel, vztahy mezi 

gon.funkcemi, gon. vzorce, úpravy 

gon.výrazů 
 goniometrické rovnice a jednoduché 

nerovnice 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vyhodnocování a 

zpracování funkčních 

závislostí v grafické 

podobě. 
 
Úpravy algebraických 

výrazů. 
Prezentace výsledků na 

dobré grafické úrovni. 
 
 
Řešení jednoduchých 

aplikačních úloh z FYZ a 

CHE. 
 
 
Užití matematických 

aplikací (např.Geogebra) 
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GEOMETRIE 

 
 využívá náčrt při řešení rovinného 

problému 
 používá geometrické pojmy, symboly 
 popíše a využívá vlastnosti útvarů 

v rovině   
 na základě vlastností třídí útvary 
 určuje vzájem. polohu lineárních 

útvarů, vzdálenosti, odchylky 
 užívá s porozuměním polohové a 

metrické vztahy mezi útvary v rovině 
 v úlohách početní geometrie aplikuje 

funkční vztahy, trigonometrii a úpravy 

výrazů 
 užívá s porozuměním poznatky o 

mnohoúhelnících, kružnicích, kruzích 
 řeší planimetrické problémy 

motivované praxí 
 při řešení úloh argumentuje s využitím 

vět o shodnosti a podobnosti trojúhel-
níků 

 řeší polohové a nepolohové konstrukč-
ní úlohy užitím množiny bodů dané 

vlastnosti, pomocí shodných zobrazení 

a stejnolehlosti 
 zápisy provádí s užitím mat. symbolů 
 ověřuje řešení úlohy, diskutuje 

řešitelnost v závislosti na vstupních 

údajích 
 volí efektivní metodu řešení, obhajuje 

svůj postup 

 
 
 

 přímka a její části, polorovina, úhel, 

odchylky, vzdálenosti 
 

 trojúhelník, čtyřúhelník, 

mnohoúhelník, kružnice, kruh 
 konvexní útvary 

 
 
 

 sinová a kosinová věta 
 řešení obec. trojúhelníku, aplikace 
 podobnost trojúhelníků, Euklidovy 

věty, Pythagorova věta 
 obvody a obsahy rovinných obrazců 

 
 
 
 
 
 
 

 množiny bodů dané vlastnosti 
 shodná zobrazení (osová a středová 
 souměrnost, posunutí, otočení) 
 podobná zobrazení, stejnolehlost 
 konstrukční úlohy 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zdokonalení grafického 

projevu. 
 
Užití matematických 

aplikací (např. Geogebra) 
 
 
 
 
Konstrukce na základě 

výpočtu. 
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Ročník: 3. ročník, septima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
STEREOMETRIE  
 
Žák: 

 využívá náčrt při řešení prostorového 

problému 
 používá geometrické pojmy a 

symboliku 
 zobrazí ve volné rovnoběžné projekci 

základní tělesa 
 zdůvodňuje a využívá vlastnosti 

geometric. útvarů v prostoru 
 určuje vzájemnou polohu lineárních 

útvarů v prostoru 
 na základě vlastností třídí útvary, 

charakterizuje jednotlivá tělesa 
 sestrojí a zobrazí rovinný řez hranolu a 

jehlanu 
 v úlohách početní geometrie aplikuje 

funkční vztahy, trigonometrii a úpravy 

výrazů 
 aplikuje poznatky z planimetrie 
 řeší stereometrické problémy 

motivované praxí 
 
ANALYTICKÁ GEOMETRIE 

 
 ovládá základní pojmy, správně 

používá symboliku 
 provádí operace s vektory, aplikuje 

 
 
 
 

 základní geometrické pojmy 
 volné rovnoběžné promítání  

 
 hranol, válec, jehlan, kužel, komolý 

jehlan, komolý kužel, koule a její části 
 polohové úlohy 
 metrické úlohy 

 
 
 
 
 

 rovinné řezy hranolu a jehlanu  
 průnik přímky s tělesem 

 
 objemy a povrchy základních těles  

 
 
 
 
 
 
 

 soustava souřadnic 
 bod, vzdálenost bodů, střed úsečky 
 vektor, souřadnice, velikost, operace 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Motivace pro deskriptivní 

geometrii. 
Zdokonalování grafic. 

projevu. 
Pravidelné mnohostěny. 
 
Užití matematických 

aplikací (např.Geogebra) 
 
 
 
Rozvíjení prostorové 

představivosti. 
 
 
 
Cavallieriho princip 
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vektorové operace v stereometrických 

úlohách 
 užívá různé způsoby analytického 

vyjádření přímky  
 interpretuje geom. význam koeficientů 
 řeší analyticky polohové a metrické 

úlohy o lineárních útvarech v rovině 
 využívá charakteristické vlastnosti 

kuželoseček k určení analytického 

vyjádření 
 z analytického vyjádření (z osové nebo 

vrcholové rovnice) určí základní údaje 

o kuželosečce 
 řeší analyticky úlohy na vzájemnou 

polohu přímky a kuželosečky 
 užívá různé způsoby analytického 

vyjádření roviny  
 řeší analyticky polohové a metrické 

úlohy v prostoru 

s vektory, úhel dvou vektorů 
 parametrické vyjádření přímky, 

polopřímky, úsečky; obecná rovnice 

přímky; směrnicový tvar rovnice 
přímky 
 

 vzájemná poloha přímek, odchylka 

přímek, vzdálenost bodu od přímky 
 vzájemná poloha bodů, přímek a + 

vzdálenosti a odchylky 
 kružnice, elipsa, parabola, hyperbola  
 geometrický význam parametrů, 

základní vlastnosti kuželoseček, 

konstrukce 
 tečna, sečna, vnější přímka 
 vzájemná poloha přímek, odchylka 

přímek, vzdálenost bodu od přímky 
 

 kulová plocha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník: 4. ročník, oktáva 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ZÁVISLOST A FUNKČNÍ VZTAHY 
 
Žák: 

 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

studovaných posloupností 
 řeší aplikační úlohy s využitím poznat-

ků o funkcích 
 interpretuje z funkčního hlediska slože-

 
 
 
 

 určení a její vlastnosti, graf 
 aritmetická a geometrická posloupnost 
 limita posloupnosti, konvergentní a 

divergentní posloupnost 
 nekonečná geometrická řada 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aplikace poznatků o 

exponenciálních a 

logaritmických funkcích a 
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né úrokování, aplikuje exponenciální 

funkci a geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 
 

 
 
 
PRÁCE S DATY, KOMBINATORIKA, 
PRAVDĚPODOBNOST 

 
 upravuje výrazy s faktoriály a kombi-

načními čísly 
 řeší rovnice a nerovnice s faktoriály 

a kombinačními čísly 
 řeší problémy s kombinatorickým pod-

textem (charakterizuje možné případy, 

vytváří model pomocí kombinatoric-
kých skupin a určuje jejich počet) 

 rozliší kombinatorické skupiny 
 vytvoří binomický rozvoj, pracuje s je-

ho členy, aplikuje poznatky z Pascalo-
va trojúhelníku využívá kombinatoric-
ké postupy při výpočtu pravděpodob. 

 
PRÁCE S DATY 
 
 diskutuje a kriticky zhodnotí statistické 

informace a daná sdělení reprezentuje 

graficky soubory dat, čte a interpretuje 

tabulky, diagramy a grafy 
 rozlišuje rozdíly v zobrazení obdob-

ných souborů vzhledem k jejich 

odlišným charakteristikám 
 

 užití geometrické posloupnosti, 

finanční matematika 
 

 matematická indukce 
 
 
 
 
 
 

 faktoriál, kombinační čísla a jejich 

vlastnosti 
 Pascalův trojúhelník 
 elementární kombinatorické úlohy 
 variace, permutace a kombinace (bez 

opak.); variace s opakováním 
 binomická věta 
 náhodný jev a jeho pravděpodobnost 

pravděpodobnost sjednocení a průniku 

jevů, nezávislost jevů 
 
 
 
 
 
 

 statistický soubor a jeho charakteris-
tiky (vážený aritmetický půměr, 

medián, modus, percentil, kvartil, 

směrodatná odchylka, mezikvartilová 

odchylka) 
 analýza a zpracování dat v různých 

reprezentacích 

rovnicích. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulkový editor; užití 

matematických aplikací  
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KOMPLEXNÍ ČÍSLA 

 
 zavede množinu komplexních čísel 
 pracuje s různými způsoby vyjádření 

komplexního čísla   
 provádí operace s komplexními čísly 
 znázorní komplexní číslo v Gaussově 

rovině 
 řeší rovnice v oboru komplexních čísel 
 diskutuje řešitelnost kvadratické 

rovnice v číselném oboru 
 řešení rovnice vyšších řádů   
 interpretuje řešení rovnic v Gauss. rov. 

 

 
 

 
 obor komplexních čísel 
 algebraický a goniometrický tvar 

komplex. čísla 
 operace s komplex. čísly 
 absolutní hodnota, číslo komplexně 

sdružené 
 Moivrova věta 
 rovnice v oboru komplex. čísel 
 binomická rovnice 

 

 
 
 
 
 
 
Aplikace vztahů mezi 

hodnotami goniom. 
funkcí, vztahy mezi 

goniom. funkcemi. 
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5.11. Fyzika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 1. – 7. ročníku osmiletého gymnázia a 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnázia. 

V rámci tohoto předmětu je realizován celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV a RVP GV a část vzdělávacího oboru 

Výchova ke zdraví z RVP ZV i RVP GV. V prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia tento předmět zahrnuje i část vzdělávacího oboru 

Člověk a svět práce, především pak tematický okruh Práce s laboratorní technikou a část tematického okruhu Provoz a údržba domácnosti. Dále 

jsou do něj v průběhu celého studia integrovány tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova 

a Mediální výchova. Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí především se vzdělávacími obsahy předmětů Matematika, Chemie a Informatika. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Fyzika je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 2 – 2 1/3 – 1 1/3 – 2 1/3 

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 3 – 3 – 2 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 3 – 3 – 2 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 2 – 2 – 2 – 0 

Od druhého do čtvrtého ročníku nižšího gymnázia jsou v třítýdenních cyklech společně s chemií a biologií vyučována praktika, zaměřená 

především na laboratorní práce a praktické činnosti žáků. V průběhu těchto praktik jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, sociální 

a personální. Manuální dovednosti při provádění fyzikálních měření rozvíjejí kompetence pracovní. V prvním ročníku vyššího a čtyřletého 

všeobecně zaměřeného oboru je jedna týdenní vyučovací hodina věnována praktikům, v jejichž rámci je prohlubováno a procvičováno probrané 

učivo a prováděny praktické činnosti. Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v kmenových učebnách. Praktika jsou 

vyučována v odborně zaměřené učebně fyziky a v počítačové učebně. Třída se při nich dělí na skupiny. Laboratorní práce uvedené v učebních 

osnovách pro vyšší gymnázium a čtyřleté gymnázium jsou realizovány dle možností při vyučovací hodině a dále v průběhu praktik v prvním 

ročníku všeobecně zaměřeného oboru, resp. kvintě. 
Součástí výuky jsou i exkurze, zařazené vyučujícím dle možností a nabídek předkládaných škole. 
Žáci se zájmem o fyziku mají možnost prohloubit a rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti v rámci volitelných předmětů, které jim 

jsou nabízeny ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a odpovídajících ročnících osmiletého studia. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia – živé 

jazyky může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu fyziky v  cizím jazyce v rámci povinně volitelných předmětů. 
Pro talentované žáky je ve škole organizována Fyzikální olympiáda pro kategorii A, B, C, D, E, F a je jim poskytována odborná pomoc při 

účasti v dalších fyzikálních soutěžích týmů i jednotlivců a v studentské a odborné činnosti 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Fyziky jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

1. – 4. ročník osmiletého studia 
 

Kompetence k učení: 
 učitel zadává žákům ke zpracování taková témata, která popularizují fyziku, ukazují její význam pro společnost a její další rozvoj, 

seznamují žáky s některými významnými vědci, kteří se zasloužili o rozvoj fyziky 
 žáci ve skupinách nebo samostatně řeší úlohy zadávané učitelem tak, aby k jejich vypracování bylo třeba získat další informace 

nebo provést vlastní měření. Takto zpracované úlohy jsou předkládány učiteli a s výsledky jsou seznámeni i ostatní žáci 
 při výuce je učitelem preferováno porozumění fyzikálním zákonitostem a jejich užití před přemírou faktů, která mohou být 

vyhledána z různých zdrojů informací. Žáci se současně učí, jak tyto informace získat a vědomosti rozšířit. 
 žákům je poskytnuta možnost účastnit se fyzikálních soutěží a formou konzultací s vyučujícím fyziky se na tyto soutěže připravit 

 
Kompetence k řešení problémů: 

 v rámci laboratorních prací žáci navrhují postup řešení, provádějí vlastní měření, třídí a zpracují naměřené údaje a vyhodnotí 

získané výsledky 
 vytvářením fyzikálních modelů se žáci učí abstrahovat podstatné vlastnosti popisující fyzikální děje a současně jsou si vědomi 

rozdílů mezi fyzikálním modelem a skutečným dějem v přírodě 
 

Kompetence komunikativní: 
 žáci interpretují výsledky úloh s použitím matematických vyjádření i pomocí grafů 
 učitel žákům poskytuje příležitost k obhajobě svého vlastního názoru a postupu 

 
Kompetence sociální a personální: 

 učitel zadává žákům k vypracování takové praktické úlohy, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce; žáci si rozdělují mezi 

sebe dílčí úlohy tak, aby uplatnili své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti 
 

Kompetence občanské: 
 v rámci výuky jsou žáci seznámeni s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým zařízením a poskytnutím první pomoci při úrazu 

elektrickým proudem, při praktických cvičeních jsou u žáků upevňovány návyky pro bezpečnou práci s elektrickým zařízením 
 

Kompetence pracovní 
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 v rámci laboratorních prací žáci získávají základní dovednosti při měření fyzikálních veličin 
 při praktických činnostech žáci dodržují stanovené postupy, pravidla bezpečnosti práce a laboratorní řád 
 žáci manipulují se svěřenými pomůckami a přístroji tak, aby nedošlo k jejich poškození či zničen 
 

Kompetence digitální 
 žáci jsou schopni vyhledávat na internetu informace a posoudit pravdivost takto nalezených údajů 
 žáci využívají MT a aplikace v nich k měření fyzikálních veličin 
 žáci jsou schopni zpracovat laboratorní práce na počítači nebo tabletu 
 při prezentacích referátů nebo výsledků své práce využívají žáci IT 
 žáci aktivně využívají kalkulačku 

 
5. – 7. ročník osmiletého studia, 1. – 3. ročník čtyřletého studia – všeobecné zaměření, 1. – 3. ročník čtyřletého studia – živé jazyky 
 

Kompetence k učení: 
 učitel zadává žákům různá témata na zpracování s použitím dostupných zdrojů informací; žáci volí vhodné zdroje, splňující kritéria 

dostatečné odbornosti a vědeckého přístupu, a využívají je jako podklad pro zpracování zadaného úkolu; žáci sami kriticky 

přistupují k těm zdrojům, které podávají pseudovědecký a vědeckými potupy nepodložený výklad 
 řešením úloh a testů dostupných z různých zdrojů (SCIO, maturitní testy) si žáci porovnávají své výkony s výkony ostatních 

vrstevníků, tyto výkony porovnávají a hledají příčiny případných rozdílných výsledků 
 učitel předkládá žákům k řešení úlohy různé obtížnosti, jejichž řešení vyžaduje různé stupně osvojení vědomostí, experimentálních 

dovedností a samostatnosti. Řešením těchto úloh žák získává informaci o dosaženém pokroku 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 žáci při řešení fyzikálních úloh a při vypracování laboratorních měření posuzují, zda zadaná úloha má pouze jeden postup vedoucí 

k řešení a dokážou vymezit podmínky, za kterých daná úloha má řešení 
 při řešení fyzikálních úloh jsou učitelem vybírány takové úlohy, které rozvíjejí užívání matematických metod s použitím správné 

symboliky 
 

Kompetence komunikativní: 
 žáci vypracují ukázková řešení úloh, závěry laboratorních prací a referáty v takové formě, aby je bylo možné prezentovat s použitím 

moderních komunikačních technologií (prezentace na počítači, umístění na web, dataprojektor, interaktivní tabule) 
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Kompetence sociální a personální: 
 učitel zadává žákům úlohy vyžadující týmovou spolupráci a dělbu práce a posiluje tak pocit zodpovědnosti za výsledek skupinové 

práce 
 

Kompetence občanské: 
 žáci jsou seznámeni s riziky spojenými s prací s radioaktivním materiálem a vědí, jak se zachovat v případě radioaktivního zamoření 
 učitel vede žáky k tomu, aby posuzovali vědecké objevy i z hlediska jejich dalšího využití pro vývoj společnosti; v návaznosti na 

události v minulosti žáci dokážou posoudit, kdy byly vědecké objevy zneužity proti lidstvu 
 

Kompetence digitální 
 žáci jsou schopni vyhledávat na internetu informace a posoudit pravdivost takto nalezených údajů 
 žáci využívají MT a aplikace v nich k měření fyzikálních veličin 
 žáci jsou schopni zpracovat laboratorní práci na počítači nebo tabletu 
 při prezentacích referátů nebo výsledků své práce využívají žáci IT 
 žáci jsou schopni z naměřených hodnot experimentu uložených v souboru vytvořit graf a popsat měřený děj 
 žáci aktivně využívají kalkulačku 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
LÁTKY A TĚLESA 
 
Žák: 

 rozliší látku a těleso a jejich skupenství 
 uvede konkrétní příklady jevů dokazu-

jících, že se částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe působí 
 s porozuměním používá pojmy fyzikální 

veličina a jednotka 
 navrhne jednoduchý postup při měření 

zvolené fyzikální veličiny 
 vhodně zvolenými měřidly změří některé 

důležité fyzikální veličiny 
 při měření zvolí vhodné měřidlo a sta-

noví přesnost provedeného měření jako 

chybu závislou na použitém měřidle 
 zapíše výsledky měření 
 sestaví tabulku a jednoduchý graf 

závislosti měřené veličiny na čase 
 předpoví, jak se změní délka i objem 

tělesa při dané změně jeho teploty 
 sestaví graf závislosti objemu na teplotě 
 vysvětlí různé způsoby praktického vy-

 
 
 
 

 fyzika jako věda 
 látka a těleso – vlastnosti příslušející 

látce a tělesu 
 atom, stavba atomu, molekuly, ionty 
 skupenství látek – souvislosti skupen-

ství látek s jejich částicovou stavbou; 

difúze 
 změny skupenství-sublimace, var, 

kapalnění, vypařování 
 Brownův pohyb 
 měřené veličiny – délka, objem, hmot-

nost, teplota a její změna, síla, čas, 

rychlost 
 fyzikální veličina, jednotka, značky 

jednotek a veličin, měřidlo 
 převody jednotek 
 chyby měření 
 grafické znázornění výsledků měření 
 kapalinový teploměr 
 bimetalový teploměr 

 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita, 
Poznávání lidí, Komuni-
kace, Kooperace a 
kompetice – rozvíjeno 

během laboratorních prací 

(prima – kvarta) 
 
MV: Tvorba mediálního 

sdělení – prezentace 
experimentálních výsled-
ků, zpracování výsledků 

laboratorních prací, refe-
ráty (prima – kvarta) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Člověk a svět práce – 
Práce s laboratorní 

technikou – základní 

laboratorní postupy 

a metody 
CHE – sekunda 
Laboratorní práce – 
měření hmotnosti. 
 
IT žáci využívají MT 

k měření fyzikálních 

veleičin 
 
IT žáci využívají 

kalkulačku k výpočtům 
 
CHE – sekunda 
 
Laboratorní práce – 
měření teploty v závislosti 

na čase. 
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užití změny délky nebo objemu tělesa při 

změně teploty 
 využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, hmotností a objemem při řešení 

praktických problémů 
 stanoví hustotu látky s použitím tabulek 
 změří hustotu kapalin a drobných pev-

ných těles s použitím odměrného válce a 

vážení na vahách, převádí mezi jednotka-
mi hustoty 

 
ELEKTRICKÉ A MAGNATICKÉ 

VLASTNOSTI LÁTEK 
 
Žák: 

 uvede zdroje elektrického a magnetického 

pole a chování těles umístěných do těchto 

polí 
 
 
 
 

E  EKTRICKÝ OBVOD 
 

Žák: 
 sestaví správně podle schématu elektrický 

obvod a analyzuje správně schéma 

reálného obvodu 
 zapojí jednoduchý elektrický obvod a 

správně zakreslí jeho schéma 
 rozliší mezi vlastnostmi spotřebičů 

zapojenými za sebou nebo vedle sebe 

 
 

 hustota jako fyzikální veličina, 

jednotka hustoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 elektrický náboj, model atomu, 

elektrické vodiče a nevodiče 
 elektrické pole, tělesa v elektrickém 

poli 
 magnety a jejich vlastnosti, magnetické 

indukční čáry, magnetické pole Země 
 
 
 
 

 elektrický obvod – zdroj napětí, 

spotřebič, spínač 
 vodič, nevodič, elektrický spotřebič 
 schématické značky prvků elektrického 

obvodu 
 elektrický proud a jeho účinky 
 

 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita – 
žákům jsou předkládá-ny 
praktické úlohy vyžadující 

navržení postupu řešení, 

změření fyzikální veličiny 

a vy-hodnocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita – 
žáci zapojují elektrický 

obvod podle předloženého 

schématu a ověřují jeho 

vlastnosti. K sestavenému 

elektrickému obvodu 

zapíší jeho schéma. 

 
 
Laboratorní práce – 
měření hustoty tělesa. 
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 porovná různá látková prostředí s ohle-
dem na jejich elektrickou vodivost 

 dodržuje základní bezpečnostní pravidla 

při práci s elektrickým zařízením a pra-
vidla bezpečné práce a ochrany životního 

prostředí při experimentální práci 
 poskytne první pomoc při úrazu elektric-

kým proudem 

 vedení elektrického proudu v kovových 

vodičích, v kapalinách a plynech 
 nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
 údržba a provoz elektrických spotřebi-

čů v domácnosti 
 ekonomika provozu elektrických 

spotřebičů v domácnosti 

Navrhují jednoduché 

elektrické obvody tak, aby 

splňovaly požadavky 

stanovené vyučujícím. 

Člověk a svět práce – 
Provoz a údržba domác-
nosti 

Ročník: sekunda 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
POHYB TĚLES, SÍLY 
 
Žák: 

 vybere a prakticky využívá vhodné pra-
covní postupy, přístroje, zařízení a po-
můcky pro konání konkrétních pozoro-
vání, měření a experimentů 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a vý-
sledcích své experimentální práce a zfor-
muluje v něm závěry, k nimž došel 

 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu 
 rozhodne, zda je těleso v klidu, pohybu 

rovnoměrném nebo nerovnoměrném 
 rozlišuje mezi pojmy dráha a trajektorie, 

třídí pohyby podle typu trajektorie 
 využívá s porozuměním při řešení problé-

mů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a 

 
 
 
 

 základní laboratorní postupy a metody 
 základní laboratorní přístroje, zařízení, 

pomůcky 
 
 
 
 

 pohyb a klid, vztažná soustava 
 dráha, trajektorie 
 pohyby těles – pohyb rovnoměrný, 

nerovnoměrný; přímočarý, křivočarý 
 vztah mezi dráhou, rychlostí a časem 

při pohybu rovnoměrném a jeho 

grafické znázornění 
 průměrná rychlost, okamžitá rychlost 

 
 

 
 
 
 
V průběhu laboratorních 

prací – sekunda, tercie, 
kvarta 
 
 
 
 
MAT – tvorba grafů a 

odečítání z grafů 
 
MAT – úprava 

jednoduchých rovnic 

s jednou neznámou 
 
Laboratorní práce – 
měření průměrné rychlosti 
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časem u rovnoměrného pohybu těles 
 vytváří grafy závislosti dráhy a rychlosti 

na čase při pohybu rovnoměrném a nerov-
noměrném, z grafů odečítá významné 

závislosti a hodnoty veličiny 
 dle navrženého postupu dokáže stanovit 

průměrnou rychlost v běžných životních 

situacích 
 změří velikost působící síly s použitím 

siloměru a vah 
 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy 

sil působících na těleso, jejich původ, 

velikosti, směry a výslednici 
 znázorní sílu (síly) působící na těleso 
 při řešení fyzikálních problémů správně 

používá značení síly a její jednotky 
 v jednoduchých případech určí polohu 

těžiště tělesa 
 s porozuměním rozlišuje mezi pojmy tlak 

a tlaková síla 
 při řešení fyzikálních úloh používá vztah 

mezi tlakem, tlakovou silou a plochou, na 
kterou tato síla působí 

 využívá Newtonovy zákony pro objasňo-
vání či předvídání změn pohybu těles při 

působení stálé výsledné síly v jednodu-
chých situacích 

 posoudí vliv působící síly nebo výsled-
nice sil na změnu pohybového stavu těles 

 aplikuje poznatky o otáčivých účincích 

síly při řešení praktických problémů 
 

 jednotky rychlosti, převody mezi 

jednotkami rychlosti 
 vzájemné působení těles 
 síla a její jednotky, znázornění síly, 

siloměr 
 směr, velikost a působiště síly, měření 

síly 
 účinky síly, rovnováha sil, výslednice 

dvou sil stejného a opačného směru 
 grafické skládání dvou různoběžných 

sil 
 gravitační pole a gravitační síla – přímá 

úměrnost mezi gravitační silou a 

hmotností tělesa 
 těžiště tělesa 
 směr svislý a vodorovný 
 tlaková síla a tlak, značka a jednotka 

tlaku 
 vztah mezi tlakem, tlakovou silou 

a plochou, na kterou tato síla působí 
 třecí síla – smykové tření, ovlivňování 

velikosti třecí síly v praxi 
 vliv kvality povrchu stykových ploch 

na velikost třecí síly 
 užití tření v praktickém životě 
 Newtonovy zákony – první, druhý 

(kvalitativně), třetí 
 setrvačnost 
 pohybové účinky síly, akce a reakce 
 rovnováha na páce a pevné kladce 
 rovnoramenné váhy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
měření síly 
 
 
Laboratorní práce – 
stanovení těžiště pevného 

tělesa 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
měření třecí síly 
 
 
Laboratorní práce – 
rovnovážná poloha tělesa 
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 
 
Žák: 

 využívá poznatky o zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách pro řešení kon-
krétních praktických problémů 

 předpoví z analýzy sil působících na těle-
so v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 řeší fyzikální úlohy s použitím Pascalova 

zákona, Archimédova zákona, vztahu pro 

velikost hydrostatického tlaku 
 popíše činnost jednoduchých hydraulic-

kých zařízení 
 popíše síly působící na těleso plovoucí na 

hladině kapaliny nebo na těleso ponořené 

do kapaliny 
 využívá vztah pro velikost vztlakové síly 

při řešení praktických úloh (měření 

objemu a hustoty tělesa) 
 
 
 
 

SVĚTELNÉ DĚJE 
 
Žák: 

 využívá zákona o přímočarém šíření 

světla ve stejnorodém optickém prostředí 

a zákona odrazu světla při řešení 

problémů a úloh 
 zakreslí odraz význačných paprsků na 

 
 
 
 
 

 tekutina, tlak, přetlak, podtlak 
 Pascalův zákon – hydraulická zařízení 
 hydrostatický a atmosférický tlak – 

souvislost mezi hydrostatickým tlakem, 

hloubkou a hustotou kapaliny; souvis-
lost atmosférického tlaku s některým 

procesy v atmosféře 
 tlaková síla působící na stěny nádoby 
 hydraulická a pneumatická zařízení 
 Torricelliho pokus 
 změny atmosférického tlaku, tlaková 

výše a  níže, základy meteorologie 
 měření atmosférického tlaku, aneroid, 

barograf 
 Archimédův zákon – vztlaková síla; 

potápění, vznášení se a plování těles 

v klidných tekutinách, hustoměr 
 veličiny mající vliv na velikost 

vztlakové síly 
 
 
 

 vlastnosti světla – zdroje světla, 

optické prostředí, světelný paprsek 
 rychlost světla ve vakuu a v různých 

prostředích; stín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
Archimédův zákon 
 
ZMP 
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kulových zrcadlech 
 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve 

dvou různých prostředích, zda se světlo 

bude lámat ke kolmici či od kolmice a 

využívá této skutečnosti při analýze 

průchodu světla čočkami 
 posoudí z fyzikálního hlediska některé 

fyzikální jevy v přírodě a v praxi 
 
 
 
PRÁCE A ENERGIE 
 
Žák: 

 určí v jednoduchých případech práci 

vykonanou a z ní určí změnu energie těles 
 vypočítá práci vykonanou konstantní 

silou 
 využívá s porozuměním vztah mezi 

výkonem, vykonanou prací a časem 
 používá vztah mezi výkonem, příkonem 

a účinností při řešení fyzikálních úloh 
 sestrojí s použitím jednoduchých pomů-

cek pevnou a volnou kladku, jednozvrat-
nou a dvojzvratnou páku a popíše použití 

těchto jednoduchých strojů v praxi 
 

 zrcadla a čočky 
 zobrazení odrazem na rovinném, dutém 

a vypuklém zrcadle (kvalitativně); zo-
brazení lomem tenkou spojkou a 
rozptylkou (kvalitativně) 

 oko, vady oka, optické klamy 
 rozklad bílého světla hranolem 
 duha, fáze Měsíce, zatmění Slunce a 

Měsíce 
 optické přístroje 

 
 
 
 

 práce, jednotky práce 
 práce na jednoduchých strojích, výkon, 

účinnost 
 formy energie – pohybová a polohová 

energie 
 zákon zachování mechanické energie a 

zákon zachování celkové energie 
 jednozvratná a dvojzvratná páka 
 pevná kladka, volná kladka, 

kladkostroj, nakloněná rovina, kolo na 

hřídeli, šroub 
 

 
Laboratorní práce – 
optické zobrazení 
 
 
BIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
jednoduché stroje 
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Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
TEPELNÉ JEVY 
 
Žák: 

 využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie a jejich 

přenosu při řešení konkrétních problémů 

a úloh 
 určí v jednoduchých případech teplo 

přijaté či odevzdané tělesem 
 rozlišuje veličiny teplo a teplota 
 posoudí vliv rozličných zdrojů energie na 

životní prostředí 
 navrhne způsoby, jak lépe hospodařit 

s energií 
 
 
ZVUKOVÉ DĚJE 
 
Žák: 

 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 

a kvalitativně analyzuje příhodnost dané-
ho prostředí pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostřed 
 vysvětlí potřebu ochrany člověka před 

nadměrným hlukem a uvede způsoby, jak 

chránit sluch 

 
 
 
 

 teplo, měrná tepelná kapacita, vnitřní 

energie, kalorimetrická rovnice 
 přeměny skupenství – tání a tuhnutí, 

skupenské teplo tání; vypařování a ka-
palnění; hlavní faktory ovlivňující 

vypařování a teplotu varu kapaliny, 

sublimace 
 tepelné záření 
 obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie 
 využití tepelné energie, spalovací 

motory 
 hospodaření s tepelnou energií, vliv 

energetických zdrojů na životní 

prostředí 
 

 kmitání pružných těles, vlnění 
 vlastnosti zvuku – látkové prostředí 

jako podmínka vzniku šíření zvuku, 

rychlost šíření zvuku v různých pro-
středích; odraz zvuku na překážce, 

ozvěna, pohlcování zvuku; výška 

zvukového tónu 
 ochrana před nadměrným hlukem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Vztah člověka 

k prostředí – referáty žáků 

zaměřené na problematiku 

vlivu člověka na životní 

prostředí při využívání 

různých energetických 

zdrojů 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Laboratorní práce – 
změny skupenství 
 
 
CHE – teplota tání a tuh-
nutí látek krystalických 

a amorfních 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova ke zdraví – 
Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 
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ELEKTRICKÝ PROUD 
 
Žák: 

 vyhledá v dostupných informačních 

zdrojích všechny podklady, jež mu co 

nejlépe pomohou provést danou experi-
mentální práci 

 rozliší stejnosměrný proud od střídavého 

a změří elektrický proud a napětí 
 změří hodnotu stejnosměrného a střída-

vého napětí a proudu 
 využívá Ohmův zákon pro část obvodu 

při řešení praktických problémů 
 rozlišuje sériové a paralelní zapojení 

spotřebičů a zdrojů, vypočítá odpor dvou 

rezistorů zapojených sériově a paralelně 

 
 
 
 
 
 

 elektrický náboj, elektrický proud 
 
 

 elektrické napětí  
 

 tepelné účinky elektrického proudu; 

elektrický odpor; elektrická energie a 

výkon 
 elektrické spotřebiče, výroba elektrické 

energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IT -  Využití počítače 

k měření I,U,R 
 
Laboratorní práce – 
vyhledávání podkladů pro 

provedení fyzikálních 

měření 
Člověk a svět práce – 
Provoz a údržba 

domácnosti – 
elektrotechnika 
v domácnosti 
Laboratorní práce – 
zapojení spotřebičů 
Laboratorní práce – 
měření elektrického napětí 

a proudu 

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE 
 
Žák: 

 využívá prakticky poznatky o působení 

magnetického pole na magnet a cívku 

s proudem a o vlivu změny magnetic-
kého pole v okolí cívky na vznik indu-
kovaného napětí v ní 

 
 
 
 

 elektromagnetická indukce 
 výroba a přenos elektrické energie, 

transformátor, elektromotor 
 elektrárna 
 bezpečné chování při práci s elektric-

 
 
 
 
EV: Vztah člověka 

k prostředí – výroba 

elektrické energie 

v regionu (referát, 

exkurze) 

 
 
 
 
Laboratorní práce – 
elektromagnetická 

indukce 
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 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí 

 
ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVO-
DIČÍCH 
 
Žák: 

 rozliší vodič, izolant a polovodič na zá-
kladě analýzy jejich vlastností 

 zapojí správně polovodičovou diodu 
 

 
ATOMY A ZÁŘENÍ 
 
Žák: 

 využívá poznatků o stavbě atomového 

jádra k objasnění některých přírodních 

dějů a jejich využití  
 
 
 
 
 
VESMÍR 
 
Žák: 

 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků 

o gravitačních silách pohyb planet kolem 

Slunce a měsíců planet kolem planet 
 popíše a vysvětlí základní 

astronomické jevy 

kými přístroji a zařízeními 
 
 
 
 
 
 
 

 elektrony a díry 
 vlastní a příměsové polovodiče 
 polovodičové součástky, integrované 

obvody 
 
 
 
 

 atomové jádro, nuklidy, izotopy 
 jaderné síly, jaderná energie, štěpná 

reakce, jaderný reaktor, jaderná 

elektrárna 
 jaderné záření v přírodě 
 vliv jaderného záření na zdraví člověka 
 užití jaderného záření 
 ochrana lidí před radioaktivním 

zářením 
 
 

 sluneční soustava – její hlavní složky; 

měsíční fáze 
 gravitační zákon, sluneční soustava 
 planety, hvězdy a jejich složení, 

galaxie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí – těžba uranu a 

její vliv na ráz krajiny 

v okolí Příbrami 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
vlastnosti polovodočové 

diody 
 
 
 
 
 
DEJ – vývoj jaderných 

zbraní a užití jaderné 

energie pro mírové účely 
CHE – stavba atomu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze – Planetárium 

Praha 
ZMP – postavení Země ve 

vesmíru 
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 odliší hvězdu od planety na základě 

jejich vlastností 
 zatmění Slunce a Měsíce 
 denní a roční pohyb hvězd 
 vývoj hvězd, souhvězdí 
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5. – 7. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima), 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření 

Ročník: 1. ročník, kvinta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH 

MĚŘENÍ 
 
Žák: 

 rozliší skalární veličiny od vektoro-
vých, využívá je při řešení fyzikálních 

problémů a úloh a provádí základní 

aritmetické operace s těmito veličinami 
 při výpočtech a měřeních převádí 

násobné a dílčí jednotky na jednotky 

hlavní  
 měří vybrané fyzikální veličiny 

vhodnými metodami, navrhne postup, 
zpracuje a vyhodnotí výsledky měřen 

 změří vybrané fyzikální veličiny 

metodou přímou i nepřímou 
 použije vhodnou formu zápisu 

výsledků měření (tabulka, graf) 
 provede rozbor výsledků měření s ohle-

dem na absolutní a relativní chybu 

měření  
 porovná vliv použitých měřidel na vý-

slednou chybu měření 
 při zpracování výsledků, měření spolu-

pracuje s ostatními členy skupiny, 

efektivně řeší problémy a podílí se na 

 
 
 
 
 

 soustava fyzikálních veličin a jednotek 

– Mezinárodní soustava jednotek (SI) 
 fyzikální veličina 
 zákonné měřící jednotky  
 jednotková kontrola 
 skaláry a vektory 
 znázornění vektoru, rozklad do složek 
 jednoduché matematické operace 

s vektory (sčítání, odčítání, násobení 

vektoru skalárem) 
 

 přímá a nepřímá metoda měření  
 hrubé, náhodné a systematické chyby 
 absolutní a relativní odchylka měření 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální komuni-
kace, Spolupráce a sou-
těž, Seberegulace, organi-
zační dovednosti a efek-
tivní řešení problémů 
 - fyzikální měření, 

zpracování výsledků 

měření, práce ve skupině 
 

 
 
 
 
 
 IT - žáci využívají MT 

k měření FV 
 IT - žáci využívají 

kalkulačku k výpočtům 
 získávání, zpracování a 

interpretace získaných 

údajů jako jedna ze zá-
kladních metod přírod-
ních věd 

 estetická úroveň 

sdělení předávaného 

písemnou formou 

(laboratorní protokol) 
 používání výpočetní 

techniky při zpracování 

výsledků měření 

(program EXCEL) 
 spolupráce (skupinová 

práce) při provádění 

laboratorních prací 

a zpracování výsledků 

měření. 
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celkové dělbě práce 
 
POHYBY TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ 

PŮSOBENÍ 
 
Žák: 

 užívá základní kinematické vztahy při 

řešení problémů a úloh o pohybech 

rovnoměrných a rovnoměrně zrychle-
ných, zpomalených 

 zvolí při popisu fyzikálního děje vhod-
nou vztažnou soustavu; vybere fyzikál-
ní veličiny, které popisují daný děj a 

jsou podstatné při řešení 
 používá model hmotného bodu 
 rozhodne, o jaký typ pohybu se jedná 

(rovnoměrný, nerovnoměrný, rovno-
měrně zrychlený, zpomalený, pohyb po 

kružnici) 
 vyjádří graficky závislost dráhy a rych-

losti na čase 
 přiřadí pohybu kinematické rovnice a 

jejich řešením určí hodnotu neznámé 

veličiny 
 pracuje s obecným řešením a posuzuje 

jeho správnost 
 určí v konkrétních situacích síly a 

jejich momenty působící na těleso a 

určí výslednici sil 
 znázorní jednotlivé síly působící na 

hmotný bod a těleso, určí jejich 

výslednici 

 
 
 
 
 
 

 kinematika pohybu – vztažná soustava; 

poloha a změna polohy hmotného bo-
du, jeho rychlost a zrychlení 

 model hmotného bodu 
 pravoúhlé a polární souřadnice 
 okamžitá rychlost 
 skládání rychlostí 
 pohyb rovnoměrný a rovnoměrně 

zrychlený/ zpomalený 
 volný pád 
 tíhové zrychlení 
 vrh vodorovný a svislý vzhůru 
 rovnoměrný pohyb hmotného bodu po 

kružnici a pohyb otáčivý; perioda, 

frekvence, úhlová rychlost 
 

 dynamika pohybu – hmotnost a síla; 

první, druhý a třetí pohybový zákon, 

inerciální soustava 
 výslednice sil působících na hmotný 

bod 
 

 Newtonovy pohybové zákony 
 hybnost tělesa; tlaková síla, tlak; třecí 

síla; síla pružnosti; gravitační a tíhová 

 Laboratorní práce – 
měření fyzikálních 
veličin 

 
 
 
MAT – řešení soustavy 

rovnic o dvou neznámých 
 
 
Modelování pohybů s 

použitím výpočetní 

techniky 
 
 
 
Vrh šikmý – modelování s 
použitím výpočetní 

techniky 
Práce s grafem – tvorba 
grafu a odečítání hodnot z 

grafu. 
 
 
 
 
 
 
MAT – řešení soustavy 

rovnic 
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 posoudí důsledky působení sil a mo-
mentů sil na pohybový stav tělesa a 

jeho změnu 
 využívá (Newtonovy) pohybové 

zákony k předvídání pohybu těles 
 pomocí pohybových rovnic popíše 

danou fyzikální situaci, řešením těchto 

rovnic stanoví hodnoty neznámých 

veličin 
 využívá zákony zachování některých 

důležitých fyzikálních veličin při řešení 

problémů a úloh 
 rozliší inerciální a neinerciální 

vztažnou soustavu 
 využívá zákony zachování mechanické 

energie a hybnosti při řešení 

fyzikálních úloh 

síla; 
 pohybová rovnice 
 výslednice sil a momentů sil 

působících na tuhé těleso 
 rovnovážná poloha tuhého tělesa 
 gravitační pole; moment síly; práce, 

výkon; souvislost změny mechanické 

energie s prací; zákony zachování 

hmotnosti, hybnosti a energie 
 nepružné středové rázy těles 
 setrvačné síly 
 všeobecný gravitační zákon 
 potenciální energie polohová, kinetická 

energie 
 hydrostatika – hydrostatický tlak, 

Archimédův zákon, plování těles 
 hydrodynamika – proudění kapalin, 

rovnice kontinuity 

 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
klidové a smykové tření 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
Archimédův zákon 
 
 
 
 

Ročník: 2. ročník, sexta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK 
 
Žák: 

 objasní souvislosti mezi vlastnostmi 

látek různých skupenství a jejich 

vnitřní strukturou 
 vysvětlí příčinu rozdílů různých 

skupenství látek 

 
 
 
 

 kinetická teorie látek – charakter pohy-
bu a vzájemných interakcí částic v lát-
kách různých skupenství 

 vzájemné působení částic 
 modely struktur látek různého skupen-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Látkové množství, 

Avogadrova konstatnta, 
hmotnost atomů a mole-
kul, molární hmotnost – 
probíráno v chemii v 1. 
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 aplikuje s porozuměním termo-

dynamické zákony při řešení kon-
krétních fyzikálních úloh 

 posoudí, kdy je třeba použít při řešení 

fyzikálních problémů termodynamic-
kou teplotní stupnici 

 používá stavové veličiny pro popis 

stavu soustavy 
 využívá stavovou rovnici ideálního 

plynu stálé hmotnosti při předvídání 

stavových změn plynu 
 uvede možnosti využití tepelných 

čerpadel a jejich předností s ohledem 
k ekologickým aspektům 

 znázorní vztah mezi stavovými 

veličinami do stavového diagramu; umí 

ze stavového diagramu vyčíst stav 

soustavy 
 analyzuje vznik a průběh procesu 

pružné deformace pevných těles 
 řeší početně i graficky příklady pružné 

deformace pevných látek 
 porovná zákonitosti teplotní roztažnosti 

pevných těles a kapalin a využívá je 

k řešení praktických problémů 
 objasní fyzikální podstatu některých 

dějů v přírodě (kapilární jevy, 

meteorologické jevy) 
 popíše s použitím fázového diagramu 

změny stavu a skupenství látek 
 

ství, ideální kapalina, ideální plyn 
 termodynamika – termodynamická 

teplota; vnitřní energie a její změna, 

teplo; první a druhý termodynamický 

zákon; měrná tepelná kapacita; různé 

způsoby přenosu vnitřní energie v 

rozličných systémech 
 střední kvadratická rychlost 
 stavové veličiny 
 stavová rovnice ideálního plynu 
 izochorický, izobarický, izotermický, 

adiabatický děj ideálního plynu 
 pV diagram 
 práce plynu, tepelné stroje, účinnost 
 vlastnosti látek – normálové napětí, 

Hookův zákon 

 typy deformací pevných těles 
 poruchy krystalové mřížky 
 povrchové napětí kapaliny, kapilární 

jevy; součinitel teplotní roztažnosti 

pevných látek a kapalin; 
 povrchová vrstva kapaliny, kapilární 

tlak 
 skupenské a měrné skupenské teplo 
 anomálie vody 
 fázový diagram 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – využívání 

zdrojů energie, klady a 

zápory, tepelná čerpadla – 
práce se zdroji informací, 

referáty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ročníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krystalová mřížka, typy 

krystalů, typy vazeb – 
biologie, chemie 
 
 
Laboratorní práce – 
změny skupenství 
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ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 
 
Žák: 

 porovná účinky elektrického pole na 

vodič a izolant 
 používá veličiny a fyzikální modely 

popisující elektrické pole 
 při řešení fyzikálních úloh správně vy-

hodnotí charakter elektrického pole a 

zvolí vhodný postup (odliší postup při 

řešení v elektrickém poli homogenní a 

nehomogenním a mezi vakuem a 

látkovým prostředím) 
 vysvětlí některé přírodní úkazy s 

využitím poznatků o působení elek-
trického pole na vodič a izolant 

 využívá Ohmův zákon při řešení 

praktických problémů 
 řeší příklady zapojování rezistorů 

v jednoduchých i rozvětvených 

elektrických obvodech 
 aplikuje poznatky o mechanismu 

vedení elektrického proudu v kovech, 

polovodičích, kapalinách a plynech při 

analýze chování těles z těchto látek v 

elektrických obvodech 
 rozhodne, v jakém případě je možné 

použít Ohmův zákon pro vedení 

elektrického proudu ve vodičích, 

elektrolytech a plynech 
 změří velikost elektrického proudu a 

 
 
 
 

 elektrický náboj a elektrické pole – 
elektrický náboj a jeho zachování; 

intenzita elektrického pole, elektrické 

napětí; kondenzátor 
 Coulombův zákon 
 homogenní elektrické pole a elektrické 

pole bodového náboje 
 elektrické siločáry 
 konstanty charakterizující prostředí 
 
 elektrostatická indukce a polarizace 

dielektrika 
 kapacita deskového kondenzátoru 
 elektrický proud v látkách – proud jako 

veličina;  
 svorkové a elektromotorické napětí 

zdroje 
 odpor vodiče 
 rezistor 
 Ohmův zákon pro část obvodu i 

uzavřený obvod; elektrický odpor; 

elektrická energie a výkon 

stejnosměrného proudu; polovodičová 

dioda 
 elektrolyt, elektrolýza 
 elektrický proud v plynech a ve vakuu 
 katodové záření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
IT -  žáci využívají MT 

k měření FV 
 
IT žáci využívají 

kalkulačku k výpočtům 
Laboratorní práce – 
měření elektrického 

proudu a napětí, měření 

odporu kovového vodiče, 

stanovení elektromoto-
rického napětí zdroje 
 
 
 
Elektrolýza a její 

praktické využití – 
probíráno v chemii 
Elektrolýza – laboratorní 

práce – v chemii 
Řešení obvodů elektric-
kého proudu s využitím 

výpočetní techniky 
 
 
Laboratorní práce – 
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napětí v elektrickém obvodu 
 vhodnou experimentální metodou 

dokáže stanovit odpor vodiče 
 popíše pomocí fyzikálního modelu a 

fyzikálních veličin magnetické pole 
 určí pomocí potřebných údajů vliv 

prostředí na magnetické pole 
 využívá zákon elektromagnetické 

indukce k řešení problémů a k objasně-
ní funkce prakticky význačných 

elektrických zařízení 
 objasní podstatu elektromagnetické 

indukce a v praxi dokáže rozhodnout, 

kdy dochází k elmg. indukci 
 určí směr indukovaného proudu a v 

případě jednoduchých příkladů i jeho 

velikost 
 popíše princip činnosti jednoduchých 

elektrických zařízení 
 změří efektivní hodnoty střídavého 

napětí a proudu 
 uvede klady a zápory rozličných 

způsobů výroby elektrické energie 
 
MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 
 
Žák: 

 popíše harmonické kmitavé děje jako 

pohyby nerovnoměrné 
 zaznamenává tyto děje do časového 

diagramu 
 v souvislosti s dynamikou hmotného 

 vlastní a příměsové polovodiče 
 
 
 

 magnetické pole – pole magnetů a 

vodičů s proudem, magnetická 

indukce; indukované napětí 
 síla působící na vodič s proudem a 

pohybující se částici v magnetickém 

poli 
 magnetický indukční tok 

 
 Faradayův zákon elektromagnetické 

indukce 
  
 Lenzův zákon 

 
 střídavý proud – harmonické střídavé 

napětí a proud, jejich frekvence; výkon 

střídavého proudu 
 transformátor 
 činný výkon střídavého proudu, účiník 
 výroba a přenos elektrické energie 

 
 
 
 

 děje harmonické a periodické 
 mechanický oscilátor, kmitání 

mechanického oscilátoru, jeho perioda 
a frekvence 

 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – Životní 

prostředí v ČR – využí-
vání zdrojů energie, 

důsledky pro životní 

prostředí – beseda, 
exkurze 
 

elektromagnetická 

indukce 
 
 
Řešení obvodů střídavého 

proudu s využitím 

výpočetní techniky 
 
 
Grafické znázornění 

průběhu střídavého 

proudu a napětí 
 
Matematika – řešení 

goniometrických rovnic – 
praktické využití 
 
 
Laboratorní práce – 
střídavý proud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVT, MAT 
Modelování kmitavých 

pohybů na počítači 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Fyzika 

- 279 - 

bodu určí kvalitativně závislost 

rychlosti a zrychlení na čase 
 určí z časového diagramu okamžitou 

výchylku, periodu a počáteční fázi 

kmitavého pohybu  
 objasní procesy vzniku, šíření, odrazu 

a   interference mechanického vlnění 
 vysvětlí princip vzniku a šíření zvuku 

 kinematika a dynamika kmitavého 

pohybu 
 kinematická rovnice kmitavého pohybu 
 nucené kmitání, rezonance 
 mechanické vlnění – postupné a stojaté 

vlnění, vlnová délka a rychlost vlnění 
 interference vlnění, odraz a lom vlnění 
 zvuk, jeho hlasitost a intenzita 

(rychlost kmitavého 

pohybu, zrychlení, 

složené kmitání) 
Laboratorní práce – 
měření periody kmitavého 

pohybu 

Ročník: 3. ročník, septima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
SVĚTLO 
 
Žák: 

 porovná šíření různých druhů elektro-
magnetického vlnění v rozličných 

prostředích 
 využívá vztahy mezi frekvencí, 

vlnovou délkou a rychlostí 

elektromagnetického vlnění při řešení 

praktických problémů 
 popíše základní vlastnosti různých dru-

hů elektromagnetického vlnění a vy-
užití těchto vlastností v praktickém 

životě 
 využívá zákony pro odraz a lom světla 

při řešení úloh 
 rozhodne, za jakých podmínek je při 

řešení fyzikálních úloh třeba počítat s 

 
 
 
 

 elektromagnetické záření – elektro-
magnetická vlna; spektrum 

elektromagnetického záření 
 zdroje elektromagnetického záření 
 elektrická a magnetická složka elektro-

magnetického vlnění 
 vlnové vlastnosti světla – šíření a rych-

lost světla v různých prostředích; 

zákony odrazu a lomu světla, index 

lomu; optické spektrum; interference 

světla 
 světlo jako elektromagnetické vlnění 
 ohyb světla, polarizace světla 
 vlnová délka a frekvence světla 
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vlnovou povahou světla 
 zdůvodní existenci jevů založených na 

vlnové povaze světla 
 využívá zákony šíření světla v prostře-

dích k určování vlastností zobrazení 

předmětů jednoduchými optickými 

systémy 
 pomocí optického zobrazení vytvoří 

obraz předmětu při zobrazení pomocí 

tenké čočky nebo kulového zrcadla 
 stanoví vlastnosti obrazu vytvořeného 

čočkou nebo zrcadlem výpočtem s po-
užitím zobrazovací rovnice 

 využívá poznatky o odrazu a lomu 

světla při řešení fyzikálních úloh 

z praktického života 
 
MIKROSVĚT 
 
Žák: 

 využívá poznatky o kvantování energie 

záření a mikročástic k řešení fyzikál-
ních problémů 

 vysvětlí, za jakých okolností se projeví 

částicová a vlnová povaha elektro-
magnetického záření a částic mikro-
světa 

 popíše podstatné rozdíly mezi 

klasickou fyzikou a fyzikou mikro-
částic 

 zapíše elektronovou konfiguraci atomu 
 objasní souvislost mezi zařazením 

 
 

 optické zobrazování – zobrazení 

odrazem na rovinném a kulovém 

zrcadle; 
 zrcadla rovinná a kulová 
 tenké čočky, paraxiální prostor 
 ohnisko, význačné paprsky 
 vlastnosti obrazu 
 zobrazení lomem na tenkých čočkách; 

zorný úhel, optická soustava, oko jako 

optický systém; lupa 
 dalekohled, objektiv, mikroskop, 

zobrazovací rovnice, optická 

mohutnost 
 
 
 
 
 

 kvanta a vlny – foton a jeho energie; 
korpuskulárně vlnová povaha záření a 

mikročástic 
 energie a hybnost fotonu 
 vlnová povaha částic a pokusy které 

tuto vlastnost dokazují 
 vlnová funkce 
 kvantová čísla 
 elektronový obal atomu – výstavbový 

princip, Pauliho vylučovací princip 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
optické zobrazení 
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prvku v periodické tabulce a elektro-
novou konfigurací 

 objasní podstatu vzniku čárového 

spektra atomu vodíku 
 
 

 posoudí jadernou přeměnu z hlediska 

vstupních a výstupních částic i energe-
tické bilance 

 popíše základní součásti jaderné 

elektrárny, zhodnotí klady a zápory 

jaderné energetiky 
 posoudí vliv médií na formování ná-

zoru lidí ohledně jaderné energetiky a 

jejich postoje na jiné alternativní zdroje 

energie 
 využívá zákon radioaktivní přeměny 

k předvídání chování radioaktivních 

látek a ke stanovení časové závislosti 

akti-vity zářiče 
 navrhne možné způsoby ochrany člo-

věka před nebezpečnými druhy záření 
 porovná účinky různých druhů jader-

ného záření a objasní základní pravidla 

ochrany člověka před účinky tohoto 

záření 
 rozumí základním principům detekce 

jaderného záření 

 atomy – kvantování energie elektronů 

v atomu; spontánní a stimulovaná 

emise, laser 
 elektronová konfigurace atomu 
 absorpce a emise světla 
 digitální záznam signálu 
 jaderné síly 
 jaderná energie 
 Einsteinův vztah mezi hmotou a 

energií, jeho důsledky a využití 
 syntéza a štěpení jader atomů; řetězová 

reakce, jaderný reaktor 
 jaderná elektrárna 
 syntéza jader jako zdroj energie 
 vývoj hvězd 
 jaderná reakce, zákon radioaktivní 

přeměny 
 poločas rozpadu 
 radioaktivita, radionuklid 
 přeměnové řady 
 aktivita zářiče 
 urychlovače částic 
 detektory jaderného záření 
 elementární částice a jejich výzkum 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce – práce 

s informacemi ze sdělo-
vacích prostředků, vnější 

vlivy na chování médiií 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – vliv jaderné 

energetiky na životní 

prostředí, vlivy ohrožující 

zdraví člověka 
 
 

 
Exkurze, beseda s 
přizvanými odborníky, 

internet 
 
 
 
 
 
Používání výpočetní 

techniky při stanovení 

časového průběhu aktivity 

zářiče 
Vzdělávací obor Výchova 

ke zdraví – Ochrana 
člověka za mimořádných 

událostí 
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1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky 

Ročník: 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH 

MĚŘENÍ 
 
Žák: 

 rozliší skalární veličiny od vektoro-
vých, využívá je při řešení fyzikálních 

problémů a úloh a provádí základní 

aritmetické operace s těmito veličinami 
 při výpočtech a měřeních převádí 

násobné a dílčí jednotky na jednotky 

hlavní  
 měří vybrané fyzikální veličiny 

vhodnými metodami, navrhne postup, 

zpracuje a vyhodnotí výsledky měřen 
 změří vybrané fyzikální veličiny 

metodou přímou i nepřímou 
 použije vhodnou formu zápisu 

výsledků měření (tabulka, graf) 
 provede rozbor výsledků měření s ohle-

dem na absolutní a relativní chybu  
 porovná vliv použitých měřidel na vý-

slednou chybu měření 
 při zpracování výsledků, měření spolu-

pracuje s ostatními členy skupiny, 

efektivně řeší problémy a podílí se na 

celkové dělbě práce 

 
 
 
 
 

 soustava fyzikálních veličin a jednotek 

– Mezinárodní soustava jednotek (SI) 
 fyzikální veličina 
 zákonné měřící jednotky  
 jednotková kontrola 
 skaláry a vektory 
 znázornění vektoru, rozklad do složek 
 jednoduché matematické operace 

s vektory (sčítání, odčítání, násobení 

vektoru skalárem) 
 

 přímá a nepřímá metoda měření  
 hrubé, náhodné a systematické chyby 
 absolutní a relativní odchylka měření 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální komuni-
kace, Spolupráce a sou-
těž, Seberegulace, organi-
zační dovednosti a efek-
tivní řešení problémů 
 - fyzikální měření, 

zpracování výsledků 

měření, práce ve skupině 
 

 
 
 
 
 
 získávání, zpracování a 

interpretace získaných 

údajů jako jedna ze zá-
kladních metod přírod-
ních věd 

 používání ICT 
 estetická úroveň 

sdělení předávaného 

písemnou formou 

(laboratorní protokol) 
 používání výpočetní 

techniky při zpracování 

výsledků měření 

(program EXCEL) 
 spolupráce (skupinová 

práce) při provádění 

laboratorních prací 

a zpracování výsledků 

měření. 
 Laboratorní práce – 

měření fyzikálních 

veličin 
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POHYBY TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ 

PŮSOBENÍ 
 
Žák: 

 užívá základní kinematické vztahy při 

řešení problémů a úloh o pohybech 

rovnoměrných a rovnoměrně zrychle-
ných, zpomalených 

 zvolí při popisu fyzikálního děje vhod-
nou vztažnou soustavu; vybere fyzikál-
ní veličiny, které popisují daný děj a 

jsou podstatné při řešení 
 používá model hmotného bodu 
 rozhodne, o jaký typ pohybu se jedná 

(rovnoměrný, nerovnoměrný, rovno-
měrně zrychlený, zpomalený, pohyb po 

kružnici) 
 vyjádří graficky závislost dráhy a rych-

losti na čase 
 přiřadí pohybu kinematické rovnice a 

jejich řešením určí hodnotu neznámé 

veličiny 
 pracuje s obecným řešením a posuzuje 

jeho správnost 
 určí v konkrétních situacích síly a 

jejich momenty působící na těleso a 

určí výslednici sil 
 znázorní jednotlivé síly působící na 

hmotný bod a těleso, určí jejich 

výslednici 
 posoudí důsledky působení sil a mo-

 
 
 
 
 

 kinematika pohybu – vztažná soustava; 

poloha a změna polohy hmotného bo-
du, jeho rychlost a zrychlení 

 model hmotného bodu 
 pravoúhlé a polární souřadnice 
 okamžitá rychlost 
 skládání rychlostí 
 pohyb rovnoměrný a rovnoměrně 

zrychlený/ zpomalený 
 volný pád 
 tíhové zrychlení 
 vrh vodorovný a svislý vzhůru 
 rovnoměrný pohyb hmotného bodu po 

kružnici a pohyb otáčivý; perioda, 

frekvence, úhlová rychlost 
 

 dynamika pohybu – hmotnost a síla; 

první, druhý a třetí pohybový zákon, 

inerciální soustava 
 výslednice sil působících na hmotný 

bod 
 

 Newtonovy pohybové zákony 
 hybnost tělesa; tlaková síla, tlak; třecí 

síla; síla pružnosti; gravitační a tíhová 

síla; 

 
 
 
 
 
MAT – řešení soustavy 

rovnic o dvou neznámých 
 
 
Modelování pohybů s 

použitím výpočetní 

techniky 
 
 
 
Vrh šikmý – modelování s 

použitím výpočetní 

techniky 
Práce s grafem – tvorba 
grafu a odečítání hodnot z 

grafu. 
 
 
 
 
 
 
MAT – řešení soustavy 

rovnic 
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mentů sil na pohybový stav tělesa a 

jeho změnu 
 využívá (Newtonovy) pohybové 

zákony k předvídání pohybu těles 
 pomocí pohybových rovnic popíše 

danou fyzikální situaci, řešením těchto 

rovnic stanoví hodnoty neznámých 

veličin 
 využívá zákony zachování některých 

důležitých fyzikálních veličin při řešení 

problémů a úloh 
 rozliší inerciální a neinerciální 

vztažnou soustavu 
 využívá zákony zachování mechanické 

energie a hybnosti při řešení 

fyzikálních úloh 
 

 pohybová rovnice 
 výslednice sil a momentů sil 

působících na tuhé těleso 
 rovnovážná poloha tuhého tělesa 
 gravitační pole; moment síly; práce, 

výkon; souvislost změny mechanické 

energie s prací; zákony zachování 

hmotnosti, hybnosti a energie 
 nepružné středové rázy těles 
 setrvačné síly 
 všeobecný gravitační zákon 
 potenciální energie polohová, kinetická 

energie 
 hydrostatika – hydrostatický tlak, 

Archimédův zákon, plování těles 
 hydrodynamika – proudění kapalin, 

rovnice kontinuity 

 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
klidové a smykové tření 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
Archimédův zákon 
 
 
 
 

Ročník: 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK 
 
Žák: 

 objasní souvislosti mezi vlastnostmi 
látek různých skupenství a jejich 

vnitřní strukturou 
 vysvětlí příčinu rozdílů různých 

skupenství látek 
 

 
 
 
 

 kinetická teorie látek – charakter pohy-
bu a vzájemných interakcí částic v lát-
kách různých skupenství 

 vzájemné působení částic 
 modely struktur látek různého skupen-

ství, ideální kapalina, ideální plyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Látkové množství, 

Avogadrova konstatnta, 
hmotnost atomů a mole-
kul, molární hmotnost – 
probíráno v chemii v 1. 

ročníku. 
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 aplikuje s porozuměním termo-
dynamické zákony při řešení kon-
krétních fyzikálních úloh 

 posoudí, kdy je třeba použít při řešení 

fyzikálních problémů termodynamic-
kou teplotní stupnici 

 používá stavové veličiny pro popis 

stavu soustavy 
 využívá stavovou rovnici ideálního 

plynu stálé hmotnosti při předvídání 

stavových změn plynu 
 uvede možnosti využití tepelných 

čerpadel a jejich předností s ohledem 
k ekologickým aspektům 

 znázorní vztah mezi stavovými 

veličinami do stavového diagramu; umí 

ze stavového diagramu vyčíst stav 

soustavy 
 analyzuje vznik a průběh procesu 

pružné deformace pevných těles 
 řeší početně i graficky příklady pružné 

deformace pevných látek 
 porovná zákonitosti teplotní roztažnosti 

pevných těles a kapalin a využívá je 

k řešení praktických problémů 
 objasní fyzikální podstatu některých 

dějů v přírodě (kapilární jevy, 

meteorologické jevy) 
 popíše s použitím fázového diagramu 

změny stavu a skupenství látek 
 
 

 termodynamika – termodynamická 

teplota; vnitřní energie a její změna, 

teplo; první a druhý termodynamický 

zákon; měrná tepelná kapacita; různé 

způsoby přenosu vnitřní energie v 

rozličných systémech 
 střední kvadratická rychlost 
 stavové veličiny 
 stavová rovnice ideálního plynu 
 izochorický, izobarický, izotermický, 

adiabatický děj ideálního plynu 
 pV diagram 
 práce plynu, tepelné stroje, účinnost 
 vlastnosti látek – normálové napětí, 

Hookův zákon 

 typy deformací pevných těles 
 poruchy krystalové mřížky 
 povrchové napětí kapaliny, kapilární 

jevy; součinitel teplotní roztažnosti 

pevných látek a kapalin; 
 povrchová vrstva kapaliny, kapilární 

tlak 
 skupenské a měrné skupenské teplo 
 anomálie vody 
 fázový diagram 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – využívání 

zdrojů energie, klady a 

zápory, tepelná čerpadla – 
práce se zdroji informací, 

referáty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krystalová mřížka, typy 

krystalů, typy vazeb – 
biologie, chemie 
 
 
Laboratorní práce – 
změny skupenství 
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ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 
 
Žák: 

 porovná účinky elektrického pole na 

vodič a izolant 
 používá veličiny a fyzikální modely 

popisující elektrické pole 
 při řešení fyzikálních úloh správně vy-

hodnotí charakter elektrického pole a 
zvolí vhodný postup (odliší postup při 

řešení v elektrickém poli homogenní a 

nehomogenním a mezi vakuem a 

látkovým prostředím) 
 vysvětlí některé přírodní úkazy s 

využitím poznatků o působení elek-
trického pole na vodič a izolant 

 využívá Ohmův zákon při řešení 

praktických problémů 
 řeší příklady zapojování rezistorů 

v jednoduchých i rozvětvených 

elektrických obvodech 
 aplikuje poznatky o mechanismu 

vedení elektrického proudu v kovech, 

polovodičích, kapalinách a plynech při 

analýze chování těles z těchto látek v 
elektrických obvodech 

 rozhodne, v jakém případě je možné 

použít Ohmův zákon pro vedení 

elektrického proudu ve vodičích, 

elektrolytech a plynech 
 změří velikost elektrického proudu a 

 
 
 
 

 elektrický náboj a elektrické pole – 
elektrický náboj a jeho zachování; 

intenzita elektrického pole, elektrické 

napětí; kondenzátor 
 Coulombův zákon 
 homogenní elektrické pole a elektrické 

pole bodového náboje 
 elektrické siločáry 
 konstanty charakterizující prostředí 
 
 elektrostatická indukce a polarizace 

dielektrika 
 kapacita deskového kondenzátoru 

 
 elektrický proud v látkách – proud jako 

veličina;  
 svorkové a elektromotorické napětí 

zdroje 
 odpor vodiče 
 rezistor 
 Ohmův zákon pro část obvodu i 

uzavřený obvod; elektrický odpor; 

elektrická energie a výkon 

stejnosměrného proudu; polovodičová 

dioda 
 elektrolyt, elektrolýza 
 elektrický proud v plynech a ve vakuu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
měření elektrického 

proudu a napětí, měření 

odporu kovového vodiče, 

stanovení elektromoto-
rického napětí zdroje 
 
 
 
Elektrolýza a její 

praktické využití – 
probíráno v chemii 
Elektrolýza – laboratorní 

práce – v chemii 
Řešení obvodů elektric-
kého proudu s využitím 

výpočetní techniky 
 
 
Laboratorní práce – 
elektromagnetická 

indukce 
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napětí v elektrickém obvodu 
 vhodnou experimentální metodou 

dokáže stanovit odpor vodiče 
 popíše pomocí fyzikálního modelu a 

fyzikálních veličin magnetické pole 
 určí pomocí potřebných údajů vliv 

prostředí na magnetické pole 
 využívá zákon elektromagnetické 

indukce k řešení problémů a k 

objasnění funkce prakticky význačných 

elektrických zařízení 
 objasní podstatu elektromagnetické 

indukce a v praxi dokáže rozhodnout, 

kdy dochází k elektromagnetické 

indukci 
 určí směr indukovaného proudu a v 

případě jednoduchých příkladů i jeho 

velikost 
 popíše princip činnosti jednoduchých 

elektrických zařízení 
 změří efektivní hodnoty střídavého 

napětí a proudu 
 uvede klady a zápory rozličných 

způsobů výroby elektrické energie 
 
 
MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 
 
Žák: 

 popíše harmonické kmitavé děje jako 

pohyby nerovnoměrné 
 zaznamenává tyto děje do časového 

 katodové záření 
 vlastní a příměsové polovodiče 

 
 

 magnetické pole – pole magnetů a 

vodičů s proudem, magnetická 

indukce; indukované napětí 
 síla působící na vodič s proudem a 

pohybující se částici v magnetickém 

poli 
 magnetický indukční tok 

 
 Faradayův zákon elektromagnetické 

indukce 
 
 

 Lenzův zákon 
 

 střídavý proud – harmonické střídavé 

napětí a proud, jejich frekvence; výkon 

střídavého proudu;  
 transformátor 
 činný výkon střídavého proudu, účiník 
 výroba a přenos elektrické energie 

 
 
 
 
 

 děje harmonické a periodické 
 mechanický oscilátor 

 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – Životní 

prostředí v ČR – využí-
vání zdrojů energie, 

důsledky pro životní 

prostředí – beseda, 
exkurze 
 

 
 
Řešení obvodů střídavého 

proudu s využitím 

výpočetní techniky 
 
Grafické znázornění 

průběhu střídavého 

proudu a napětí 
 
Matematika – řešení 

goniometrických rovnic – 
praktické využití 
 
 
Laboratorní práce – 
střídavý proud 
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diagramu 
 v souvislosti s dynamikou hmotného 

bodu určí kvalitativně závislost 

rychlosti a zrychlení na čase 
 určí z časového diagramu okamžitou 

výchylku, periodu a počáteční fázi 

kmitavého pohybu  
 objasní procesy vzniku, šíření, odrazu 

a   interference mechanického vlnění 
 vysvětlí princip vzniku a šíření zvuku 

 

 kmitání mechanického oscilátoru, jeho 

perioda a frekvence 
 kinematika a dynamika kmitavého 

pohybu 
 kinematická rovnice kmitavého pohybu 
 nucené kmitání, rezonance 
 mechanické vlnění – postupné vlnění, 

stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost 

vlnění 
 interference vlnění, odraz a lom vlnění 
 zvuk, jeho hlasitost a intenzita 

 
IVT, MAT 
Modelování kmitavých 

pohybů na počítači 

(rychlost kmitavého 

pohybu, zrychlení, 

složené kmitání) 
Laboratorní práce – 
měření periody kmitavého 

pohybu 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
SVĚTLO 
 
Žák: 

 porovná šíření různých druhů elektro-
magnetického vlnění v rozličných 

prostředích 
 využívá vztahy mezi frekvencí, 

vlnovou délkou a rychlostí 

elektromagnetického vlnění při řešení 

praktických problémů 
 popíše základní vlastnosti různých dru-

hů elektromagnetického vlnění a vy-
užití těchto vlastností v praktickém 

životě 
 využívá zákony pro odraz a lom světla 

 
 
 
 

 elektromagnetické záření – elektro-
magnetická vlna; spektrum 

elektromagnetického záření 
 zdroje elektromagnetického záření 
 elektrická a magnetická složka elektro-

magnetického vlnění 
 vlnové vlastnosti světla – šíření a rych-

lost světla v různých prostředích; 

zákony odrazu a lomu světla, index 

lomu; optické spektrum; interference 

světla 
 světlo jako elektromagnetické vlnění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Fyzika 

- 289 - 

při řešení úloh 
 rozhodne, za jakých podmínek je při 

řešení fyzikálních úloh třeba počítat s 

vlnovou povahou světla 
 zdůvodní existenci jevů založených na 

vlnové povaze světla 
 využívá zákony šíření světla v prostře-

dích k určování vlastností zobrazení 

předmětů jednoduchými optickými 

systémy 
 pomocí optického zobrazení vytvoří 

obraz předmětu při zobrazení pomocí 

tenké čočky nebo kulového zrcadla 
 stanoví vlastnosti obrazu vytvořeného 

čočkou nebo zrcadlem výpočtem s po-
užitím zobrazovací rovnice 

 využívá poznatky o odrazu a lomu 

světla při řešení fyzikálních úloh 

z praktického života 
 
MIKROSVĚT 
 
Žák: 

 využívá poznatky o kvantování energie 

záření a mikročástic k řešení fyzikál-
ních problémů 

 vysvětlí, za jakých okolností se projeví 

částicová a vlnová povaha elektro-
magnetického záření a částic mikro-
světa 

 popíše podstatné rozdíly mezi 

klasickou fyzikou a fyzikou mikro-

 ohyb světla, polarizace světla 
 vlnová délka a frekvence světla 

 
 
 

 optické zobrazování – zobrazení 

odrazem na rovinném a kulovém 

zrcadle; 
 zrcadla rovinná a kulová 
 tenké čočky, paraxiální prostor 
 ohnisko, význačné paprsky 
 vlastnosti obrazu 
 zobrazení lomem na tenkých čočkách; 

zorný úhel, optická soustava, oko jako 

optický systém; lupa 
 dalekohled, objektiv, mikroskop, 

zobrazovací rovnice, optická 

mohutnost 
 
 
 
 
 

 kvanta a vlny – foton a jeho energie; 
korpuskulárně vlnová povaha záření a 

mikročástic 
 energie a hybnost fotonu 
 vlnová povaha částic a pokusy které 

tuto vlastnost dokazují 
 vlnová funkce 
 kvantová čísla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
optické zobrazení 
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částic 
 zapíše elektronovou konfiguraci atomu 
 objasní souvislost mezi zařazením 

prvku v periodické tabulce a elektro-
novou konfigurací 

 objasní podstatu vzniku čárového 

spektra atomu vodíku 
 
 

 posoudí jadernou přeměnu z hlediska 

vstupních a výstupních částic i energe-
tické bilance 

 popíše základní součásti jaderné 

elektrárny, zhodnotí klady a zápory 

jaderné energetiky 
 posoudí vliv médií na formování ná-

zoru lidí ohledně jaderné energetiky a 
jejich postoje na jiné alternativní zdroje 

energie 
 využívá zákon radioaktivní přeměny 

k předvídání chování radioaktivních 

látek a ke stanovení časové závislosti 

akti-vity zářiče 
 navrhne možné způsoby ochrany člo-

věka před nebezpečnými druhy záření 
 porovná účinky různých druhů jader-

ného záření a objasní základní pravidla 

ochrany člověka před účinky tohoto 

záření 
 rozumí základním principům detekce 

jaderného záření 
 

 elektronový obal atomu – výstavbový 

princip, Pauliho vylučovací princip 
 

 atomy – kvantování energie elektronů 

v atomu; spontánní a stimulovaná 

emise, laser 
 elektronová konfigurace atomu 
 absorpce a emise světla 
 digitální záznam signálu 
 jaderné síly 
 jaderná energie 
 Einsteinův vztah mezi hmotou a 

energií, jeho důsledky a využití 
 syntéza a štěpení jader atomů; řetězová 

reakce, jaderný reaktor 
 jaderná elektrárna 
 syntéza jader jako zdroj energie 
 vývoj hvězd 
 jaderná reakce, zákon radioaktivní 

přeměny 
 poločas rozpadu 
 radioaktivita, radionuklid 
 přeměnové řady 
 aktivita zářiče 
 urychlovače částic 
 detektory jaderného záření 
 elementární částice a jejich výzkum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce – práce 

s informacemi ze sdělo-
vacích prostředků, vnější 

vlivy na chování médiií 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – vliv jaderné 

energetiky na životní 

prostředí, vlivy ohrožující 

zdraví člověka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze, beseda s 
přizvanými odborníky, 

internet 
 
 
 
Používání výpočetní 

techniky při stanovení 

časového průběhu aktivity 

zářiče 
Vzdělávací obor Výchova 

ke zdraví – Ochrana 
člověka za mimořádných 

událostí 
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5.12. Chemie 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Chemie vede žáky k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů v živé a neživé přírodě 

a k vytváření kladného vztahu žáků k praktickým činnostem. Ve vyučovacím předmětu jsou ve 2. – 4. ročníku osmiletého gymnázia realizovány 

vzdělávací obsahy vzdělávacího oboru Chemie z RVP ZV. V 5. – 7. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnázia obou 

zaměření je realizován vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie podle RVP GV. V tomto vyučovacím předmětu jsou dále realizovány 

tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Environmentální výchova, Mediální výchova. V 2. – 4. ročníku osmiletého gymnázia je realizován i tematický okruh Práce s laboratorní 

technikou ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Chemie je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 0 – 1 1/3 – 2 1/3 – 2 1/3 

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 2 – 3 – 3 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 2 – 3 – 3 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 2 – 2 – 2 – 0 

Od druhého do čtvrtého ročníku nižšího gymnázia jsou v třítýdenních cyklech společně s fyzikou a biologií vyučována praktika, zaměřená 

především na práci v chemické laboratoři. V průběhu těchto praktik jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, sociální a personální. Prováděním 

jednoduchých chemických experimentů žáky v průběhu praktik jsou rozvíjeny kompetence pracovní. Ve druhém ročníku vyššího gymnázia a 

čtyřletého všeobecně zaměřeného gymnázia je jedna týdenní vyučovací hodina věnována laboratorním pracím, v nichž je procvičováno probrané 

učivo a prováděny praktické činnosti. Při laboratorních pracích se třída dělí na skupiny, výuka probíhá v chemické laboratoři a dle potřeby 

v učebně informatiky. Ve čtyřletém oboru živé jazyky jsou laboratorní práce nabízeny jako součást volitelného předmětu ve 3. ročníku. 
Při výuce celé třídy jsou využívány především kmenové učebny a učebna přírodních věd. Všechna témata probíraná v předmětu Chemie 

„1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky mají menší informační rozsah, který je úměrný dvouhodinové dotaci.  
 Žáci se zájmem o chemii mají možnost prohloubit a rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti v rámci volitelných předmětů, které jim 

jsou nabízeny ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a odpovídajících ročnících osmiletého studia. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia – živé 

jazyky může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu chemie v  cizím jazyce v rámci povinně volitelných předmětů. 
Pro talentované žáky je ve škole organizována Chemická olympiáda pro kategorii A, B, C, D. 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Chemie 

- 292 - 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Chemie jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí učitelem využívány následující postupy: 
 

1. – 4. ročník osmiletého studia 
 

Kompetence k učení: 
učitel: 

 do výuky zařazuje různé metody práce: výklad, rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, řízená diskuze  
 zadává žákům samostatnou práci, tím je vede k samostatnosti a aktivitě při učení 
 zadává skupinové práce, v nichž žáci vyhledávají podklady pro prezentaci své práce 
 doporučuje další studijní zdroje  
 systematicky kontroluje a objektivně hodnotí práci žáků 
 vlastním zaujetím pro obor pomáhá vytvářet vztah žáků k vědění a poznávání 
 motivuje žáky ukázkami pomůcek a zařazováním pokusů do výuky  

 
Kompetence k řešení problémů: 
učitel:  

 vede žáky ke schopnosti poznatky analyzovat, zobecnit a aplikovat v různých oblastech života 
 vede žáky ke hledání správných postupů, cílů a závěrů 

 
Kompetence komunikativní: 
učitel: 

 vyžaduje správné používání terminologie při odpovědích a prezentování řešených úkolů  
 vede žáky ke správnému kladení otázek, které vybízejí k vyjadřování vlastního názoru a k diskuzi 
 vede žáky k využívání digitálních technologií a dostupných prostředků komunikace 

 
Kompetence sociální a personální: 
učitel: 

 dbá na zodpovědné dodržování provozního řádu chemické laboratoře, pravidel bezpečnosti práce a poskytování první pomoci 
 podporuje vzájemnou pomoc při skupinové práci 
 vede žáky k toleranci odlišných názorů a k sebereflexi 
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Kompetence občanské: 
učitel:  

 vede žáky k zodpovědnosti za svůj život, za své zdraví a za životní prostředí 
 

Kompetence pracovní 
učitel: 

 vede žáky při laboratorních cvičeních ke správnému zacházení s laboratorní technikou a pomůckami i k hledání nejefektivnějšího 
řešení problému 
 

Kompetence digitální: 
učitel: 

 vede žáky ke kritické práci s informacemi, ke vzájemné spolupráci v digitálním prostředí 
 vede žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu  
 vede žáky k dodržování norem spojených s využíváním převzatých zdrojů 

 
5. – 7. ročník osmiletého studia, 1. – 3. ročník čtyřletého studia – všeobecné zaměření, 1. – 3. ročník čtyřletého studia – živé jazyky 

 
Kompetence k učení: 
učitel: 

 do výuky zařazuje různé metody práce: výklad, rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, řízená diskuze  
 zadává samostatnou práci, tím vede žáky k samostatnosti a aktivitě při učení 
 zadává skupinové práce, v nichž žáci vyhledávají podklady pro prezentaci své práce 
 doporučuje další studijní zdroje  
 kriticky hodnotí věrohodnost vlastních informačních zdrojů a zdrojů používaných žáky 
 systematicky kontroluje a objektivně hodnotí práci žáků 
 vlastním zaujetím pro obor pomáhá vytvářet vztah žáků k vědění a poznávání 

 
Kompetence k řešení problémů: 
učitel: 

 vede žáky ke schopnosti poznatky analyzovat, zobecnit a aplikovat v různých oblastech života 
 podporuje vytváření hypotéz a jejich ověřování 
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 podporuje kritické myšlení 
 

Kompetence komunikativní: 
učitel: 

 vede žáky k používání odborné terminologie a symboliky 
 rozvíjí čtenářskou gramotnost 
 podporuje řízenou diskusi k daným tématům 
 vede žáky ke správnému kladení otázek, které vybízejí k vyjadřování vlastního názoru a k diskuzi 
 vede žáky k využívání digitálních technologií a dostupných prostředků komunikace 

 
Kompetence sociální a personální: 
učitel: 

 využívá skupinovou práci, při které si žáci osvojují různé role  
 vede žáky k respektu k lidským hodnotám (důvěra, vzájemná pomoc) 

 
Kompetence občanské: 
učitel: 

 vede žáky k zodpovědnosti za svůj život, za své zdraví a za životní prostředí  
 

Kompetence k podnikavosti  
učitel: 

 podporuje žáky ve využívání vlastní iniciativy 
 vede žáky k zodpovědnému rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

 
Kompetence digitální 
učitel: 

 vede žáky ke kritické práci s informacemi, ke vzájemné spolupráci v digitálním prostředí 
 vede žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu  
 vede žáky k dodržování norem spojených s využíváním převzatých zdrojů 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
2. – 4. ročník osmiletého gymnázia (sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: sekunda 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ÚVOD DO CHEMIE 
Žák 

 popíše historický vývoj chemie   
 definuje chemii a zařadí ji mezi 

přírodní vědy 
 objasní význam chemie pro 

každodenní život, rozvoj lidské 

společnosti, ochranu životního 

prostředí 
 uvede způsoby možného zneužití 

chemie a zaujme k nim postoj 
 vyjmenuje příklady chemických 

výrobků 
 chápe chemickou povahu živého  
 rozpozná látkové složení běžných 

těles 
 třídí látky podle původu a 

skupenství 
 pozná skupenství látek a jejich 

změny  
 vysvětlí prospěšnost recyklace 

odpadu 
 

 
 
 

 vznik a vývoj chemie 
 chemie jako přírodní věda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 látky a tělesa 
 
 
 

 vlastnosti látek  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, komunikace, 

kreativita. Kooperace a 
kompetice, hodnoty, 
postoje, praktická etika, 

mezilidské vztahy, řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti  
 
MV: Tvorba mediálního 

sdělení – zpracování 

výsledků laboratorních 

prací, prezentace  
(sekunda – kvarta) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FYZ: látky a tělesa 
 
Člověk a svět práce – 
práce s laboratorní 

technikou, laboratorní 

postupy, metody 
 
BIO: nemoci, úrazy a 

prevence 
VKZ: rizika ohrožující 

zdraví 
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 vyjmenuje vlastnosti látek, které 

lze zjistit pozorováním 
 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 
 vyjmenuje vlastnosti látek, které 

lze zjistit měřením 
 popíše základní postupy měření 
 provede měření vybrané fyzikální 

vlastnosti  
vyjmenuje příklady vlastností 

látek, které lze zjistit pokusem 
 definuje chemický pokus 
 zná a dodržuje bezpečnost práce 

při práci s chemickými látkami 
 provede chemický pokus a zapíše 

protokol o jeho průběhu 
 definuje chemické a fyzikální 

děje 
 

CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI 
 
 rozlišuje směsi a chemicky čisté 

látky, uvede příklady 
 definuje chemicky čistou látku a 

směs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 měření vlastností látek  

 
 
 
 
 chemický pokus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 třídění látek 
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  třídí směsi na stejnorodé a 

různorodé 
 definuje stejnorodé a různorodé 

směsi 
 třídí stejnorodé a různorodé 

směsi, vyjmenuje příklady 

jednotlivých typů směsí 
 definuje roztoky 
 uvede příklady rozpouštědel 
 vyjádří složení roztoku 

hmotnostním zlomkem 
 rozliší koncentrované a zředěné 

roztoky 
 vypočítá složení roztoku 

definuje rozpustnost, nasycený a 

nenasycený roztok 
 připraví roztok daného složení 
 vysvětlí základní faktory 

ovlivňující rozpouštění pevných 

látek 
popíše důležité metody 

oddělování složek směsí 
 vysvětlí, na jakém principu 

metody fungují 
 uvede příklady praktického 

využití metod oddělování složek 

směsí 
 navrhne postupy a provede 

oddělování složek směsi o 

známém složení 
 popíše aparatury pro provádění 

 třídění směsí 
 
 
 
 
 
 

 roztoky 
 
 
 
 
 

 výpočet složení roztoků 
 rozpustnost látek 

 
 
 
 
 

 oddělování složek směsí 
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oddělování složek směsí  
 charakterizuje vzduch a jeho 

složení a vlastnosti 
 vyjádří procentový obsah 

hlavních složek vzduchu 
 vysvětlí význam vzduchu pro 

život 
 popíše význam vzduchu jako 

chemické suroviny 
 vysvětlí pojmy související se 

znečištěním vzduchu 
 uvede příklady znečištění 

vzduchu, uvede zdroje znečištění 

ve svém okolí 
 vyjmenuje užití složek vzduchu 

získaných destilací 
 popíše koloběh vody v přírodě 
 rozliší druhy vody a uvede 

příklady jejich výskytu a použití 
 uvede příklady znečištění vody, 

uvede zdroje znečištění ve svém 

okolí 
 
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK, 

CHEMICKÉ PRVKY 
 

 definuje atom a popíše jeho 

stavbu 
 porovná velikost atomového jádra 

a obalu  
 vysvětlí vzájemné působení částic 

 
 vzduch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 voda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 atom 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Základní podmínky 

života, Vztah člověka 

k prostředí – uvedení 

příkladů zdrojů znečistění 

prostředí ze svého okolí, 

řízená diskuse, prezentace 
poznatků z exkurze 
OSV: Poznání lidí, 

mezilidské vztahy při 

laboratorní práci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FYZ – částicové složení 

látek 
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v atomu  
 definuje protonové a nukleonové 

číslo, správně je zapíše ke značce 

prvku 
 znázorní a popíše stavbu atomu 

pomocí jednoduchého modelu 
 definuje chemický prvek 
 ovládá značky a názvy běžných 

chemických prvků:  
 definuje periodický zákon 
 objasní princip uspořádání prvků 

v PSP 
 umí s pomocí PSP přiřadit 

protonové číslo prvku a naopak 
 orientuje se v periodické soustavě 

prvků, rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a usuzuje na jejich možné 

vlastnosti 
 definuje chemickou vazbu 
 popíše vznik kovalentní chemické 

vazby 
 znázorní chemickou vazbu 

pomocí strukturních 

elektronových vzorců  
 pracuje s údaji o elektronegativitě 

chemických prvků 
 určí polaritu vazby 
 rozlišuje a správně používá 

pojmy atom, molekula a provede 
jejich správný zápis 

 definuje chemickou sloučeninu 

 
 
 
 
 
 

 chemické prvky 
 
 
 

 periodická soustava prvků (PSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 chemická vazba  
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 definuje chemický vzorec, rozliší 

vzorec a značku 
 rozlišuje a správně používá 

pojmy chemický prvek a 

sloučenina 
 

 vysvětlí vznik iontů 
 definuje kationty a anionty 
 popíše vlastnosti iontových 

sloučenin 
 
CHEMICKÉ REAKCE 
 

 definuje chemickou reakci 
 rozliší výchozí látky a produkty 

chemických reakcí 
 vysvětlí podstatu chemické reakce; 

zánikem původních a vznikem nových 

chemických vazeb 
 uvede příklady prakticky významných 

chemických reakcí 
 aplikuje poznatky o faktorech 

ovlivňující průběh chemických reakcí 

v praxi a při předcházení jejich 

nebezpečného průběhu 
 definuje zákon zachování hmotnosti 
 vyčíslí jednoduchou chemickou rovnici 
 užívá pojmy látkové množství, molární 

hmotnost 
 provede výpočty n, M, m 

 

 
 
 

 chemické sloučeniny 
 
 

 ionty 
 
 
 
 
 
 
 
 

 chemické reakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zákon zachování hmotnosti 
 látkové množství, molární hmotnost 

 
 chemické výpočty 
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CHEMICKÉ PRVKY 
 

 třídí chemické prvky podle skupenství, 

výskytu a vlastností 
 charakterizuje vlastnosti nekovů, kovů 

a polokovů 
 uvede výskyt, charakteristické 

vlastnosti, výrobu a použití vodíku 
 popíše laboratorní přípravu a důkaz 

vodíku 
 vyjmenuje významné sloučeniny 

vodíku 
 uvede výskyt, charakteristické 

vlastnosti, výrobu a použití kyslíku 
 popíše laboratorní přípravu a důkaz 

kyslíku 
 vyjmenuje významné sloučeniny 

kyslíku 
 uvede výskyt, charakteristické 

vlastnosti, výrobu a použití dusíku 
 popíše koloběh dusíku v přírodě 
 uvede výskyt, charakteristické 

vlastnosti, výrobu a použití halogenů 
 vyjmenuje významné sloučeniny 

halogenů 
 uvede výskyt, charakteristické 

vlastnosti a použití uhlíku, síry a 

fosforu 
 vyjmenuje významné sloučeniny 

uhlíku, síry a fosforu 

 
 
 

 třídění chemických prvků 
 
 
 
 

 vodík 
 
 
 
 
 

 kyslík 
 
 
 
 
 

 dusík 
 

 
 halogeny 

 
 
 

 uhlík, síra fosfor 
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Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
žák: 

 rozliší vlastnosti nekovů a polokovů 
 uvede výskyt, vlastnosti a použití 

křemíku 
 vysvětlí význam solární energie 
 třídí kovy  
 uvede příklady slitin a popíše princip 

jejich výroby 
 uvede výskyt, vlastnosti a použití 

železa, hliníku, mědi, zlata, stříbra, 

olova a rtuti 
 uvede výskyt, vlastnosti a použití 

alkalických kovů 
 uvede výskyt, vlastnosti a použití kovů 

alkalických zemin 
 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 
 
 charakterizuje oxidační číslo a pravidlo 

o součtu oxidačních čísel ve vzorci 
 ovládá zakončení přídavného jména 

názvu sloučeniny odpovídající 

kladným oxidačním číslům 
 definuje halogenidy 
 ovládá postup tvorby vzorce 

halogenidu z názvu a naopak 
 uvede výskyt, vlastnosti, použití a 

význam chloridu sodného 

 
 polokovy 

 
 
 

 kovy 
 
 
 
 
 

 alkalické kovy 
 

 kovy alkalických zemin 
 
 
 
 

 úvod do názvosloví anorganických 

sloučenin 
 
 
 

 halogenidy 
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 definuje oxidy (sulfidy) 
 ovládá postup tvorby vzorce oxidů 

(sulfidů) z názvu a naopak 
 uvede výskyt, vlastnosti, použití a 

význam nejdůležitějších oxidů 
 posoudí vliv oxidů na životní prostředí  
 definuje hydroxidy 
 zná a dodržuje zásady bezpečnosti 

práce s hydroxidy 
 ovládá postup tvorby vzorce hydroxidů 

z názvu a naopak 
 uvede výskyt, vlastnosti, použití a 

význam nejdůležitějších hydroxidů 
 definuje kyseliny a třídí je  
 zná a dodržuje zásady bezpečnosti 

práce s kyselinami 
 je schopen poskytnout první pomoc při 

poleptání žíravinami 
 ovládá postup tvorby vzorce kyselin z 

názvu a naopak 
 uvede výskyt, vlastnosti, použití a 

význam nejdůležitějších kyselin 
orientuje se na stupnici pH 

 určí pH roztoku pomocí 

acidobazického indikátoru 
 uvede příklady praktického využití 

měření pH 
 definuje neutralizaci 
 ovládá zápis rovnic běžných 

neutralizací 
 uvede příklady využití neutralizací 

 oxidy a sulfidy 
 
 
 
 
 

 hydroxidy 
 
 
 
 
 
 
 

 kyseliny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kyselost a zásaditost látek 
 
 
 
 

 neutralizace 
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v praxi 
 uvede příklady vzniku solí, zapíše 

chemickou rovnicí přípravu 

nejznámějších solí 
 vytvoří vzorec soli z názvu kyseliny a 

název soli ze vzorce 
 vysvětlí rozdíl mezi hydrogensolí a 

hydrátem soli 
 uvede vlastnosti a význam 

nejpoužívanějších solí v životě člověka 
 tepelně zpracovávané materiály – 

cement, vápno, sádra, keramika 
 
REDOXNÍ REAKCE 
 

 definuje redoxní reakci, oxidaci a 

redukci, oxidační a redukční činidlo 
 umí doplnit do rovnice redoxní reakce 

oxidační čísla atomů prvků,  
 třídí kovy na neušlechtilé a ušlechtilé, 

na základě řady reaktivity kovů 

porovná schopnost kovů tvořit 

kationty, schopnost vytěsňovat vodík  
 objasní pojmy elektrolyt, elektroda, 

katoda, anoda 
 zhodnotí praktický význam elektrolýzy 
 vysvětlí princip galvanického článku 
 definuje pojem koroze 
 uvede způsoby ochrany povrchů kovů 

před korozí 

 
 soli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 redoxní reakce 
 
 
 

 redoxní reakce kovů 
 
 
 
 

 elektrolytické děje 
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Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
žák: 

 zhodnotí užívání fosilních paliv a 

vyráběných paliv jako zdrojů energie, 

popíše jejich vlastnosti a použití 
 posoudí vliv využití zdrojů energie na 

životní prostředí 
 rozliší obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie, zhodnotí jejich 

využívání z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje 

 popíše složení uhlí, ropy a zemního 

plynu, objasní principy jejich 

průmyslového zpracování 
 uvede využití produktů zpracování 

uhlí, ropy a zemního plynu 
 charakterizuje obnovitelné zdroje 
 objasní jejich výhody a nevýhody 

 
ORGANICKÁ CHEMIE 
 

 definuje organické sloučeniny 
 popíše složení organických sloučeniny 
 rozliší pode vzorce látku anorganickou 

a látku organickou 
 porovná vlastnosti organické a 

anorganické sloučeniny 
 popíše charakteristické vlastnosti 

 
 
 

 zdroje energie 
 
 
 
 
 
 

 neobnovitelné zdroje energie 
 
 
 
 
 

 obnovitelné zdroje energie 
 
 
 
 

 organické sloučeniny a jejich složení 
 
 
 
 

 vlastnosti organických sloučenin 
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organických sloučenin 
 určí nebezpečnost organické 

sloučeniny podle výstražných symbolů, 

zná a dodržuje zásady bezpečnosti 

práce při práci s organickými 

sloučeninami 
 vyjmenuje přírodní zdroje organických 

sloučenin a třídí je podle obnovitelnosti 
 objasní vaznost atomu uhlíku a 

některých dalších prvků 
 vysvětlí existenci obrovského počtu 

organických sloučenin 
 rozpozná a popíše tvary uhlíkatých 

řetězců 
 objasní vznik jednoduché, dvojné a 

trojné vazby 
 rozlišuje tři základní typy vzorců 

organických sloučenin 
 ze strukturního vzorce odvodí vzorec 

racionální a vzorec sumární 
 třídí organické sloučeniny na 

uhlovodíky a deriváty uhlovodíků 
 ze vzorce rozpozná, zda jde o 

uhlovodík, nebo o derivát uhlovodíku 
 

UHLOVODÍKY 
 

 definuje uhlovodíky 
 třídí uhlovodíky podle tvaru řetězce a 

typu vazeb 
 definuje alkany a cykloalkany 

 
 
 
 
 
 

 zdroje organických sloučenin 
 
 

 stavba molekul organických sloučenin 
 
 
 
 
 
 
 

 typy vzorců v organické chemii 
 
 
 

 klasifikace organických sloučenin 
 
 
 
 
 
 

 uhlovodíky 
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 vytvoří vzorce základních nasycených 

uhlovodíků, odvodí ze vzorců jejich 

název 
 uvede charakteristické vlastnosti a 

využití základních nasycených 

uhlovodíků 
 definuje alkeny a alkyny 
 vytvoří vzorce základních 

nenasycených uhlovodíků, odvodí ze 

vzorců jejich název 
 objasní větší reaktivitu nenasycených 

uhlovodíků v porovnání s nasycenými 

uhlovodíky 
 uvede charakteristické vlastnosti a 

využití základních nenasycených 

uhlovodíků 
 definuje areny, zná vzorce a názvy 

základních arenů 
uvede charakteristické vlastnosti a využití 

základních arenů 
 

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 
 
 definuje pojmy derivát uhlovodíku, 

charakteristická skupina, uhlovodíkový 

zbytek 
 odvodí názvy jednoduchých 

uhlovodíkových zbytků 
 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, 

uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
 definuje halogenderiváty uhlovodíků 
 vytvoří vzorce nejjednodušších 

 
 
 

 nasycené uhlovodíky 
 
 
 
 

 nenasycené uhlovodíky 
 
 
 
 
 
 
 

 aromatické uhlovodíky (areny) 
 
 
 
 
 
 

 deriváty uhlovodíků  
 
 
 
 
 
 

 halogenderiváty 
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halogenderivátů, odvodí ze vzorců 

jejich název 
 definuje kyslíkaté deriváty uhlovodíků 
 třídí kyslíkaté deriváty uhlovodíků 

podle charakteristické skupiny 
 definuje hydroxyderiváty 
 třídí hydroxyderiváty na alkoholy a 

fenoly 
 vytvoří vzorce jednoduchých 

hydroxyderivátů, odvodí ze vzorců 

jejich název 
 určí nebezpečnost hydroxyderivátů 

podle výstražných symbolů 
 uvede charakteristické vlastnosti a 

použití významných hydroxyderivátů 
 definuje karbonylové sloučeniny 
 třídí karbonylové sloučeniny na 

aldehydy a ketony 
 vytvoří vzorce jednoduchých aldehydů 

a ketonů, odvodí ze vzorců jejich název 
 definuje karboxylové kyseliny 
 vytvoří vzorce jednoduchých 

karboxylových kyselin, odvodí ze 

vzorců jejich název, zná tradiční názvy 

nejdůležitějších karboxylových kyselin 
 uvede charakteristické vlastnosti a 

použití významných karbox. kyselin 
 uvede reakce, při kterých vznikají soli 

karboxylových kyselin 
 uvede příklady využití solí 

karboxylových kyselin 

 
 

 kyslíkaté deriváty uhlovodíků 
 
 
 

 hydroxyderiváty uhlovodíků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 karbonylové sloučeniny 
 
 
 
 

 karboxylové kyseliny 
 
 
 
 
 
 

 soli karboxylových kyselin a estery 
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PŘÍRODNÍ LÁTKY 
 

 popíše chemické složení živé hmoty 
 charakterizuje biogenní prvky 
 odliší hlavní makrobiogenní prvky 

vysvětlí význam fotosyntézy 
 definuje sacharidy 
 třídí sacharidy na jednoduché 

sacharidy, disacharidy a polysacharidy 
 uvede výskyt, zdroje a význam 

základních sacharidů 
 uvede příklady jejich použití v praxi 
 definuje jednoduché lipidy 
 třídí jednoduché lipidy podle 

skupenství a původu 
 uvede výskyt a význam lipidů, jejich 

vlastnosti a zdroje, uvede příklady 

použití běžných tuků a olejů v praxi 
 definuje bílkoviny, objasní složení 

bílkovin, vysvětlí podstatu peptidové 

vazby 
 uvede výskyt a význam bílkovin, jejich 

vlastnosti a zdroje, vysvětlí denaturaci 

bílkovin 
 uvede příklad strukturních bílkovin a 

regulačních bílkovin (enzymů) 
 popíše účinek enzymů 
 třídí vitaminy podle rozpustnosti, 

uvede jejich příklady 
 zná hlavní zdroje vitaminů a projevy 

 
 
 

 chemické složení organismů 
 
 
 

 sacharidy (cukry) 
 
 
 
 
 

 lipidy (tuky) 
 
 
 
 
 
 

 proteiny (bílkoviny) 
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nedostatku 
 definuje nukleové kyseliny 
 rozliší DNA a RNA 
 vysvětlí význam nukleových kyselin 

 
 
CHEMIE A SPOLEČNOST 
 

 vysvětlí pojmy hnojiva a pesticidy 
 třídí hnojiva podle původu 
 popíše vliv nadměrného hnojení na 

životní prostředí 
 vysvětlí pojmy léčiva a hygiena 
 vyjmenuje příklady léčiv a jejich 

účinku 
 uvede rizika nevhodného užití léčiv 
 uvede příklady přípravků osobní 

hygieny, čisticí a mycí prostředky 
 definuje plasty a syntetická vlákna 
 uvede charakteristické vlastnosti a 

použití významných plastů a 

syntetických vláken a uvede výhody a 

nevýhody jejich používání 
 posoudí vliv plastů a syntetických 

vláken na životní prostředí 
 definuje biotechnologie 
 popíše principy významných 

biotechnologií 
 definuje drogy 
 uvede příklady legálních a ilegálních 

drog, popíše následky jejich užívání 

 
 nukleové kyseliny 

 
 
 
 
 
 

 chemie a zemědělství 
 
 
 

 chemie a zdraví 
 
 
 
 
 
 

 chemie a průmysl (plasty a syntetická 

vlákna) 
 
 
 
 
 

 chemie a průmysl (biotechnologie) 
 

 nebezpečí chemie (drogy, havárie) 
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 aplikuje znalosti o principech hašení 

požárů na řešení modelových situací  
z praxe 

 na konkrétních příkladech doloží, jak 

dochází ke znečišťování životního 

prostředí 
 vysvětlí rizika některých chemických 

látek a chemických postupů pro životní 

prostředí, navrhuje možná východiska 

 
 
 
 
 
 
 

 chemie a životní prostředí  
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5. – 7. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima), 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření 

Ročník: 1. ročník, kvinta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
OBECNÁ CHEMIE 
 
Žák: 

 uvede, čím se chemie zabývá 
 definuje významné chemické obory  
 vysvětlí, co je chemický děj, děj 

fyzikální a uvede příklady 
 posoudí význam chemie a uvede 

příklady chemických výrob 
 

Látky a soustavy látek 
 vymezí pojem hmota a její formy, 

definuje prvek, sloučeninu 
 uvede příklady fyzikálních a 

chemických vlastností látek 
 vysvětlí rozdíl mezi chemicky čistou 

látkou a směsí 
 pojmenuje soustavy izolované, 

otevřené, uzavřené, uvede jejich 

příklady 
 uvede velikost částic směsí 

homogenních, heterogenních, 

koloidních a uvede jejich příklady 
 navrhne metody oddělení složek směsi  
 pojmenuje jednotlivé dispergované 

 
 
 
 

 chemie jako přírodní věda 
 chemické obory  

 
 
 
 
 
 

 hmota a její formy 
 klasifikace látek: chemicky čisté látky 

(prvky, sloučeniny), směsi 
 
 
 
 
 
 

 směsi: typy směsí a separační metody 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Sociální komunikace, 

Morálka všedního dne, 

Spolupráce a soutěž –

prezentace, skupinová 

práce (kvinta – septima, 
1.- 3. ročník vyššího 

gymnázia) 
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soustavy 
 uvede praktický význam základních 

separačních metod 
 používá správně pojmy rozpouštědlo 

(polární, nepolární), roztok ředěný, 

nasycený, koncentrovaný 
 pojmenuje faktory ovlivňující rychlost 

rozpouštění látek 
 vypočítá složení roztoků 
 definuje protonové a nukleonové číslo, 

vyhledá jejich hodnoty  
v PSP, udá počty elementárních částic 

příslušného atomu prvku 
 vyjmenuje příklady izotopů a nuklidů 
 určí hodnotu oxidačního čísla prvku ve 

sloučenině 
 zapíše chemický vzorec sloučeniny a 

naopak (dvouprvkové sloučeniny 

nekovů, kyanidy, kyseliny, hydroxidy, 

soli) 
 používá základní veličiny 

charakterizující látky a uvede jejich 
jednotky – m, V, n 

 ovládá chemické veličiny: Ar, Mr, m, 

M, Vm, n 
 řeší samostatně výpočty Mr, M, n 
 používá pojmy molekula, atom a jeho 

elementární částice ve správných 

souvislostech 
 charakterizuje jednotlivé modely stavby 

atomů 

 
 
 
 
 
 
 
 

 výpočty složení roztoku 
 částicové složení látek (atom, 

molekula, ion) 
 chemický prvek (symboly prvků, 

protonové, nukleonové číslo, nuklid, 

izotop) 
 
 
 chemická sloučenina, oxidační číslo 

prvku ve sloučenině 
 názvosloví a vzorce anorganických 

sloučenin 
 
 
 

 základní chemické veličiny 
 
 
 
 
 

 stavba atomu 
 modely atomu 
 atomové jádro, stavba jádra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 

– výpočty, práce ve 

skupině 
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 popíše stavbu atomového jádra 
 vysvětlí duální povahu elektronu 
 charakterizuje kvantová čísla a uvede 

jejich hodnoty 
 definuje orbital 
 popíše typy orbitalů 
 používá pravidla pro výstavbu 

elektronového obalu 
 zapíše elektronové konfigurace prvků a 

iontů, označí valenční elektrony 
 

Periodická soustava prvků 
 zná autora i znění periodického zákona 
 vysvětlí podstatu periodického zákona a 

jeho praktický význam  
 na základě periodického zákona 

předvídá vlastnosti prvků  
 orientuje se v PSP, vyvodí umístění 

prvků v hlavních podskupinách 
 

Chemická vazba a chemické děje 
 vysvětlí podstatu a vznik chemické 

vazby 
 rozlišuje vazby podle typu a 

charakterizuje jednotlivé typy: 

kovalentní (koordinačně-kovalentní), 

iontová, kovová, slabé vazebné 

interakce (vodíková vazba) 
 na základě zjištěných hodnot 

elektronegativity určí polaritu vazby 
 využívá znalostí o chemických vazbách 

 
 elektronový obal atomu, kvantová 

čísla, pravidla, elektronová konfigurace 

prvků a iontů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 periodický zákon 
 klasifikace prvků v periodické tabulce 

 
 
 
 
 
 
 
 vznik a typy chemické vazby 
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k předvídání některých fyzikálně-
chemických vlastností látek a jejich 

chování v chemických reakcích 
 vysvětlí mechanismus chemického děje, 

charakterizuje reaktanty a produkty 
 zapíše reakční schéma, sestaví 

chemickou rovnici a vyčíslí její 

stechiometrické koeficienty 
 využívá chemickou terminologii při 

popisu a vysvětlování chemických dějů 
 definuje chemickou rychlost a 

chemickou rovnováhu 
 uvede činitele ovlivňující chemickou 

rychlost a chemickou rovnováhu a jejich 

význam pro praxi 
 vysvětlí základní termochemické pojmy 

a zákony, vypočítá reakční teplo reakce 
 rozliší, která známá reakce je endo a 

exotermická 
 ovládá první pomoc při zasažení 

žíravinami 
 řeší protolytické rovnice 
 vypočítá pH silné kyseliny a zásady 
 uvede příklady indikátorů a jejich 

zabarvení v kyselém a zásaditém 

prostředí 
 vysvětlí hydrolytické reakce solí 

 
Veličiny a výpočty v chemii 

 zapíše složení sloučeniny různými 

druhy chemických vzorců 

 vlastnosti a struktura kovalentních a 

iontových sloučenin, kovů 
 
 chemický děj 
 chemická reakce, schéma, rovnice, 

stechiometrické koeficienty 
 klasifikace chemických reakcí a jejich 

průběh 
 
 
 chemická rychlost, chemická 

rovnováha 
 
 
 

 termochemie (reakce endo a exo-
termické), reakční teplo, 

termochemické zákony 
 
 

 roztoky kyselin, zásad 
 disociace, iontové rovnice, protolytické 

reakce 
 neutralizace, pH, indikátory 

 
 

 hydrolýza solí 
 
 
 

 typy chemických vzorců 
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 uvede, co vyjadřuje vzorec chemické 

sloučeniny 
 vypočítá hmotnostní zastoupení prvku 

ve sloučenině, stanoví stechiometrický 

vzorec sloučeniny 
 na základě zákona zachování hmotnosti 

a zákona stálých poměrů slučovacích 

vyčíslí správně chemickou rovnici a 

provede výpočet s využitím vztahů pro 

m, V, n, M, c 
 používá správné jednotky veličin a 

zavedenou symboliku 
 
ANORGANICKÁ CHEMIE 
Vodík, kyslík, voda 

 uvede vlastnosti, přípravu, výrobu a 

použití vodíku, kyslíku a jejich 

sloučenin 
 vysvětlí pojem rychlá a pomalá oxidace 
 charakterizuje druhy vod podle původu, 

užití a znečištění 
 zapíše rovnice odstranění tvrdosti vody 
 uvede hlavní znečišťovatele pitné a říční 

vody 
 uvede procentový obsah hlavních složek 

vzduchu 
 zhodnotí význam vzduchu jako 

průmyslové suroviny a vnější faktor 

ekosystému 
 vysvětlí pojmy emise, imise, smog a 

inverze, skleníkový efekt a uvede jeho 

příčiny 

 
 
 
 
 
 

 nejužívanější veličiny v chemii a jejich 
jednotky 

 výpočty z chemických vzorců a 

stanovení stechiometrického vzorce 
 výpočet stech. koeficientů 
 výpočet z chemických rovnic 

 
 
 

 vodík, vlastnosti, sloučeniny 
 kyslík (ozón), vlastnosti, sloučeniny 
 voda, struktura, vlastnosti, druhy, 

význam, ochrana vod 
 
 
 
 
 

 peroxid vodíku 
 vzduch, složení, ochrana 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Spolupráce a soutěž – 
chemické výpočty, 

skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Problematika vztahů 

organizmů a prostředí, 

Člověk a životní prostředí 

ČR – živ. problémy, 

abiotické vlivy – referáty, 

diskuze 
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p prvky 
 charakterizuje blok p prvků 
 vyjmenuje vzácné plyny a jejich využití 
 vyjmenuje halogeny, umí odvodit jejich 

vlastnosti z postavení  
v PSP 

 uvede využití halogenů  
 uvede nejdůležitější sloučeniny 

halogenů jejich vlastnosti a využití 
 charakterizuje síru, její výskyt, 

vlastnosti a použití 
 popíše vlastnosti H2S, oxidů síry a 

posoudí jejich vliv na životní prostředí 
 uvede postup při výrobě H2SO4, její 

vlastnosti a použití, zná použití jejích 

solí  
 vyjmenuje vlastnosti a výskyt N a P 
 pojedná o významných bezkyslíkatých a 

kyslíkatých sloučeninách N a P 

(amoniaku, oxidech dusíku, HNO3, 
H3PO4 a jejich solích) 

 uvede nejdůležitější dusíkatá, 

fosforečná hnojiva a jejich vliv  
na biologickou rovnováhu 

 
 

 vzácné plyny (p
6 prvky) 

 
 halogeny (p5 prvky) 

 
 
 
 

 chalkogeny (p4 prvky) 
 
 
 
 
 
 

 skupina dusíku (p
3 prvky) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí, Životní 

prostředí ČR – samostatné 

zpracování úkolu, 

prezentace 
 

  



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Chemie 

- 318 - 

Ročník: 2. ročník, sexta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ANORGANICKÁ CHEMIE  
p prvky 
 
Žák: 

 charakterizuje skupinu p2 prvků 
 uvede modifikace uhlíku, jeho výskyt 

(biogenní prvek), jeho význam 

v různých oborech 
 uvede nejdůležitější sloučeniny 

bezkyslíkaté i kyslíkaté (a jejich 

význam 
 zhodnotí výskyt a význam Si, jeho 

nejdůležitější sloučeniny, zvláště SiO2 
jako surovinu sklářského průmyslu 

 charakterizuje kovy 
 vyvodí zákonitosti vyplývající z řady 

napětí kovů 
 popíše vlastnosti cínu a olova a jejich 

použití v praxi 
 charakterizuje skupinu p1 prvků 
 uvede výskyt a použití p

1 prvků 
 charakterizuje nejdůležitější sloučeniny 

p1 prvků  
 zapíše rovnici aluminotermie a pojedná 

o jejím využití 
 vysvětlí amfoterní charakter Al2O3 
 popíše výrobu hliníku 

 
 
 
 
 

 skupina uhlíku (p
2 prvky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 skupina boru (p1 prvky) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP – litosféra 
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s prvky 
 

 charakterizuje s prvky 
 uvede výskyt, vlastnosti, význam a 

použití s
1 

prvků  
 objasní elektrolýzu roztoku a taveniny 

chloridu sodného 
 uvede vlastnosti a použití 

nejdůležitějších sloučenin alkalických 

kovů 
 doloží chemickými rovnicemi výrobu 

sody, NaOH 
 charakterizuje s2 prvky, porovná jejich 

vlastnosti s s1 prvky 
 uvede výskyt, vlastnosti, význam a 

použití s
2 prvků  

 uvede vlastnosti a použití 

nejdůležitějších sloučenin s
2 

prvků 
 doloží chemickými rovnicemi výrobu 

sádry, páleného vápna a jejího hašení 
 vyjmenuje nejdůležitější pojiva ve 

stavebnictví, charakterizuje je 
 
d a f prvky  

 popíše společné vlastnosti přechodných 

kovů 
 uvede způsoby výroby kovů  
 napíše vzorce komplexních sloučenin a 

opačně 
 uvede nejdůležitější slitiny kovů, jejich 

 
 
 

 alkalické kovy (s
1 prvky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kovy alkalických zemin (s
2 prvky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 přechodné kovy (d prvky) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – vliv jaderné 

energetiky na životní 

prostředí, vlivy ohrožující 

člověka, referát, diskuze 
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složení, vlastnosti a použití 
 vysvětlí výrobu železa ve vysoké peci, 

výrobu oceli 
 uvede vlastnosti a použití významných 

d prvků a jejich sloučenin 
 charakterizuje f prvky 
 vyjmenuje příklady prvků náležející k 

lanthanoidům a aktinoidům 
 vysvětlí pojem transurany a popíše 

využití uranu  
 využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení jejich 

praktického významu v anorganické 

chemii  
 
ORGANICKÁ CHEMIE 
Úvod do organické chemie 
 
Žák: 

 definuje předmět organická chemie 
 uvede vlastnosti organických sloučenin 

a posoudí jejich závislost na struktuře   
 zhodnotí prvkové složení organických 

látek 
 aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu stavby organických sloučenin s 
možností využívat triviálního nebo 

dvousložkového názvosloví pro tyto 

sloučeniny, pro něž se takové 

názvosloví používá často 
 rozčlení organické sloučeniny do 

 
 
 
 
 

 přechodné kovy (f prvky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 obor organická chemie 
 vlastnosti atomu uhlíku, typy vazeb a 

druhy vzorců 
 názvosloví organických sloučenin a 

klasifikace organických látek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FYZ – jaderná fyzika, 3. 

ročník a septima 
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skupin 
 uvede základní typy organických 

reakcí a doloží je reakčním schématem 
 rozdělí uhlovodíky podle vazeb a 

řetězců, aplikuje jejich názvosloví a 

názvy uhlovodíkových zbytků 
 vysvětlí a používá pojmy, konformace, 

izomerie a uvede příklady 
 posoudí přírodní zdroje organických 

látek a uvede způsob jejich zpracování 
 

Uhlovodíky  
 charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin 
 uvede jejich významné zástupce, 

zhodnotí jejich využití v praxi, vliv na 

životní prostředí 
 aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

případech 
 vysvětlí podstatu radikálové 

elektrofilní substituce 
 vysvětlí podstatu adičních reakcí 
 zapíše reakčními schématy významné 

reakce uhlovodíků  
 

 struktura a reakce organických 

sloučenin 
 
 
 
 
 
 

 zdroje organických látek 
 
 
 
 

 alkany a cykloalkany 
 alkeny, dieny 
 alkyny 
 areny 
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Ročník: 3. ročník, septima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Deriváty uhlovodíků 
 
Žák: 

 zapíše obecné vzorce derivátů 

uhlovodíků a jejich rozdělení 
 používá jejich systematické názvy 

známé triviální názvy 
 uvede reakční schémata vzniku 

jednotlivých skupin derivátů 

uhlovodíků, jejich vlastnosti fyzikální a 

chemické, včetně reakcí 
 aplikuje poznatky o různých způsobech 

chemických přeměn v konkrétních 

situacích 
 uvede použití a vlastnosti vybraných 

zástupců jednotlivých skupin derivátů 
 uvede obecné vzorce funkčních a 

substitučních derivátů kyselin  
 uvede příklady jednotlivých funkčních 

a substitučních derivátů, charakterizuje 

jejich vlastnosti a posoudí jejich použití 

a význam 
 napíše strukturní vzorec kyseliny 

uhličité a z něho odvodí vzorec jejich 

derivátů (močovina, fosgen) 
 posoudí jejich význam  
 definuje a popíše strukturu heterocyklů, 

 
 
 
 
 

 halogenderiváty 
 dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, 

aminy) 
 organokovové sloučeniny 
 kyslíkaté deriváty a jejich sirné obdoby 
 hydroxyderiváty, karbonylové 

sloučeniny 
 karboxylové kyseliny, funkční a 

substituční deriváty karboxylových 

kyselin) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 deriváty kyseliny uhličité 
 
 
 
 heterocyklické sloučeniny 
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uvede jejich rozdělení, názvy a zapíše 

jejich chemické vzorce 
 na některých příkladech vysvětlí jejich 

vlastnosti a posoudí jejich význam jako 

součást biologicky významných látek 
 využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení jejich 

praktického významu v organické 

chemii  
 
BIOCHEMIE 
 
Žák: 

 definuje obor biochemie, umí 

charakterizovat živé soustavy a uvést 

jejich vlastnosti 
 popíše prvkové a látkové složení 

organismů 
 objasní funkci chemických sloučenin 

nezbytných pro důležité chemické 

procesy probíhající v lidském těle 
 pojmenuje přírodní látky (sacharidy, 

lipidy, bílkoviny), uvede jejich význam 
 uvede chemické složení, stavbu, 

příklady názvů jednotlivých skupin, 

posoudí zdroje a jejich význam pro 

člověka 
 vysvětlí pojmy: optická izomerie, 

optická aktivita, chirální uhlík, 

poloacetalová vazba, poloacetalový 

hydroxyl, glykosidická vazba, 
 charakterizuje redukující a neredukující 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 obor biochemie 
 vlastnosti a složení živých soustav 

 
 
 
 
 
 

 sacharidy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Chemie 

- 324 - 

sacharid 
 uvede chemické složení, vlastnosti, 

třídění a využití lipidů 
 vysvětlí esterifikaci a hydrolýzu tuků 
 charakterizuje aminokyseliny, třídí je 

podle charakteru postranního řetězce  
 chápe význam esenciálních látek 
 objasní, co je izoelektrický bod 
 vysvětlí vznik a podstatu peptidické 

vazby  
 popíše strukturu bílkovin 
 popíše složení nukleotidů, strukturu 

DNA, RNA a jejich význam 
 analyzuje s využitím znalostí o stavbě 

nukleových kyselin principy 

molekulárních mechanizmů dědičnosti 
 vysvětlí přenos genetické informace 
 používá pojmy gen, genom, replikace, 

transkripce, translace, triplet, kodon, 
antikodon 

 vysvětlí stavbu a mechanizmus 
působení, třídění enzymů a jejich 

názvosloví 
 objasní základní regulace a aktivity 

enzymů 
 uvede příklady enzymových reakcí  

v různých odvětvích lidské činnosti 
 definuje vitaminy, pojedná o jejich 

významu 
 vyjmenuje nejdůležitější vitaminy 

rozpustné v tucích a ve vodě, uvede 

 
 lipidy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 bílkoviny 
 
 

 nukleové kyseliny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 enzymy a vitaminy 
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jejich zdroj, oblast působení a projev 

avitaminos 
 vysvětlí vztah vitaminu a enzymu 
 definuje hormon, vysvětlí jejich 

význam 
 uvede příklady hormonů a jejich 

funkce v organismu 
 používá pojmy anabolismus, 

katabolismus, makroergické sloučeniny 

(ATP, ADP), rozliší základní typy 

metabolismu 
 vysvětlí základní redoxní děje v živých 

soustavách, přeměny v Krebsově cyklu 

a dýchacím řetězci 
 objasní základní anabolické procesy a 

katabolické štěpení sacharidů, lipidů a 

bílkovin  
 vysvětlí vzájemné propojení základních 

metabolických reakcí 
 
 
CHEMIE KOLEM NÁS 
 

 charakterizuje syntetické 

makromolekulární látky a jejich zdroje 
 vysvětlí průběh polymerace, 

polykondenzace, polyadice  
 třídí plasty, uvede jejich příklady 

vlastnosti a jejich použití 
 posoudí jejich vliv na životní prostředí 
 vyjmenuje nejznámější syntetická 

vlákna a syntetické kaučuky, porovná 

 
 
 
 
 
 

 hormony 
 
 

 metabolismus sacharidů, lipidů, 

bílkovin 
 vzájemné propojení metabolismu živin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 syntetické makromolekulární látky 
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jejich vlastnosti s přírodními materiály 
 popíše funkce léčiv 
 používá pojmy analgetika, anestetika, 

antipyretika, hypnotika, sedativa, 
antibiotika a uvede příklady těchto 

skupin léčiv a jejich působení 
 objasní pojem droga a uvede příklady 

léků zneužívaných jako drogy 
 třídí drogy podle jejich působení na 

lidský organismus 
 používá pojmy tenzid, detergent 
 posoudí funkci tenzidů v procesu praní, 

vliv tenzidů a detergentů na životní 

prostředí 
 zná nejdůležitější typy a příklady 

pesticidů 
 posoudí, význam pesticidů pro člověka 

a vliv na životní prostředí 
 vysvětlí princip barevnosti  
 uvede nejdůležitější skupiny barviv 

včetně indikátorů 
 uvede příklady aditiv používaných při 

výrobě potravin 
 třídí látky podle hořlavosti, toxicity a 

účinku na lidský organismus (žíraviny, 

mutageny, karcinogeny) 
 uvede hlavní faktory znečištění 

životního prostředí a jejich důsledky 

 
 léčiva 

 
 
 
 

 návykové látky 
 
 
 

 detergenty a pesticidy, barviva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 potravinářská chemie 
 
 
 
 

 chemie a životní prostředí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Životní prostředí ČR, 

Člověk a životní prostředí 

– vliv používání 

detergentů, pesticidů 
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1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky 

Ročník: 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
OBECNÁ CHEMIE 
 
Žák: 

 uvede, čím se chemie zabývá 
 definuje významné chemické obory  
 vysvětlí, co je chemický děj, děj 

fyzikální a uvede příklady 
 posoudí význam chemie a uvede 

příklady chemických výrob 
 

Látky a soustavy látek 
 vymezí pojem hmota a její formy, 

definuje prvek, sloučeninu 
 uvede příklady fyzikálních a 

chemických vlastností látek 
 vysvětlí rozdíl mezi chemicky čistou 

látkou a směsí 
 pojmenuje soustavy izolované, 

otevřené, uzavřené, uvede jejich 

příklady 
 uvede velikost částic směsí 

homogenních, heterogenních, 

koloidních a uvede jejich příklady 
 navrhne metody oddělení složek směsi  
 pojmenuje jednotlivé dispergované 

 
 
 
 

 chemie jako přírodní věda 
 chemické obory  

 
 
 
 
 
 

 hmota a její formy 
klasifikace látek: chemicky čisté látky (prvky, 

sloučeniny), směsi 
 
 
 
 
 
 
 

 směsi: typy směsí a separační metody 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Sociální komunikace, 

Morálka všedního dne, 

Spolupráce a soutěž –

prezentace, skupinová 

práce (1.- 3. ročník 

vyššího gymnázia) 
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soustavy 
 uvede praktický význam základních 

separačních metod 
 používá správně pojmy rozpouštědlo 

(polární, nepolární), roztok ředěný, 

nasycený, koncentrovaný 
 pojmenuje faktory ovlivňující rychlost 

rozpouštění látek 
 vypočítá složení roztoků 
 definuje protonové a nukleonové číslo, 

vyhledá jejich hodnoty  
v PSP, udá počty elementárních částic 

příslušného atomu prvku 
 vyjmenuje příklady izotopů a nuklidů 
 určí hodnotu oxidačního čísla prvku ve 

sloučenině 
 zapíše chemický vzorec sloučeniny a 

naopak (dvouprvkové sloučeniny 

nekovů, kyanidy, kyseliny, hydroxidy, 

soli) 
 používá základní veličiny 

charakterizující látky a uvede jejich 

jednotky – m, V, n 
 ovládá chemické veličiny: Ar, Mr, m, 

M, Vm, n 
 řeší samostatně výpočty Mr, M, n 
 používá pojmy molekula, atom a jeho 

elementární částice ve správných 

souvislostech 
 charakterizuje jednotlivé modely stavby 

atomů 

 
 
 
 
 
 
 
 

 výpočty složení roztoku 
 částicové složení látek (atom, 

molekula, ion) 
 

 chemický prvek (symboly prvků, 

protonové, nukleonové číslo, nuklid, 

izotop) 
 

 chemická sloučenina, oxidační číslo 

prvku ve sloučenině 
 názvosloví a vzorce anorganických 

sloučenin 
 
 
 

 základní chemické veličiny 
 
 
 
 
 
 

 stavba atomu 
 modely atomu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 

– výpočty, práce ve 

skupině 
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 popíše stavbu atomového jádra 
 vysvětlí duální povahu elektronu 
 charakterizuje kvantová čísla a uvede 

jejich hodnoty 
 definuje orbital 
 popíše typy orbitalů 
 používá pravidla pro výstavbu 

elektronového obalu 
 zapíše elektronové konfigurace prvků a 

iontů, označí valenční elektrony 
 
Periodická soustava prvků 

 zná autora i znění periodického zákona 
 vysvětlí podstatu periodického zákona a 

jeho praktický význam  
 na základě periodického zákona 

předvídá vlastnosti prvků  
 orientuje se v PSP, vyvodí umístění 

prvků v hlavních podskupinách 
 

Chemická vazba a chemické děje 
 vysvětlí podstatu a vznik chemické 

vazby 
 rozlišuje vazby podle typu a 

charakterizuje jednotlivé typy: 

kovalentní (koordinačně-kovalentní), 

iontová, kovová, slabé vazebné 

interakce (vodíková vazba) 
 na základě zjištěných hodnot 

elektronegativity určí polaritu vazby 
 využívá znalostí o chemických vazbách 

 atomové jádro, stavba jádra  
 elektronový obal atomu, kvantová 

čísla, pravidla, elektronová konfigurace 

prvků a iontů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 periodický zákon 
 klasifikace prvků v periodické tabulce 

 
 
 
 
 
 
 

 vznik a typy chemické vazby 
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k předvídání některých fyzikálně-
chemických vlastností látek a jejich 

chování v chemických reakcích 
 vysvětlí mechanismus chemického děje, 

charakterizuje reaktanty a produkty 
 zapíše reakční schéma, sestaví 

chemickou rovnici a vyčíslí její 

stechiometrické koeficienty 
 využívá chemickou terminologii při 

popisu a vysvětlování chemických dějů 
 definuje chemickou rychlost a 

chemickou rovnováhu 
 uvede činitele ovlivňující chemickou 

rychlost a chemickou rovnováhu a jejich 

význam pro praxi 
 vysvětlí základní termochemické pojmy 

a zákony, vypočítá reakční teplo reakce 
 rozliší, která známá reakce je 

endotermická a exotermická 
 ovládá první pomoc při zasažení 

žíravinami 
 řeší protolytické rovnice 
 vypočítá pH silné kyseliny a zásady 
 uvede příklady indikátorů a jejich 

zabarvení v kyselém a zásaditém 

prostředí 
 vysvětlí hydrolytické reakce solí 

 
 
Veličiny a výpočty v chemii 

 zapíše složení sloučeniny různými 

 vlastnosti a struktura kovalentních a 

iontových sloučenin, kovů 
 
 
 
 

 chemický děj 
 chemická reakce, schéma, rovnice, 

stechiometrické koeficienty 
 klasifikace chemických reakcí a jejich 

průběh 
 chemická rychlost, chemická 

rovnováha 
 
 

 termochemie (reakce endotermické a 

exotermické), reakční teplo, 

termochemické zákony 
 
 
 

 roztoky kyselin, zásad 
 disociace, iontové rovnice, protolytické 

reakce 
 neutralizace, pH, indikátory 

 
 hydrolýza solí 
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druhy chemických vzorců 
 uvede, co vyjadřuje vzorec chemické 

sloučeniny 
 vypočítá hmotnostní zastoupení prvku 

ve sloučenině, stanoví stechiometrický 

vzorec sloučeniny 
 na základě zákona zachování hmotnosti 

a zákona stálých poměrů slučovacích 

vyčíslí správně chemickou rovnici a 

provede výpočet s využitím vztahů pro 

m, V, n, M, c 
 používá správné jednotky veličin a 

zavedenou symboliku 
 
ANORGANICKÁ CHEMIE 
Vodík, kyslík, voda 

 uvede vlastnosti, přípravu, výrobu a 

použití vodíku, kyslíku a jejich 

sloučenin 
 vysvětlí pojem rychlá a pomalá oxidace 
 charakterizuje druhy vod podle původu, 

užití a znečištění 
 zapíše rovnice odstranění tvrdosti vody 
 uvede hlavní znečišťovatele pitné a říční 

vody 
 uvede procentový obsah hlavních složek 

vzduchu 
 zhodnotí význam vzduchu jako 

suroviny a vnější faktor ekosystému 
 vysvětlí pojmy emise, imise, smog a 

inverze, skleníkový efekt a uvede jeho 

příčiny 

 
 

 typy chemických vzorců 
 
 
 

 nejužívanější veličiny v chemii a jejich 

jednotky 
 výpočty z chemických vzorců a 

stanovení stechiometrického vzorce 
 výpočet stech. koeficientů 
 výpočet z chemických rovnic 

 
 
 
 

 vodík, vlastnosti, sloučeniny 
 kyslík (ozón), vlastnosti, sloučeniny 
 voda, struktura, vlastnosti, druhy, 

význam, ochrana vod 
 
 
 
 

 peroxid vodíku 
 vzduch, složení, ochrana 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Spolupráce a soutěž – 
chemické výpočty, 

skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Problematika vztahů 

organizmů a prostředí, 

Člověk a životní prostředí 

ČR – živ. problémy, 

abiotické vlivy – referáty, 

diskuze 
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p prvky 
 charakterizuje blok p prvků 
 vyjmenuje vzácné plyny a jejich využití 
 vyjmenuje halogeny, umí odvodit jejich 

vlastnosti z postavení v PSP 
 uvede využití halogenů  
 uvede nejdůležitější sloučeniny 

halogenů jejich vlastnosti a využití 
 charakterizuje síru, její výskyt, 

vlastnosti a použití 
 popíše vlastnosti H2S, oxidů síry a 

posoudí jejich vliv na životní prostředí 
 uvede postup při výrobě H2SO4, její 

vlastnosti a použití, zná použití jejích 

solí  
 vyjmenuje vlastnosti a výskyt N a P 
 pojedná o významných bezkyslíkatých a 

kyslíkatých sloučeninách N a P 

(amoniaku, oxidech dusíku, HNO3, 
H3PO4 a jejich solích) 

 uvede nejdůležitější dusíkatá, 

fosforečná hnojiva a jejich vliv  
na biologickou rovnováhu 

 charakterizuje skupinu p2 prvků 
 uvede modifikace uhlíku, jeho výskyt 

(biogenní prvek), jeho význam 

v různých oborech 
 uvede nejdůležitější sloučeniny 

bezkyslíkaté i kyslíkaté (a jejich 

význam 
 zhodnotí výskyt a význam Si, jeho 

 
 vzácné plyny (p

6 prvky) 
 
 
 

 halogeny (p5 prvky) 
 
 
 
 

 chalkogeny (p4 prvky) 
 
 
 
 

 skupina dusíku (p
3 prvky) 

 
 
 
 
 
 
 

 skupina uhlíku (p2 prvky) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí, Životní 

prostředí ČR – samostatné 

zpracování úkolu, 

prezentace 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Chemie 

- 333 - 

nejdůležitější sloučeniny, zvláště SiO2 
jako surovinu sklářského průmyslu 

 charakterizuje kovy 
 vyvodí zákonitosti vyplývající z řady 

napětí kovů 
 popíše vlastnosti cínu a olova a jejich 

použití v praxi 
 charakterizuje skupinu p1 prvků 
 uvede výskyt a použití p

1 prvků 
 charakterizuje nejdůležitější sloučeniny 

p1 prvků  
 zapíše rovnici aluminotermie a pojedná 

o jejím využití 
 vysvětlí amfoterní charakter Al2O3 
 popíše výrobu hliníku 
 

s prvky 
 charakterizuje s prvky 
 uvede výskyt, vlastnosti, význam a 

použití s
1 

prvků  
 objasní elektrolýzu roztoku a taveniny 

chloridu sodného 
 uvede vlastnosti a použití 

nejdůležitějších sloučenin alkalických 

kovů 
 doloží chemickými rovnicemi výrobu 

sody, NaOH 
 charakterizuje s2 prvky, porovná jejich 

vlastnosti s s1 prvky 
 uvede výskyt, vlastnosti, význam a 

použití s
2 prvků  

 
 
 
 
 
 
 

 skupina boru (p1 prvky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 alkalické kovy (s
1 prvky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kovy alkalických zemin (s
2 prvky) 
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 uvede vlastnosti a použití 

nejdůležitějších sloučenin s
2 

prvků 
 doloží chemickými rovnicemi výrobu 

sádry, páleného vápna a jejího hašení 
 vyjmenuje nejdůležitější pojiva ve 

stavebnictví, charakterizuje je 

Ročník: 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ANORGANICKÁ CHEMIE  
d a f prvky  
 
Žák: 

 popíše společné vlastnosti přechodných 

kovů 
 uvede způsoby výroby kovů  
 napíše vzorce komplexních sloučenin a 

opačně 
 uvede nejdůležitější slitiny kovů, jejich 

složení, vlastnosti a použití 
 vysvětlí výrobu železa ve vysoké peci, 

výrobu oceli 
 uvede vlastnosti a použití významných 

d prvků a jejich sloučenin 
 charakterizuje f prvky 
 vyjmenuje příklady prvků náležející k 

lanthanoidům a aktinoidům 
 vysvětlí pojem transurany a popíše 

využití uranu  

 
 
 
 
 

 přechodné kovy (d prvky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 přechodné kovy (f prvky) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP – litosféra 
 
 
 
 
 
FYZ – jaderná fyzika, 3. 

ročník a septima 
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 využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení jejich 

praktického významu v anorganické 

chemii  
 
ORGANICKÁ CHEMIE 
Úvod do organické chemie 
 
Žák: 

 definuje předmět organická chemie 
 uvede vlastnosti organických sloučenin 

a posoudí jejich závislost na struktuře   
 zhodnotí prvkové složení organických 

látek 
 aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu stavby organických sloučenin s 

možností využívat triviálního nebo 

dvousložkového názvosloví pro tyto 

sloučeniny, pro něž se takové 

názvosloví používá často 
 třídí organické sloučeniny do skupin 
 uvede základní typy organických 

reakcí a doloží je reakčním schématem 
 rozdělí uhlovodíky podle vazeb a 

řetězců, aplikuje jejich názvosloví a 

názvy uhlovodíkových zbytků 
 vysvětlí a používá pojmy, konformace, 

izomerie a uvede příklady 
 posoudí přírodní zdroje organických 

látek a uvede způsob jejich zpracování 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 obor organická chemie 
 vlastnosti atomu uhlíku, typy vazeb a 

druhy vzorců   
 názvosloví organických sloučenin a 

klasifikace organických látek 
 
 
 
 
 
 
 

 struktura a reakce organických 

sloučenin 
 
 
 
 
 
 
 

 zdroje organických látek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – vliv jaderné 

energetiky na životní 
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Uhlovodíky  
 charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin 
 uvede jejich významné zástupce, 

zhodnotí jejich využití v praxi, vliv na 

životní prostředí 
 aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

případech 
 vysvětlí podstatu radikálové 

elektrofilní substituce 
 vysvětlí podstatu adičních reakcí 
 zapíše reakčními schématy významné 

reakce uhlovodíků  
 

Deriváty uhlovodíků 
 zapíše obecné vzorce derivátů 

uhlovodíků a jejich rozdělení 
 používá jejich systematické názvy 

známé triviální názvy 
 uvede reakční schémata vzniku 

jednotlivých skupin derivátů 

uhlovodíků, jejich vlastnosti fyzikální a 

chemické, včetně reakcí 
 aplikuje poznatky o různých způsobech 

chemických přeměn v konkrétních 

situacích 
 uvede použití a vlastnosti vybraných 

zástupců jednotlivých skupin derivátů 
 uvede obecné vzorce funkčních a 

substitučních derivátů kyselin  

 
 alkany a cykloalkany 
 alkeny, dieny 
 alkyny 
 areny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 halogenderiváty 
 dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, 

aminy) 
 organokovové sloučeniny 
 kyslíkaté deriváty a jejich sirné obdoby 
 hydroxyderiváty, karbonylové 

sloučeniny 
 karboxylové kyseliny, funkční a 

substituční deriváty karboxylových 

kyselin) 
 
 
 
 
 

prostředí, vlivy ohrožující 

člověka, referát, diskuze 
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 uvede příklady jednotlivých funkčních 

a substitučních derivátů, charakterizuje 

jejich vlastnosti a posoudí jejich použití 

a význam 
 napíše strukturní vzorec kyseliny 

uhličité a z něho odvodí vzorec jejich 

derivátů (močovina, fosgen) 
 posoudí jejich význam  
 definuje a popíše strukturu heterocyklů, 

uvede jejich rozdělení, názvy a zapíše 

jejich chemické vzorce 
 na některých příkladech vysvětlí jejich 

vlastnosti a posoudí jejich význam jako 

součást biologicky významných látek 
 využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení jejich 

praktického významu v organické 

chemii  

 
 
 
 

 deriváty kyseliny uhličité 
 
 
 

 heterocyklické sloučeniny 
 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
BIOCHEMIE 
 
Žák: 

 definuje obor biochemie, umí 

charakterizovat živé soustavy a uvést 

jejich vlastnosti 
 popíše prvkové a látkové složení 

organismů 

 
 
 
 

 obor biochemie 
 vlastnosti a složení živých soustav 
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 objasní funkci chemických sloučenin 

nezbytných pro důležité chemické 
procesy probíhající v lidském těle 

 pojmenuje přírodní látky (sacharidy, 

lipidy, bílkoviny), uvede jejich význam 
 uvede chemické složení, stavbu, 

příklady názvů jednotlivých skupin, 

posoudí zdroje a jejich význam pro 

člověka 
 vysvětlí pojmy: optická izomerie, 

optická aktivita, chirální uhlík, 

poloacetalová vazba, poloacetalový 

hydroxyl, glykosidická vazba, 
 charakterizuje redukující a neredukující 

sacharid 
 uvede chemické složení, vlastnosti, 

třídění a využití lipidů 
 vysvětlí esterifikaci a hydrolýzu tuků 
 charakterizuje aminokyseliny, třídí je 

podle charakteru postranního řetězce  
 chápe význam esenciálních látek 
 objasní, co je izoelektrický bod 
 vysvětlí vznik a podstatu peptidické 

vazby  
 popíše strukturu bílkovin 
 popíše složení nukleotidů, strukturu 

DNA, RNA a jejich význam 
 analyzuje s využitím znalostí o stavbě 

nukleových kyselin principy 

molekulárních mechanizmů dědičnosti 
 vysvětlí přenos genetické informace 

 
 
 

 sacharidy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lipidy  
 
 
 
 
 

 bílkoviny 
 
 
 
 

 nukleové kyseliny 
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 používá pojmy gen, genom, replikace, 

transkripce, translace, triplet, kodon, 
antikodon 

 vysvětlí stavbu a mechanizmus 
působení, třídění enzymů a jejich 

názvosloví 
 objasní základní regulace a aktivity 

enzymů 
 uvede příklady enzymových reakcí  

v různých odvětvích lidské činnosti 
 definuje vitaminy, pojedná o jejich 

významu 
 vyjmenuje nejdůležitější vitaminy 

rozpustné v tucích a ve vodě, uvede 

jejich zdroj, oblast působení a projev 

avitaminos 
 vysvětlí vztah vitaminu a enzymu 
 definuje hormon, vysvětlí jejich 

význam 
 uvede příklady hormonů a jejich 

funkce v organismu 
 používá pojmy anabolismus, 

katabolismus, makroergické sloučeniny 

(ATP, ADP), rozliší základní typy 

metabolismu 
 vysvětlí základní redoxní děje v živých 

soustavách, přeměny v Krebsově cyklu 

a dýchacím řetězci 
 objasní základní anabolické procesy a 

katabolické štěpení sacharidů, lipidů a 

bílkovin  

 
 
 

 enzymy a vitaminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 hormony 
 
 

 metabolismus sacharidů, lipidů, 

bílkovin 
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 vysvětlí vzájemné propojení základních 

metabolických reakcí 
 
CHEMIE KOLEM NÁS 
 

 charakterizuje syntetické 

makromolekulární látky a jejich zdroje 
 vysvětlí průběh polymerace, 

polykondenzace, polyadice  
 třídí plasty, uvede jejich příklady 

vlastnosti a jejich použití 
 posoudí jejich vliv na životní prostředí 
 vyjmenuje nejznámější syntetická 

vlákna a syntetické kaučuky, porovná 

jejich vlastnosti s přírodními materiály 
 popíše funkce léčiv 
 používá pojmy analgetika, anestetika, 

antipyretika, hypnotika, sedativa, 
antibiotika a uvede příklady těchto 

skupin léčiv a jejich působení 
 objasní pojem droga a uvede příklady 

léků zneužívaných jako drogy 
 třídí drogy podle jejich působení na 

lidských organismus 
 používá pojmy tenzid, detergent 
 posoudí funkci tenzidů v procesu praní, 

vliv tenzidů a detergentů na životní 

prostředí 
 zná nejdůležitější typy a příklady 

pesticidů 
 posoudí, význam pesticidů pro člověka 

 vzájemné propojení metabolismu živin 
 
 
 
 
 

 syntetické makromolekulární látky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 léčiva 
 
 
 
 
 

 návykové látky 
 
 
 

 detergenty a pesticidy, barviva 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Životní prostředí ČR, 

Člověk a životní prostředí 

– vliv používání 

detergentů, pesticidů 
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a vliv na životní prostředí 
 vysvětlí princip barevnosti  
 uvede nejdůležitější skupiny barviv 

včetně indikátorů 
 uvede příklady aditiv používaných při 

výrobě potravin 
 Třídí látky podle hořlavosti, toxicity a 

účinku na lidský organismus (žíraviny, 

mutageny, karcinogeny) 
 uvede hlavní faktory znečištění 

životního prostředí a jejich důsledky 

 
 
 
 

 potravinářská chemie 
 
 
 
 
 

 chemie a životní prostředí  
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5.13. Biologie 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Biologie je zařazen jako povinný předmět v 1. – 7. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. – 3. ročníku obou oborů 

čtyřletého gymnázia. V rámci tohoto předmětu je realizován celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Biologie z RVP GV a Přírodopis z RVP 
ZV a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z RVP GV a z RVP ZV. V prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia tento předmět 

zahrnuje i část vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, především tematický okruh Práce s laboratorní technikou. V 5. – 7. ročníku osmiletého 

gymnázia a v 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnázia zahrnuje vybrané části vzdělávacího obsahu oboru Geologie. V průběhu celého studia jsou 
v něm integrovány tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Environmentální výchova a Mediální výchova. Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí především se vzdělávacími obsahy 

předmětů Chemie, Fyzika a Zeměpis. 
Ve druhém ročníku nižšího gymnázia si žáci mohou zvolit volitelný předmět Člověk a příroda. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia – 

živé jazyky může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu biologie v  cizím jazyce v rámci povinně volitelných předmětů. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Biologie je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 2 – 2 1/3 – 2 1/3 – 1 1/3  

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 2 – 3 – 3 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 2 – 3 – 3 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 2 – 2 – 2 – 0 

Od druhého do čtvrtého ročníku nižšího gymnázia jsou v třítýdenních cyklech společně s chemií a fyzikou vyučována praktika, zaměřená 

na laboratorní práce a praktické činnosti žáků. V průběhu těchto praktik v biologické laboratoři jsou rozvíjeny kompetence k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a digitální. Ve druhém ročníku vyššího gymnázia a všeobecně zaměřeného čtyřletého 

gymnázia je jedna týdenní vyučovací hodina věnována praktikům. V jejich rámci je prohlubováno a procvičováno probrané učivo a prováděny 

praktické činnosti, třída se při nich dělí na skupiny. Pro výuku je k dispozici biologická laboratoř, V průběhu těchto praktik jsou rozvíjeny 

kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, k podnikavosti a digitální.  
Základní výukovou formou v předmětu Biologie je výklad, který je kombinován s dalšími vyučovacími metodami – frontální diskuse, 

názorné ukázky, práce ve skupině, referáty a prezentace žáků, exkurze, vycházky. 
Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a odpovídajících ročnících osmiletého studia je připravena nabídka volitelných předmětů, které 

přispívají k důkladné přípravě maturantů a adeptů biologicky změřeného studia na vysokých školách. 
Pro talentované žáky je ve škole organizována Biologická olympiáda pro kategorie A, B, C, D. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Biologie jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

1. – 4. ročník osmiletého studia  
 

Kompetence k učení: 
 učitel zadává žákům ke zpracování témata, která přibližují biologii, ukazují její význam pro společnost a její další rozvoj, seznamuje 

žáky s významnými vědci, kteří se zasloužili o rozvoj biologie 
 učitel předkládáním úkolů pro samostatná nebo skupinová pozorování vede žáky k naplánování a rozvržení učiva, pomáhá utřídit 

získané informace a formulovat závěry 
 učitel vede žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů, žáci se učí, jak tyto informace získat a tím rozšířit vědomosti 
 žákům je poskytnuta možnost rozšířit vědomosti účastí v biologických soutěžích, učitel jim formou konzultací pomáhá při přípravě 
 řešením úloh a testů z dostupných zdrojů (SCIO, maturitní testy) si žáci porovnávají své výkony s výkony vrstevníků, hledají 

příčiny případných rozdílných výsledků 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 v rámci praktických cvičení žáci navrhují postupy řešení, provádějí pozorování, třídí, zpracovávají a vyhodnocují získané výsledky 
 učitel pomáhá při vyhledávání společných a rozdílných znaků organismů a vytváří u žáků logický systém třídění organismů 
 učitel předkládá žákům tvrzení z různých informačních zdrojů, která žáci v diskusi obhajují nebo kritizují, posuzují pravdivost 

 
Kompetence komunikativní: 

 učitel vyžaduje výstižné a srozumitelné vyjadřování formou ústní a písemnou 
 učitel žákům poskytuje příležitost k obhajobě svého názoru a postupu řešení 
 žáci vypracovávají ukázková řešení úloh, referáty a závěry praktických cvičení a prezentují je 

 
Kompetence sociální a personální: 

 učitel zadává žákům ke zpracování takové praktické úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce; žáci si rozdělují dílčí 

úkoly podle individuálních schopností, vědomostí a dovedností 
 učitel hodnotí zapojení žáků ve skupině, vliv spolupráce skupiny na úspěšné řešení úkolu 

 
Kompetence občanské: 

 učitel na modelových situacích ukazuje ohrožení života a zdraví jedince a nacvičuje poskytnutí účinné pomoci 
 učitel kontrolou zadaných úkolů vede žáky k plnění povinností 
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 učitel vysvětluje žákům na příkladech nutnost ochrany životního prostředí a přírody, žák ji chápe jako svou občanskou povinnost, 
aktivně vystupuje v jejím zájmu 

 
Kompetence pracovní: 

 učitel dohlíží na správné používání základních pomůcek pro biologická pozorování a na dodržování bezpečnostních pravidel 
 učitel kladně hodnotí systematickou a pečlivou práci 

 
Kompetence digitální: 

 učitel zadává žákům materiály v digitální podobě  
 učitel zadává žákům úkoly, pro které je nutné použití různých digitálních zařízení a aplikací 
 učitel komunikuje se žáky přes digitální techniku 
 učitel podporuje žáky, aby se vyjadřovali za pomoci digitálních prostředků 
 učitel zdůrazňuje žákům nutnost chovat se eticky v digitálním prostředí 

 
5.- 8. ročník osmiletého studia a 1. – 4. ročník čtyřletého studia 
Kompetence k učení: 

 učitel zadává studentům ke zpracování témata, která přibližují biologii, ukazují její význam pro společnost a její další rozvoj, 
seznamuje studenty s významnými vědci, kteří se zasloužili o rozvoj biologie 

 učitel předkládáním úkolů pro samostatná nebo skupinová pozorování vede studenty k naplánování a rozvržení učiva, pomáhá 

utřídit získané informace a formulovat závěry 
 učitel vede studenty k vyhledávání informací z různých zdrojů, žáci se učí, jak tyto informace získat a tím rozšířit vědomosti 
 učitel klade studentům otázky o způsobu a příčinách různých přírodních procesů, společně hledají adekvátní odpovědi 
 studentům je poskytnuta možnost rozšířit vědomosti účastí v biologických soutěžích, učitel jim formou konzultací pomáhá při 

přípravě 
 řešením úloh a testů z dostupných zdrojů (SCIO, maturitní testy) si studenti porovnávají své výkony s výkony vrstevníků, hledají 

příčiny případných rozdílných výsledků 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 v rámci praktických cvičení studenti navrhují postupy řešení, provádějí pozorování, třídí, zpracovávají a vyhodnocují získané 

výsledky 
 učitel pomáhá při vyhledávání společných a rozdílných znaků organismů a vytváří u studentů logický systém třídění organismů 
 učitel předkládá studentům tvrzení z různých informačních zdrojů, která žáci v diskusi obhajují nebo kritizují, posuzují pravdivost 
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Kompetence komunikativní: 
 učitel vede žáky k logicky uspořádanému a přesnému projevu a argumentaci 
 učitel vyžaduje výstižné a srozumitelné vyjadřování formou ústní a písemnou 
 učitel studentům poskytuje příležitost k obhajobě svého názoru a postupu řešení 
 studenti vypracovávají ukázková řešení úloh, referáty a závěry praktických cvičení a prezentují je 

 
Kompetence sociální a personální: 

 učitel zadává studentům ke zpracování takové praktické úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce; žáci si rozdělují 

dílčí úkoly podle individuálních schopností, vědomostí a dovedností 
 učitel hodnotí zapojení studentů ve skupině, vliv spolupráce skupiny na úspěšné řešení úkolu 
 studenti se učí přijímat kritiku jako komplementární součást budoucího úspěchu 

 
Kompetence občanské: 

 učitel na modelových situacích ukazuje ohrožení života a zdraví jedince a nacvičuje poskytnutí účinné pomoci 
 učitel kontrolou zadaných úkolů vede studenty k plnění povinností 
 učitel vysvětluje studentům na příkladech nutnost ochrany životního prostředí a přírody, žák ji chápe jako svou občanskou 

povinnost, aktivně vystupuje v jejím zájmu 
 

Kompetence k podnikavosti 
 učitel vede studenty k cílevědomému a zodpovědnému rozhodování o svém dalším studiu 
 učitel podněcuje studenta k rozvíjení svého osobního i odborného potenciálu 
 učitel podněcuje studenta ve vlastní iniciativě a tvořivosti 
 učitel vede studenta ke kritickému hodnocení dosažených výsledků, motivuje jej k dosahování úspěchů 
 učitel vede studenty ke kritickému zhodnocení svých předpokladů pro svoji budoucí práci, diskutuje s nimi o podnikatelském 

prostředí 
 

Kompetence digitální 
 učitel zadává studentům materiály v digitální podobě  
 učitel zadává studentům úkoly, pro které je nutné použití různých digitálních zařízení a aplikací 
 učitel komunikuje se studenty přes digitální techniku 
 učitel podporuje studenty, aby se vyjadřovali za pomoci digitálních prostředků 
 učitel zdůrazňuje studentům nutnost chovat se eticky v digitálním prostředí 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
OBECNÁ BIOLOGIE 
 
Žák: 
 porovná způsoby výživy u vybraných 

organismů 
 popíše potravní vztahy mezi organismy 
 vysvětlí funkce základních organel buňky 
 připraví jednoduchý mikroskopický 

preparát 
 vysvětlí podstatu pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování  
 uvede základní taxonomické jednotky 
 
VIRY a BAKTERIE 
 popíše rozdíl mezi bakterií a virem 
 uvede na příkladech z běžného života 

význam virů a bakterií v přírodě i pro 

člověka 
 vysvětlí jednoduché způsoby ochrany proti 

virovým a bakteriálním onemocněním 
 
BIOLOGIE HUB 
 
Žák: 
 zhodnotí pozitivní a negativní význam hub 

 
 
 
 
 projevy života - fotosyntéza, dýchání, 

výživa 
 vztahy mezi organismy  
 stavba buňky 
 funkce organel 
 výživa buňky 
 rozmnožování buněk 
 
 taxonomické jednotky 
 
 
 výskyt, význam a praktické využití virů a 

bakterií  
 
 
 
 
 
 
 
 
 stavba těla hub 

 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání lidí, 

Komunikace, Kooperace 
a kompetice – spolupráce 

ve skupině (průběžně) 
 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita – 
pozorování 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická cvičení – 
pozorování buněk, pletiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKZ – ochrana před 

přenosnými a 

nepřenosnými chorobami 
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 rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou 
 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 

houby  
 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 

význam v ekosystémech  
 objasní funkci dvou organismů ve stélce 

lišejníků 
 rozpozná nejběžnější lišejníky 
 
BIOLOGIE ROSTLIN 
 
Žák: 
 vysvětlí význam řas v potravních řetězcích 
 rozliší mechorosty a kapraďorosty 
 vysvětlí význam výtrusných a semenných 

rostlin v přírodě 
 zjednodušeně popíše procesy opylení a 

oplození 
 objasní význam vody, větru a opylovačů 
 vysvětlí podstatu dýchání a fotosyntézy a 

jejich význam pro život 
 popíše způsoby rozmnožování rostlin 
 uvede příklady nahosemenných a 

krytosemenných rostlin a vysvětlí rozdíly 

mezi nimi 
 rozliší podle morfologických znaků 

základní čeledi rostlin a pozná vybrané 

zástupce 
 
BIOTOPY 
 
Žák: 
 uvede základní charakteristiky důležitých 

 příklady hub bez plodnic a s plodnicemi 
 symbióza 
 stavba lišejníků 
 
 význam lišejníků 
 
 vybraní zástupci lišejníků  
 
 
 
 
 
 stavba těla řas 
 práce s lupou a mikroskopem 
 systém rostlin 
 mechorosty (stavba těla, zástupci, význam) 
 plavuně, přesličky, kapradiny (stavba těla, 

rozmnožování, zástupci, význam) 
 anatomie a morfologie rostlin 
 květ, květenství 
 opylení, oplození 
 semena a plody 
 fotosyntéza, dýchání 
 růst, rozmnožování 
 nahosemenné rostliny (stavba těla, vybraní 

zástupci) 
 krytosemenné rostliny (vybrané čeledi a 

jejich zástupci) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Ekosystémy – řešení 

potravních řetězců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktická cvičení – 
poznávání hub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická cvičení 
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biotopů 
 uvede základní abiotické a biotické 

parametry jednotlivých prostředí 
 
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
 
Žák: 
 samostatně používá přístroje a metody k 

pozorování přírody a organismů  
 

 
 biotopy – stojaté a tekoucí vody, mokřady, 

lesy, louky a pastviny 
 
 
 
 
 praktické metody poznávání přírody 
 práce s lupou a mikroskopem 
 příprava nativních preparátů 
 zhotovování nákresů 
 

 
 
 
MV: Tvorba mediálního 

sdělení – referáty 

(průběžně) 
EV: Ekosystémy – 
Základní podmínky 

života – určování 

organismů a sledování 

vztahů 
 

Ročník: sekunda 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
BIOLOGIE JEDNOBUNĚČNÝCH 

ORGANISMŮ – PRVOCI 
 
Žák: 
 porovná základní typy prvoků  
 uvede příklady prvoků způsobující 

onemocnění jiných organismů 
 
BBIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 
Žák: 
 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 
 popíše stavbu těla žahavců 
 popíše vnitřní a vnější stavbu těla 

 
 
 
 
 
 stavba těla prvoků 
 rozmnožování prvoků 
 význam prvoků 
 vybraní zástupci  
 
 
 
 
 
 žahavci – stavba těla 
 nejdůležitější zástupci žahavců 
 stavba těla ploštěnců 

 
 
 
 
 
 
MV: Tvorba mediálního 

sdělení – např. referáty 

apod. (průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Praktická cvičení – 
pozorování prvoků. 
ZMP – hydrosféra 
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ploštěnců a hlístů 
 vysvětlí funkci jednotlivých orgánových 

soustav ploštěnců a hlístů 
 rozlišuje vnější a vnitřní parazity, vztah 

parazit - hostitel 
 uvede nutnost hygienických návyků 
 podle charakteristických znaků rozlišuje 

plže, mlže, hlavonožce 
    pozná vybrané zástupce měkkýšů 
 popíše stavbu těla kroužkovců 
 určí vybrané zástupce kroužkovců 
 popíše vnější a vnitřní stavbu těla členovců 
 rozlišuje jednotlivé skupiny členovců 

porovná proměnu dokonalou a 

nedokonalou 
 

 porovná vnější a vnitřní stavbu těla 

strunatců a bezobratlých 
 rozliší zástupce paryb a ryb 
 vysvětlí hospodářský význam ryb, uvede 

zástupce mořských a sladkovodních ryb 
 určí vybrané zástupce obojživelníků  
 pozná vybrané zástupce plazů 
 popíše a poskytne první pomoc při uštknutí 

zmijí 
 zhodnotí vývojové zdokonalení stavby těla 

ptáků 
 rozliší podle základních charakteristik nej-

důležitější řády ptáků a jejich zástupce 
 podle charakteristik rozliší vybrané řády 

savců a jejich zástupce 
 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka 

  zástupci ploštěnců 
  význam ploštěnců 
 hlísti – stavba, zástupci, význam 
 
 
 
 měkkýši – stavba, zástupci, význam  
 
 
 kroužkovci – stavba, zástupci, význam  
 
 členovci (stavba těla, rozmnožování): 
 pavoukovci, korýši, hmyz 
 
 
 stavba těla strunatců a obratlovců 
 třídy obratlovců, kruhoústí  
 paryby 
 ryby (stavba těla, hospodářský význam, 

zástupci) 
 obojživelníci (stavba těla, rozmnožování, 

zástupci) 
 plazi (stavba těla, vybraní zástupci) 
 
 ptáci (stavba těla, rozmnožování, zástupci) 
 
 
 savci (stavba těla, zástupci savců, význam 

savců) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita – 
pozorování, odlišení 

znaků 
OSV: Komunikace, 
Kooperace a kompetice – 
řešení úkolů ve skupině, 

obhájení názorů 

(průběžně) 
EV: Ekosystémy – řešení 

vztahů mezi organismy 
MV: Tvorba mediálního 

sdělení – prezentace 
výsledků pozorování při 

laboratorních cvičeních 

(průběžně) 
 

 
 
VKZ – tělesná a duševní 

hygiena 
 
 
 
 
 
Praktická cvičení – 
určování kroužkovců a 

členovců, pozorování 

stavby těla hmyzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické cvičení – 
poznávání ryb, 

obojživelníků, plazů, 

ptáků  
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CHOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ 
 
Žák: 
 popíše příklady různých typů chování 

živočichů 
 
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
 
Žák: 
 samostatně používá přístroje a metody k 

pozorování přírody a organismů  
 dodržuje základní pravidla bezpečnosti 

práce a chování při poznávání živé a 

neživé přírody 

 
 
 
 
 projevy chování živočichů 
 
 
 
 
 
 praktické metody poznávání přírody 
 práce s lupou a mikroskopem 
 
 nativní preparáty 
 nákresy 

Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
VÝVOJ ČLOVĚKA  
 
 porovná stupně vývoje člověka 
 popíše odlišnosti ve stavbě člověka a lido-

opů 
 

ZÁKLADY GENETIKY 
 
Žák: 
 vysvětlí princip pohlavního rozmnožování 
 podle obrázku popíše schéma přenosu vloh  
 uvede příklady dědičných chorob 
 

 
 
 
 vývoj člověka jako druhu 
 základní charakteristiky vývojových 

stupňů 
 hominizace, sapientace 
 
 
 
 dědičnost a proměnlivost organismů 
 J. G. Mendel, gen, znak, chromozom 
 příklady dědičných chorob 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – nukleové kyseliny 
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BIOLOGIE ČLOVĚKA  
 
Žák: 
 vysvětlí pojmy buňka, tkáň, orgán, orgáno-

vá soustava, organismus 
 uvede příklady tkání 
 popíše stavbu kosti 
 vyjmenuje a ukáže na modelu či nákresu 

hlavní části lidské kostry 
 uvede příklady svalů 
 vysvětlí proces trávení a vstřebávání 
 objasní význam jater 
 zhodnotí význam vitamínů a minerálních 

látek v potravě 
 uvede funkci dýchací soustavy a popíše 

stavbu 
 demonstruje postup při poskytování první 

pomoci při zástavě dýchání 
 popíše složení, funkci krve a význam 

jednotlivých složek 
 předvede první pomoc při poranění žíly a 

tepny 
 uvede hlavní krevní skupiny 
 objasní význam očkování 
 zhodnotí význam mízy a zdůvodní  
 objasní funkci ledvin 
 uvede způsoby prevence onemocnění vylu-

čovací soustavy 
 zhodnotí význam kůže a jejích derivátů 
 vyjmenuje části nervové soustavy 
 popíše reflexní oblouk, odliší vrozené a 

získané reflexy 

 
 
 
 
 buňky, tkáně, orgány 
 
 soustava opěrná 
 kostra trupu, končetin, lebky 
 pohybová soustava  
 zásady první pomoci při poranění kostí  
 příklady svalů  
 
 
 stavba a funkce trávicí soustavy 
 příklady vitamínů 
 
 stavba a funkce dýchací soustavy 
 
 
 stavba a funkce oběhové soustavy 
 složení krve 
 krevní cévy 
 stavba a funkce srdce 
 krevní oběh 
 onemocnění srdce a cév  
 
 význam mízní soustavy  
 stavba a funkce vylučovací soustavy 
 onemocnění ledvin a vylučovacích cest 
 stavba a onemocnění kůže  
 stavba a funkce nervové soustavy 
 reflexní oblouk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sebepoznání a 

sebepojetí, Rozvoj 

schopností poznávání – 
srovnávání, řešení 

předložených úkolů 
 
OSV: Hodnoty, postoje, 
praktická etika – 
poskytování pomoci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – organické a 
anorganické látky 
 
 
 
 
 
 
VKZ – zdravý způsob 

života a péče o zdraví – 
poskytování první 

pomoci 
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 vyloží význam míchy a mozku  
 zhodnotí nebezpečí zneužívání léků a drog  
 vyjmenuje lidské smysly a jejich význam 
 popíše smyslová ústrojí zraku, sluchu, 

vnímání chuti a hmatu 
 vysvětlí příčiny onemocnění smyslových 

orgánů, prevenci a první pomoc 
 na modelu či nákresu ukáže a pojmenuje 

žlázy s vnitřní sekrecí 
 objasní funkci hormonů 
 popíše mužské a ženské pohlavní orgány a 

jejich funkce 
 objasní hormonální řízení rozmnožování a 

menstruačního cyklu 
 uvede způsoby prevence před AIDS, 

příklady pohlavních chorob a jejich 

prevenci 
 dává do souvislostí zdravotní a psycho-

sociální rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek 
 

VÝVIN ČLOVĚKA  
 
Žák: 
 popíše nitroděložní vývin člověka, význam 

placenty 
 
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
 
Žák: 
 porovná stavbu orgánů za pomoci trvalých 

preparátů 
 demonstruje poskytnutí první pomoci 

 mozek, mícha 
 
 smyslové orgány – zrakové, sluchové, 

chuťové, čichové ústrojí, kožní čidla 
 onemocnění smyslových orgánů 
 
 
 žlázy s vnitřní sekrecí 
 stavba a funkce rozmnožovací soustavy 

muže a ženy 
 onemocnění pohlavní soustavy 
 antikoncepce 
 
 návykové látky 
 vliv vnějšího prostředí a životního stylu na 

zdraví člověka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontogeneze člověka 
 nitroděložní vývoj 
 období vývoje člověka po narození 
 
 
 
 trvalé preparáty 
 
 praktický nácvik poskytování první 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Praktické cvičení – 
poskytování první 

pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKZ – civilizační 

choroby 
 
 
 
 
VKZ – změny v životě 

člověka a jejich reflexe, 

ochrana před přenosnými 

a nepřenosnými 

chorobami 
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 dodržuje základní pravidla bezpečnosti 

práce a chování při pozorování živé a 

neživé přírody 
 

pomoci 
 

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
NEŽIVÁ PŘÍRODA  
 
Žák: 
 objasní vznik a stavbu zemského tělesa 
 objasní vliv jednotlivých sfér Země na 

vznik a trvání života 
 vysvětlí vliv vnějších a vnitřních jevů na 

formování planety 
 charakterizuje nerosty a odliší je od hornin 
 objasní vznik krystalů a uvede jejich 

příklady 
 určuje a rozlišuje vlastnosti nerostů 
 uvede příklady nerostů 
 jmenuje příklady výskytu rud v ČR, jejich 

význam pro člověka 
 rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a 

přeměněné, objasní jejich vznik 
 rozlišuje vyvřelé horniny hlubinné a výlev-

né 
 objasní zvětrávání hornin 
 rozliší sedimenty úlomkovité, organické a 

chemické 
 objasní příčiny přeměny hornin 
 charakterizuje vlastnosti přeměněných hor-

 
 
 
 
 
 
 struktura nerostů a hornin 
 prvky souměrnosti a vnitřní stavba krystalu 
 krystalové soustavy 
 fyzikální a chemické vlastnosti nerostů 
 třídění nerostů 
 třídění hornin 
 vyvřelé horniny 
 
 usazené horniny 
 
 přeměněné horniny 
 
 
 
 
 vnitřní geologické děje 
 pohyby litosférických desek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání lidí, 

Komunikace, Kooperace 
a kompetice – průběžně 

(praktické cvičení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Základní podmínky 

života – přírodní zdroje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – struktura látek. 
 
 
 
 
Praktické cvičení – 
určování nerostů a hornin 
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nin 
 popíše pohyb kontinentů, vysvětlí jeho pří-

činy a následky 
 vysvětlí sopečnou činnost, zemětřesení  
 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geo-logických dějů 
 rozliší zvětrávání mechanické a chemické, 

vznik krasových jevů 
 zhodnotí vliv vody, větru a zemské 

přitažli-vosti na zemský povrch 
 vyloží vznik půdy a vliv půdotvorných 

čini-telů na vlastnosti půdy 
 rozliší půdní typy a půdní druhy a uvede 

jejich příklady 
 

 objasní základy vývojové teorie 

Ch. Darwina 
 vysvětlí, co je přírodní výběr 
 rozlišuje jednotlivá geologická období 

podle charakteristických znaků 
 charakterizuje jednotlivé geologické éry  

 
 popíše hlavní geologické útvary Českého 

masivu a Karpat 
 
 
ZÁKLADY EKOLOGIE 
 
Žák: 
 uvede příklady výskytu organismů v urči-

tém prostředí a vztahy mezi nimi 
 vysvětlí význam slunečního záření, vody a 

vzduchu pro existenci organismů 

 
 poruchy zemské kůry 
 
 sopečná činnost 
 zemětřesení 
 zvětrávání 
 
 činnost vody 
 činnost větru 
 půdotvorní činitelé 
 složení a vlastnosti půd 
 třídění půd 
 význam půdy 
 nebezpečí a příklady devastace půdy 
 
 vývojové teorie 
 
 geologické éry vývoje Země 
 prvohory 
 druhohory 
 třetihory 
 čtvrtohory 
 geologický vývoj a stavba území ČR 
 
 
 
 
 
 
 ekologie jako věda  
 organismy a prostředí 
 abiotické podmínky života 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: Tvorba mediálního 

sdělení – zpracování a 

prezentace, referáty 
EV: základní podmínky 

života, Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí – diskuse, 
referáty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Tvorba mediálního 

sdělení – porovnávání 

různých názorů na vývoj 
 

 
 
 
 
 
 
ZMP – litosféra 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Biologie 

 

- 355 - 

 objasní pojmy: druh, populace, společen-
stvo, ekosystém, biosféra 

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech a 

zhodnotí jejich význam 
 vysvětlí způsoby znečištění prostředí 
 na jednoduchém schématu popíše sklení-

kový efekt 
 vysvětlí význam a způsoby ochrany 

jednotlivých druhů organismů i celých 

ekosystémů 
 
PRAKTICKÁ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
 
Žák: 
 aplikuje praktické metody poznávání 

přírody 
 dodržuje základní pravidla bezpečnosti 

práce a chování při poznávání živé a 

neživé přírody 
 vyhledává v dostupných informačních 

zdrojích všechny podklady, jež mu co 

nejlépe pomohou provést danou práci 

 
 biotické podmínky života 
 příklady ekosystémů 
 
 potravní vztahy mezi organismy 
 potravní řetězce a sítě 
 
 vliv člověka na přírodu 
 
 vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 

změn na živé organismy a člověka 
 
 
 
 
 modely krystalových soustav 
 určování nerostů a hornin 
 potravní řetězce a sítě 
 
 

 
 
 
 
 
EV: Ekosystémy – 
diskuse, řešení 

jednoduchých schémat 

potravních vztahů 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí, vztah člověka 

k prostředí – diskuse, 
řešení problémových 

úkolů, referáty 
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5. – 7. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima), 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia - všeobecné zaměření 

Ročník: 1. ročník, kvinta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
OBECNÁ BIOLOGIE 
 
Žák: 
 charakterizuje planetu Zemi a vysvětlí její 

vznik a postavení ve vesmíru 
 odvodí chemické složení zemského tělesa 

a vývoj jednotlivých sfér 
 ze srovnání živé a neživé přírody vyvodí 

vlastnost živých soustav 
 vysvětlí jednotlivé vlastnosti společné 

organismům 
 odvodí živé soustavy podle složitosti 
 
OBECNÁ BIOLOGIE 
 
Žák: 
 popíše vývoj života v závislosti na 

prostředí 
 odvodí podmínky pro přechod života na 

souš 
 porovná organismy s hlediska složitosti 
 uvede různé hypotézy vzniku života 
 popíše rozdíly mezi kreativismem a 

evolučními teoriemi 
 vysvětlí teorii evoluční abiogeneze 

 
 
 
 
 vznik planety Země a její postavení ve 

vesmíru 
 stavba zemského tělesa (geosféra, 

atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra) 
 vlastnosti živých soustav 
 složitost organismů 

 
 
 
 
 
 
 
 vznik a vývoj živých soustav 
 vývojové změny ve stavbě rostlinného a 

živočišného těla 
 podmínky pro přechod života na souš 
 změny ve způsobu rozmnožování a 

ochraně zárodku 
 evoluce 
 kreativistická teorie 
 teorie samoplození 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – výběr 

zpráv, rozbor (průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FYZ – hypotézy vzniku 

planety Země 
ZMP – geologická stavba 

Země 
CHE – chemické složení 

zemského tělesa, složení 

atmosféry, význam vody 
 
 
 
 
 
 
ZSV – filozofie 
CHE – rozdělení 

organických sloučenin 
 
 
FYZ – nano-, mikro-, 
osmotický tlak 
CHE – biogenní prvky, 

enzymy, organické látky 
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 vysvětlí pojmy přírodní výběr, boj o přežití 
 používá rozdělení organismů do dvou 

taxonomických nadříší Prokaryota a 

Eukaryota 
 určí společné a odlišné struktury 

prokaryotní a eukaryotní buňky 
 uvede základní rozdíly mezi katabolickými 

a anabolickými ději 
 odvodí rozdíl mezi aerobním a anaerobním 

metabolismem 
 na základě znalostí o biomembránách ob-

jasní příjem a výdej látek buňkou 
 vyjmenuje výhody a nevýhody buněčné 

stěny 
 uvede složení a funkci buněčného jádra 
 rozlišuje typy membránových organel 
 na schématu pojmenuje a popíše fáze 

buněčného cyklu 
 vysvětlí teorii vzniku semiautonomních 

organel 
 popíše proces vzniku mnohobuněčného 

organismu 
 odvodí pojem diferenciace a uvede 

příklady diferencovaných buněk 
 porovná funkce specializovaných buněk v 

mnohobuněčném organismu 
 
BIOLOGIE VIRŮ 
 
Žák: 
 vysvětlí stavbu viru a odvodí zařazení virů 

 teorie evoluční abiogeneze 
 vývojová teorie Ch. Darwina 
 taxonomie nadříše a říše 
 biogenní prvky, biomolekulární látky 
 stavba buňky 
 cytoplazma 
 jaderná hmota, jádro 
 ribozómy 
 membránové struktury (mitochondrie, 

Golgiho aparát, endoplazmatické 

retikulum, plastidy) 
 cytoskeletární systém 
 srovnání eukaryotických buněk 
 buněčný cyklus a jeho fáze 
 mitóza, meióza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 proces vzniku mnohobuněčného 

organismu 
 typy tkání a pletiv 
 
 
 
 
 stavba a funkce virů 
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do nebuněčných organismů 
 zdůvodní nutnost vazby viru na buňku 
  popíše odlišnosti mezi virem a buňkou  
 popíše fáze virové infekce 
 uvede možnosti ochrany proti virovým 

onemocněním a metody jejich léčby 
 rozliší viry podle hostitelské buňky, 

nukleové kyseliny a obalu 
 vysvětlí zařazení a působení HIV viru 
 zhodnotí pozitivní a negativní význam virů 
 
 
 
 
BIOLOGIE BAKTERIÍ A SINIC 
 
Žák: 
 používá rozdělení organismů do nadříší 

Prokaryota a Eukaryota 
 určí struktury prokaryotické buňky 
 zhodnotí význam genetických informací 

plazmidů v genetickém inženýrství 
 vysvětlí rozdíly v genetických vlastnostech 

prokaryotní a eukaryotní buňky 
 vysvětlí význam sinic při vzniku kyslíkaté 

atmosféry  
 uvede příklady bakteriálních onemocnění 
 zhodnotí pozitivní přínos bakterií 
 zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriál-

ním onemocněním a metody jejich léčby 
 

 vztah vir a buňka 
 typy virů podle různých hledisek (podle 

nukleových kyselin, podle obalu, podle 

hostitele) 
 průběh virové infekce 
 ochrana proti virům 
 metody léčby 
 RNA a DNA viry 
 rostlinné a živočišné viry, viry hub 
 priony, retroviry 
 pozitivní význam virů 
 negativní význam virů 
 
 
 
 
 
 charakteristika nadříše prokaryot 
 stavba prokaryotické buňky 
 jaderný chromozóm 
 plazmidy  
 složení a funkce buněčné stěny 
 rozmnožování bakterií 
 genetika prokaryot 
 rozmnožování a význam sinic 
 
 
 taxonomie a systém bakterií 
 význam bakterií 
 
 

 
OSV: Spolupráce a 

soutěž, Seberegulace, 

organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace – spolupráce 

ve skupinách, 

komunikace, 
argumentace a řešení 

sporů (průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CHE – anorganické a 

organické látky 
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BIOLOGIE HUB 
 
Žák: 
 popíše shodné a odlišné struktury buňky 

hub a ostatních eukaryotických buněk  
 zhodnotí význam hub při vzniku lišejníků 
 pojmenuje vybrané zástupce hub, lišejníků 
 uvede rozdíly ve výživě hub a lišejníků 
 vysvětlí pojem symbióza, mykorrhiza 
 uvede pozitivní i negativní hospodářský 

význam hub 
 vysvětlí ekologický význam hub a 

lišejníků 
 zhodnotí zdravotnicky významné zástupce 

hub 
 
 
BIOLOGIE ROSTLIN 
 
Žák: 
 vysvětlí pojmy diferenciace a specializace 

buněk a popíše vznik pletiv 
 uvede druhy pletiv a jejich funkci v 

rostlinném těle 
 vysvětlí funkci jednotlivých částí 

rostlinného těla 
 aplikuje znalost charakteristických znaků 

při určování rostlin  
 vysvětlí princip základních fyziologických 

procesů rostlin a jejich využití v praxi 

 
 
 
 
 stavba buňky hub 
 srovnání buňky hub s ostatními 

eukaryotickými buňkami 
 stavba těl hub 
 rozmnožování hub, evoluce hub 
 popis vybraných zástupců hub 
 stavba lišejníků a určení vybraných 

zástupců 
 mykorrhiza 
 symbióza 
 hospodářsky významné houby a lišejníky  
 zdravotnický význam vřeckovýtrusých a 

stopkovýtrusých hub 
 ekologický význam lišejníků a hub 
 
 
 
 morfologie a anatomie rostlin 
 druhy rostlinných pletiv 
 funkce dělivých a trvalých pletiv 
 stavba cévního svazku 
 vegetativní rostlinné orgány (kořen, 

stonek, list) 
 rozmnožovací orgány semenných rostlin 

(květ, plod) 
 fyziologie rostlin 
 látkové složení rostlinného těla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – zadání 

problémových úkolů a 

diskuse k řešení – 
ochrana proto houbovým 

onemocněním, výskyt 

lišejníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Praktická cvičení – 
poznávání hub, lišejníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická cvičení – 
určování rostlin 
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 zhodnotí význam rostlin při udržování 

obsahu kyslíku v atmosféře a koloběhu 

látek v přírodě 
 srovná nepohlavní a pohlavní 

rozmnožování a uvede klady a zápory 
 vysvětlí rozdíl mezi stélkou a rozlišeným 

tělem rostlin 
 pozná významné zástupce řas, zhodnotí 

zdravotní a ekologický význam řas 
 vysvětlí význam výtrusných rostlin 
 vybrané zástupce roztřídí na mechorosty a 

kapraďorosty 
 popíše rozdíly mezi výtrusnými a semen-

nými rostlinami 
 podle charakteristických znaků rozlišuje 

hlavní zástupce nahosemenných rostlin 
 vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a 

krytosemennou rostlinou 
 rozliší podle morfologických znaků 

základ-ní čeledi rostlin 
 určí vybrané zástupce podle klíče a atlasu 
 zhodnotí rostliny jako primární producenty 

biomasy a možnosti jejich využití v růz-
ných odvětvích lidské činnosti 

 odvodí na základě zkušeností z pozorování 

přírody závislost a přizpůsobení rostlin 
podmínkám prostředí 

 uvede příklady chráněných rostlin, vysvětlí 

potřebu ochrany rostlinného společenstva 
 popíše lokality chráněných rostlin v okolí 

bydliště 

 fotosyntéza 
 dýchání 
 vodní režim rostlin 
 minerální výživa 
 růst a vývoj rostlin 
 pohyby rostlin 
 charakteristika nepohlavního 

rozmnožování 
 význam pohlavního rozmnožování 
 systém a evoluce rostlin 
 stavba těla nižších rostlin 
 charakteristika oddělení nižších rostlin 
 vybraní zástupci řas 
 význam řas pro člověka 
 výtrusné rostliny (stavba, rozmnožovací 

cykly) 
 zástupci mechorostů a kapraďorostů 
 stavba nahosemenných rostlin 
 charakteristika opylení a oplození 
 zástupci nahosemenných rostlin 
 opylení a oplození krytosemenných rostlin 
 charakteristika vybraných čeledí a jejich 

zástupců 
 význam rostlin 
 
 vztahy mezi rostlinami a prostředím 
 rostlinná společenstva, ekosystémy 
 rozšíření rostlin 
 ochrana rostlin 
 příklady chráněných rostlin 

 
EV: Problematika vztahů 

organismu a prostředí – 
analýza úkolu – tok 
energie a látek v biosféře 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, 

spolupráce a soutěž – 
umění poznávat a učit se, 

práce ve skupině, 

přizpůsobení se, 

komunikační schopnosti 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – řešení úkolů, 

diskuse – vliv člověka na 

životní prostředí 
EV: Životní prostředí ČR 

– analýza problému a 

návrhy vlastních řešení 

(problémy životního 

prostředí ČR, současný 

stav ochrany, instituce a 
legislativní opatření 

v ČR. 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – analýza 

zpráv, diskuse 
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Ročník: 2. ročník, sexta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
SLOŽENÍ A STRUKTURA ZEMĚ 
 
Žák: 
 vysvětlí složení a strukturu jednotlivých 

zemských sfér  
 porovná minerály a horniny 
 vysvětlí vznik krystalů 
 vyjmenuje a určí vybrané nerosty a 

horniny 
 
 
 
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
 
Žák: 
 vysvětlí rozdíl mezi říšemi Protozoa a Ani-

malia 
 charakterizuje prvoky 
 vysvětlí pojmy vnější a vnitřní parazit a 

význam mezihostitelů ve vývojových cy-
klech endoparazitů 

 vysvětlí zdravotnický význam prvoků 
 zhodnotí horninotvorný význam prvoků  
 porovná teorie vysvětlující vznik mnoho-

buněčných živočichů 
 popíše způsoby rozmnožování žahavců a 

odvodí základní typy rozmnožování 

 
 
 

 
 mineralogické a petrologické složení Země 
 vnitřní stavba krystalů, fyzikální a 

chemické vlastnosti nerostů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 charakteristika živočišné buňky 
 systematické třídění živočichů do podříší 

prvoci a mnohobuněční 
 stavba těla prvoků a funkce organel 
 rozmnožování prvoků 
 příklady zástupců prvoků způsobujících 

onemocnění člověka 
 pozitivně významní prvoci 
  vznik mnohobuněčnosti 
 charakteristika diblastik 
 stavba hub a žahavců 
 zástupci hub a žahavců 

 
 
 
 
OSV: Spolupráce a 

soutěž, Seberegulace, 

organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace – spolupráce 

ve skupinách, 

komunikace, 
argumentace a řešení 

sporů (průběžně) 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – diskuse 
k problému parazitických 

organismů, voda, půda 

(průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Praktická cvičení – 
určování nerostů a hornin 
CHE – struktura látek 
FYZ – struktura pevných 

látek 
 
 
 
 
 
 
Praktické cvičení –  
mikroskopické 

pozorování – tvary 
buněk, buněčné organely, 
tkáně, pletiva, 
orgány 
Praktické cvičení – 
poznávání vybraných 

zástupců živočichů 

(průběžně) 
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mnohobuněčných živočichů 
 popíše vnější a vnitřní stavbu těla 

ploštěnců 
 vysvětlí funkce orgánových soustav ploš-

těnců 
 popíše způsoby ochrany proti parazitujícím 

ploštěncům 
 uvede vazby mezi životním prostředím 

mezihostitelů a předcházením onemocnění 
 zhodnotí význam parazitických hlístic a 

navrhne způsoby ochrany proti nim 
 popíše vnější a vnitřní stavbu těla měkkýšů 
 vysvětlí funkce orgánových soustav 
 rozliší podle charakteristických znaků třídy 

měkkýšů 
 pochopí vývojová zdokonalení stavby těla 

hlavonožců 
 zhodnotí hospodářský a ekologický 

význam kroužkovců 
 srovná zástupce jednotlivých skupin čle-

novců 
 rozliší proměnu dokonalou a nedokonalou 
 zhodnotí pozitivní i negativní význam 

hmyzu 
 popíše vývoj jednotlivých orgánových 

soustav 
 objasní principy základních způsobů 

rozmnožování 
 pozná a pojmenuje (s možným využitím 

literatury) významné živočišné druhy a 

uvede jejich ekologické nároky 

 charakteristika triblastik 
 typy tělních dutin 
 stavba ploštěnců 
 životní cykly endoparazitů 
 zástupci hlístů 
 
 
 
 
 
 
 stavba a systém měkkýšů 
 rozmnožování měkkýšů 
 orgánové soustavy měkkýšů 
 zástupci vodních a suchozemských 

měkkýšů 
 
 stavba těla kroužkovců 
 zástupci kroužkovců 
 stavba těla členovců 
 rozmnožování členovců 
 zástupci skupin členovců (pavoukovci, 

korýši, hmyz) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

 
ZMP – biosféra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – pesticidy 
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 vysvětlí význam ostnokožců z vývojového 

hlediska 
 vyvodí odlišnosti bezobratlých a strunatců 
 uvede základní charakteristiky a stavební 

plán strunatců 
 popíše vývojové zdokonalování 

orgánových soustav strunatců 
 určí nejznámější sladkovodní a mořské 

ryby 
 vysvětlí postavení ryb v potravním řetězci 
 uvede přizpůsobení obojživelníků 

životnímu prostředí 
 porovná vybrané zástupce plazů 
 zhodnotí vývojové zdokonalení stavby těla 

ptáků 
 rozliší podle základních charakteristik 

nejdůležitější řády ptáků a jejich zástupce 
 uvede zástupce tažných a stálých ptáků 
 vysvětlí přizpůsobení savců prostředí 
 podle charakteristik rozliší vybrané řády 

savců a jejich zástupce 
 uvede hospodářsky a ekologicky 

významné živočichy 
 zhodnotí zdravotnický význam vybraných 

zástupců 
 vysvětlí nutnost ochrany živočichů na 

národní i mezinárodní úrovni 
 charakterizuje základní typy chování 

živočichů 
 srovná chování živočichů a člověka v 

různých situacích 

 charakteristika ostnokožců 
 charakteristika podkmenů strunatců 
 odlišnosti tříd obratlovců 
 vývoj orgánových soustav obratlovců 
 rozmnožování obratlovců 
 významní zástupci tříd obratlovců: 
 ryby 
 
 
 
 obojživelníci 

 
 plazi 

 
 

 ptáci 
 
 
 savci 
 
 
 významní zástupci bezobratlých a 

strunatců z hlediska hospodářského a 

ekologického 
 pozitivně významní živočichové 
 negativně významní živočichové 
 chránění živočichové 
 rozšíření živočichů 
 typy chování živočichů 

komunikace, Spolupráce 

a soutěž – spolupráce ve 

skupině, řešení úkolů 

(průběžně) 
EV: Životní prostředí ČR 

– diskuse na téma – 
problémy životního 

prostředí a současný stav 

ochrany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Globální 

problémy, jejich příčiny a 

důsledky, Žijeme 

v Evropě – životní 

prostředí, instituce 

ochrany 
EV: člověk a životní 

prostředí – globální 

ekologické problémy 

(diskuse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – novověk 

(rybníkářství) 
 
ZEM – migrace 
živočichů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP – rozšíření 
živočichů 
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Ročník: 3. ročník, septima 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
BIOLOGIE ČLOVĚKA  
 
Žák: 
 podle předloženého schématu popíše a 

vysvětlí fylogenetický vývoj člověka 
 
 porovná a popíše odlišnosti ve stavbě 

člověka a lidoopů 
 vysvětlí pojmy hominizace a sapientace 
 odvodí a zhodnotí význam zástupců rodu 

Homo 
 používá správně termíny buňka, tkáně, 

pletiva 
 vysvětlí funkci jednotlivých typů tkání 
 popíše a pojmenuje na modelu či nákresu 

lidské kostry jednotlivé kosti a způsoby 

jejich spojení 
 uvede vlivy, které mohou ovlivnit správný 

vývoj a růst kostí 
 popíše princip svalové kontrakce 
 uvede rozdíly ve stavbě, funkci a způsobu 

práce srdečního svalu, hladké a příčně 

pruhované svaloviny 
 pojmenuje na modelu či nákresu dané 

kosterní svaly a svalové skupiny 
 vysvětlí rizika užívání látek podporujících 

růst svalové hmoty 

 
 
 
 
 srovnání stavby těla člověka a lidoopů 
 
 
 změny ve stavbě těla (hominizace) 
 význam sapientace 
 
 
 
 
 epitely, pojiva, svalová a nervová tkáň 
 spojení kostí 
 kostra 
 vývoj a růst kostí 
 onemocnění kostí, správné držení těla 
 tkáně (hladké, srdeční, příčně pruhované) 
 názvy a funkce jednotlivých svalů 
 kosterní svaly 
 princip růstu a výživy svalové hmoty, 

zásady správného posilování 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – diskuse 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace, Spolupráce 

a soutěž – spolupráce ve 

skupině, argumentace a 

řešení sporů (průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEJ – pravěk 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – chemické složení 

kostí a svalů, energie 
FYZ – mechanika ve 
vztahu ke stavbě kosti, 

svalové práci 
 
 
 
 
TEV – posilování 
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 na modelové situaci předvede postup 

poskytování první pomoci při poranění 

kloubů, kostí a svalů 
 zhodnotí vliv životního stylu, význam 

aktivního odpočinku a relaxace pro 
předcházení onemocnění srdce a cév 

 uvede způsoby ochrany organismu před 

infekcí (imunita) 
 vysvětlí význam srážlivosti krve a 

krevních skupin 
 zhodnotí nutnost ochrany organismu před 

nepříznivými vlivy prostředí a nevhodného 

životního stylu 
 

 
 poskytne první pomoc při zástavě dýchání 
 zdůvodní negativní vliv kouření na dýchací 

soustavu 
 popíše části trávicí soustavy 
 vysvětlí působení trávicích enzymů a 

metabolismus živin 
 zhodnotí význam vitamínů a minerálních 

látek v potravě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 první pomoc při úrazech kostí, svalů a 

náhlých zdravotních příhodách 
 
 stavba a funkce cévní soustavy 
 složení krve 
 funkce složek krve 
 imunita organismu 
 krevní skupiny 
 stavba krevních cév 
 stavba a funkce srdce 
 krevní tlak, tep 
 krevní oběh 
 stavba a funkce mízní soustavy 
 míza, mízní cévy, slezina 
 srdeční a cévní choroby 
 stavba a funkce dýchací soustavy 
 dýchací cesty, plíce 
 onemocnění dýchací soustavy 
 stavba a funkce trávicí soustavy 
 stavba zubu 
 funkce trávicích žláz 
 stavba a funkce jater 
 vstřebávání 
 metabolismus (typy, metabolismus cukrů, 

tuků, bílkovin) 
 složení potravy 
 zdravá výživa 
 specifické potřeby výživy podle věku, 

zdravotního stavu, profese 
 poruchy příjmu potravy 
 stavba a funkce vylučovací soustavy 

OSV: Morálka všedního 

dne – praktický nácvik 

poskytování první 

pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Morálka všedního 

dne – modelové 

poskytování pomoci při 

zástavě dýchání a srdeční 

činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktické cvičení – 
poskytování první 

pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické cvičení – 
poskytování první 

pomoci 
 
CHE – kyslík, oxid 

uhličitý 
CHE – enzymy, vitamíny 
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 vysvětlí vznik definitivní moči 
 uvede způsoby prevence onemocnění 

ledvin a močových cest 
 propojí vztah mezi kůží a ostatními 

soustavami látkové výměny 
 vysvětlí možnosti ochrany kůže proti 

působení vnějších i vnitřních vlivů 
 porovná látkové a nervové řízení 

organismu 
 odvodí vliv hormonů na udržování homeo-

stázy organismu 
 vysvětlí princip šíření nervového vzruchu 
 popíše části mozku a vysvětlí jejich funkci 
 vyloží význam míchy 
 odliší vrozené a získané reflexy 
 zhodnotí nebezpečí zneužívání léků a drog 

a jejich vliv na nervovou soustavu 
 
 
 vysvětlí rozdíly mezi mechano-, foto- a 

chemoreceptory 
 zhodnotí nutnost ochrany zrakového a 

sluchového ústrojí 
 
 
 vysvětlí ovulační a menstruační cyklus 
 popíše fyziologické i psychické změny v 

těle ženy v době těhotenství 
 charakterizuje nitroděložní a postnatální 

vývoj jedince 
 uvede hlavní typy antikoncepce 

 činnost ledvin 
 onemocnění ledvin a vylučovacích cest 
 stavba a funkce kůže 
 onemocnění kůže 
 tělesná teplota a její udržování 
 
 
 
 princip hormonální regulace 
 soustava endokrinních žláz, funkce hor-

monů 
 stavba nervové soustavy 
 neuron a jeho funkce 
 reflexní oblouk 
 funkce míchy a mozku 
 řízení činnosti kosterního svalstva a 

vnitřních orgánů 
 vyšší funkce nervové soustavy 
 druhy receptorů 
 stavba a funkce zrakového ústrojí 
 stavba a funkce sluchového ústrojí 
 stavba a funkce rovnovážného ústrojí 
 ústrojí čichové 
 ústrojí chuťové 
 onemocnění smyslových orgánů 
 rozmnožovací soustava muže 
 rozmnožovací soustava ženy 
 oplození 
 antikoncepce, neplodnost, umělé přerušení 

těhotenství 
 pohlavně přenosné choroby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FYZ – sluneční záření 
 
 
 
 
 
 
FYZ – elektrický 

potenciál 
 
 
 
 
 
 
FYZ – optika, akustika 
mechanického vlnění 
 
 
 
 
 
 
ZSV – člověk jako 

osobnost 
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 vysvětlí význam prevence pohlavně 

přenosných chorob a AIDS 
 popíše vliv rodinného a okolního prostředí 

na vývin jedince 
 uplatňuje zodpovědné a etické přístupy k 

sexualitě, rozhoduje se s vědomím 

možných důsledků 
 orientuje se v problematice reprodukčního 

zdraví z hlediska odpovědnosti k 

budoucímu rodičovství 
 
 
GENETIKA 
 
Žák: 
 využívá znalostí o genetických 

zákonitostech pro pochopení rozmanitosti 

organismů 
 vystihne genetické rozdíly prokaryotické a 

eukaryotické buňky 
 podle modelu vysvětlí stavbu nukleové 

kyseliny 
 podle schématu popíše procesy replikace 

DNA a proteosyntézy 
 zhodnotí význam a přínos J. G. Mendela 
 vyvodí praktický význam dědičnosti pro 

šlechtitelství a plemenitbu 
 
 
 
 
 vysvětlí význam mutací v evoluci 

 partnerské vztahy 
 hygiena pohlavního styku 
 péče o reprodukční zdraví 
 
 rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního 

zdraví 
 změny v období adolescence 
 metody asistované reprodukce 
 nitroděložní vývoj jedince 
 období života člověka 
 
 
 
 
 
 molekulární základy dědičnosti 
 stavba nukleových kyselin 
 genetický kód 
 typy genů 
 exprese genu - transkripce, translace 
 genetika prokaryotické buňky 
 genetika eukaryotické buňky 
 segregace, rekombinace 
 J. G. Mendel 
 dědičnost mnohobuněčného organismu 
 dědičnost kvalitativních znaků 
 hybridizace 
 mechanismus dominance a recesivity 
 vazba genů 
 dědičnost a pohlaví 
 dědičnost kvantitativních znaků, geny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – rozbor 
a zpracování zpráv, 

diskuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – chemická 

struktura genetických 

sloučenin 
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organismů 
 analyzuje možnosti využití znalostí z 

oblasti genetiky v běžném životě 
 popíše metody výzkumu člověka 
 uvede rozdíly mezi dědičnými chorobami a 

dědičnými dispozicemi k chorobám 
 vysvětlí praktický význam dědičnosti 

krevních skupin 
 zhodnotí etický význam klonování 
 vysvětlí význam selekce výhodných znaků 

pro vývoj populace 
 
EKOLOGIE 
 
Žák: 
 vysvětlí význam ekologie jako vědního 

oboru pro člověka  
 používá správně základní ekologické 

pojmy 
 objasňuje základní ekologické vztahy 
 vysvětlí potravní vztahy mezi organismy 
 na vlastních příkladech odvodí složitost 

potravních sítí 
 shrne získané poznatky z biologie, 

zeměpisu a charakterizuje biomy 
 na základě získaných informací z různých 

zdrojů odvodí základní ekologické 

problémy a navrhne způsoby řešení 
 uvede příklady mezinárodní spolupráce při 

ochraně přírody 
 

malého účinku 
 genetická proměnlivost, genové mutace 
 dědičné choroby a dispozice 
 dědičnost krevních skupin 
 klonování 
 
 
 
 genetika populací 
 typy populací 
 
 
 
 
 
 charakteristika vědního oboru 
 
 základní ekologické pojmy 
 abiotické a biotické složky prostředí 
 populace, vztahy mezi populacemi 
 charakteristika společenstev 
 charakteristika ekosystému 
 potravní vztahy 
 biocykly 
 biomy 
 fytogeografické a zoogeografické oblasti 
 stupně ochrany na našem území 
 mezinárodní spolupráce při ochraně 

přírody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Problematika vztahů 

organismu a prostředí – 
řešení úkolů, diskuse – 
složky prostředí, vztahy 

v ekosystému 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – příčiny a 

důsledky globálních 

ekologických problémů 

(diskuse, referáty) 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – analýza 

informací v mediích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – atmosféra 
FYZ – energie 
ZMP – hydrosféra 
 
 
 
ZMP – zoogeografie, 
fytogeografie 
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1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky 

Ročník: 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
OBECNÁ BIOLOGIE 
 
Žák: 
 charakterizuje planetu Zemi a vysvětlí její 

vznik a postavení ve vesmíru 
 odvodí chemické složení zemského tělesa 

a vývoj jednotlivých sfér 
 ze srovnání živé a neživé přírody vyvodí 

vlastnost živých soustav 
 vysvětlí jednotlivé vlastnosti společné 

organismům 
 odvodí živé soustavy podle stupně 

složitosti 
 
OBECNÁ BIOLOGIE 
 
Žák: 
 odliší soustavy živé od neživých 
 odvodí hierarchii recentních organismů ze 

znalostí o jejich evoluci 
 charakterizuje základní vlastnosti živých 

soustav 
 porovná významné hypotézy vzniku a 

vývoje života  
 objasní základní principy evoluce 

 
 
 
 
 vznik planety Země a její postavení ve 

vesmíru 
 stavba zemského tělesa (geosféra, 

atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra) 
 vlastnosti živých soustav 
 složitost organismů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 charakteristika života 
 vznik a vývoj živých soustav  
 evoluce 
 vybrané teorie vzniku života a evoluční 

teorie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – výběr 

zpráv, rozbor (průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FYZ – hypotézy vzniku 

planety Země 
ZMP – geologická stavba 

Země 
CHE – chemické složení 

zemského tělesa, složení 

atmosféry, význam vody 
 
 
 
 
 
 
ZSV – filozofie 
CHE – rozdělení 

organických sloučenin 
EV – problematika 
vztahů organismu a 

prostředí 
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 používá rozdělení organismů do dvou 

taxonomických nadříší Prokaryota a 

Eukaryota 
 určí společné a odlišné struktury 

prokaryotní a eukaryotní buňky 
 popíše stavbu a funkci buněčných struktur 

prokaryotní a eukaryotní buňky a objasní 

jejich životní projevy 
 vysvětlí teorii vzniku semiautonomních 

organel 
 vysvětlí fyziologické procesy v buňce 
 vysvětlí význam diferenciace a 

specializace buněk pro mnohobuněčné 

organizmy 
 Odvodí základní hierarchii vybraných 

recentních organizmů ze znalostí o jejich 

evoluci 
 na schématu pojmenuje a popíše fáze 

buněčného cyklu 
 popíše proces vzniku mnohobuněčného 

organismu 
 porovná funkce specializovaných buněk v 

mnohobuněčném organismu 
 
BIOLOGIE VIRŮ 
 
Žák: 
 porovná vlastnosti virů a buněčných 

organizmů 
 charakterizuje viry jako nebuněčné 

soustavy  

 taxonomie nadříše a říše 
 biogenní prvky, biomolekulární látky 
 stavba buňky 
 srovnání eukaryotických buněk 
 buněčný cyklus a jeho fáze 
 mitóza, meióza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 proces vzniku mnohobuněčného 

organismu 
 typy tkání a pletiv 
 
 
 
 
stavba a funkce virů 

 
 
 

 vztah vir a buňka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Spolupráce a 

 
FYZ – nano-, mikro-, 
osmotický tlak 
CHE – biogenní prvky, 

enzymy, organické látky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 
prostředí 

EV: Problematika vztahů 
organismu a prostředí 
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 zdůvodní nutnost vazby viru na buňku 
 rozliší viry podle hostitelské buňky, 

nukleové kyseliny a obalu 
 objasní průběh životního cyklu viru 
 uvede příklady virových onemocnění 
 zhodnotí způsoby ochrany proti virovým 

onemocněním a metody jejich léčby 
 zhodnotí pozitivní a negativní význam virů 
 vysvětlí zařazení a působení vybraných 

virů 
 zhodnotí pozitivní a negativní význam virů 
 
BIOLOGIE PROKARYOT 
 
Žák: 
 používá rozdělení organismů do nadříší 

Prokaryota a Eukaryota 
 porovná buňku bakterií, rostlin, živočichů 

a hub 
 charakterizuje bakterie a sinice z 

ekologického, zdravotnického a hospo-
dářského hlediska 

 zhodnotí význam genetických informací 

plazmidů v genetickém inženýrství 
 vysvětlí rozdíly v genetických vlastnostech 

prokaryotní a eukaryotní buňky 
 uvede příklady bakterií a sinic 
 uvede příklady bakteriálních onemocnění 
 zhodnotí pozitivní přínos bakterií 
 zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriál-

ním onemocněním a metody jejich léčby 

 typy virů  
 

 průběh virové infekce 
 

 ochrana proti virům 
 metody léčby 
 zástupci virů 
 pozitivní význam virů 
 negativní význam virů 
 
 
 
 
 
 
 charakteristika nadříše prokaryot 

 
 stavba prokaryotické buňky 
 rozmnožování bakterií 
 genetika prokaryot 
 rozmnožování a význam sinic 
 
 
 taxonomie a systém bakterií 
 význam bakterií 
 
 
 
 
 
 

soutěž, Seberegulace, 

organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace – spolupráce 

ve skupinách, 

komunikace, 
argumentace a řešení 

sporů (průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – anorganické a 

organické látky 
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BIOLOGIE HUB 
 
Žák: 
 popíše shodné a odlišné struktury buňky 

hub a ostatních eukaryotických buněk  
 charakterizuje stavbu těla, způsob výživy 

a rozmnožování hub a lišejníků 
 zhodnotí význam hub při vzniku lišejníků 
 pozná a pojmenuje vybrané zástupce hub, 

lišejníků 
 uvede rozdíly ve výživě hub a lišejníků 
 vysvětlí pojem symbióza, mykorrhiza 
 posoudí ekologický, zdravotnický a hospo-

dářský význam hub a lišejníků 
 
 
 
BIOLOGIE ROSTLIN 
 
Žák: 
 vysvětlí pojmy diferenciace a specializace 

buněk a popíše vznik pletiv 
 uvede základní typy pletiv a jejich funkci v 

rostlinném těle 
 popíše stavbu těl rostlin a strukturu a 

funkci rostlinných orgánů 
 aplikuje znalost charakteristických znaků 

při určování rostlin  
 vysvětlí princip základních fyziologických 

procesů rostlin a jejich využití v praxi 

 
 
 
 
 stavba buňky hub 
 srovnání buňky hub s ostatními 

eukaryotickými buňkami 
 stavba těl hub 
 rozmnožování hub 
 evoluce hub 
 popis vybraných zástupců hub 
 stavba lišejníků a určení vybraných 

zástupců 
 mykorrhiza 
 symbióza 
 hospodářsky významné houby a lišejníky  
 zdravotnický význam vřeckovýtrusých a 

stopkovýtrusých hub 
 ekologický význam lišejníků a hub 
 
 
 morfologie a anatomie rostlin 
 druhy rostlinných pletiv, jejich stavba a 

funkce 
 vegetativní rostlinné orgány (kořen, 

stonek, list) 
 rozmnožovací orgány semenných rostlin 

(květ, plod) 
 fyziologie rostlin 

 
 

 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – zadání 

problémových úkolů a 

diskuse k řešení – 
ochrana proti houbovým 

onemocněním, výskyt 

lišejníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Problematika vztahů 

organismu a prostředí – 
analýza úkolu – tok 
energie a látek v biosféře 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktická cvičení – 
poznávání hub, lišejníků 
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 zhodnotí význam rostlin při udržování 

obsahu kyslíku v atmosféře a koloběhu 

látek v přírodě 
 objasní podstatu životních cyklů a způsoby 

rozmnožování rostlin 
 charakterizuje ontogenezi rostlin, její fáze 

a ovlivňující faktory, posoudí vliv 

životních podmínek na stavbu a funkci 
rostlinného těla 

 zhodnotí rostliny jako primární producenty 

biomasy a možnosti jejich praktického 

využití 
 vysvětlí rozdíl mezi stélkou a rozlišeným 

tělem rostlin 
 charakterizuje významné skupiny řas, 

posoudí využití nižších rostlin, pozná a 

pojmenuje jejich zástupce a uvede jejich 

ekologické nároky 
 zhodnotí zdravotní význam řas 
 vysvětlí význam výtrusných rostlin 
 popíše stavbu těla, životní cykly a význam 

mechorostů a kapraďorostů, pozná a 

pojmenuje jejich zástupce a uvede jejich 

ekologické nároky 
 porovná vlastnosti stélkatých a cévnatých 

rostlin 
 popíše rozdíly mezi výtrusnými a 

semennými rostlinami 
 popíše stavbu těla, rozmnožování u 

významných taxonů semenných rostlin, 

pozná a pojmenuje jejich zástupce a uvede 
jejich ekologické nároky 

 
 
 

 charakteristika nepohlavního 

rozmnožování 
 význam pohlavního rozmnožování 
 systém a evoluce rostlin 
 stavba těla nižších rostlin 
 charakteristika oddělení nižších rostlin 
 vybraní zástupci řas 
 význam řas pro člověka 
 výtrusné rostliny (stavba, rozmnožovací 

cykly) 
 zástupci mechorostů a kapraďorostů 
 stavba nahosemenných rostlin 
 charakteristika opylení a oplození 
 zástupci nahosemenných rostlin 
 opylení a oplození krytosemenných rostlin 
 charakteristika vybraných čeledí a jejich 

zástupců 
 význam rostlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, 
spolupráce a soutěž – 
umění poznávat a učit se, 

práce ve skupině, 

přizpůsobení se, 

komunikační schopnosti 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – řešení úkolů, 

diskuse – vliv člověka na 

životní prostředí 
EV: Životní prostředí ČR 

– analýza problému a 

návrhy vlastních řešení 

(problémy životního 

prostředí ČR, současný 

stav ochrany, instituce a 
legislativní opatření 

v ČR. 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – analýza 

zpráv, diskuse 

 
Praktická cvičení – 
určování rostlin 
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 vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a 

krytosemennou rostlinou 
 rozliší podle morfologických znaků 

základ-ní čeledi rostlin 
 porovná znaky jedno- a dvouděložných 

rostlin 
 určí vybrané zástupce podle klíče a atlasu 
 zhodnotí rostliny jako primární producenty 

biomasy a možnosti jejich využití 

v různých odvětvích lidské činnosti 
 posoudí vliv biotických a abiotických 

faktorů na stavbu a funkci rostlin 
 odvodí na základě zkušeností z pozorování 

přírody závislost a přizpůsobení rostlin 

podmínkám prostředí 
 zhodnotí problematiku ohrožených 

rostlinných druhů a možnosti jejich 

ochrany 
 popíše lokality chráněných rostlin v okolí 

bydliště 
 zhodnotí z ekologického hlediska změny v 

lesních ekosystémech v okolí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vztahy mezi rostlinami a prostředím 
 rostlinná společenstva, ekosystémy 
 rozšíření rostlin 
 
 ochrana rostlin 
 příklady chráněných rostlin 
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Ročník: 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
 
Žák: 
 vysvětlí rozdíl mezi říšemi Protozoa a Ani-

malia 
 charakterizuje protista z ekologického, 

zdravotnického a hospodářského hlediska 
 pozná a pojmenuje významné zástupce 

protist, posoudí jejich význam 
 vysvětlí pojmy vnější a vnitřní parazit a 

význam mezihostitelů ve vývojových cy-
klech endoparazitů  

 popíše hierarchické struktury těla 

mnohobuněčných živočichů 
 popíše stavbu a vysvětlí funkci tkání, 

orgánů a orgánových soustav a jejich vývoj 
 objasní význam diferenciace a specializace 

buněk pro mnohobuněčné živočichy 
 objasní základní principy rozmnožování a 

vývoj živočichů 
 porovná vnitřní a vnější oplození 
 porovná přímý a nepřímý vývoj, objasní 

zárodečný vývoj jedince 
 porovná teorie vysvětlující vznik mnoho-

buněčných živočichů 
 charakterizuje hlavní taxonomické 

jednotky živočichů a jejich významné 

 
 

 
 
 charakteristika živočišné buňky 
 systematické třídění živočichů do podříší 

protista a mnohobuněční 
 stavba těla protist a funkce organel 
 rozmnožování protist 
 příklady zástupců protist způsobujících 

onemocnění člověka 
 pozitivně významná protista 
  vznik mnohobuněčnosti 

 
 

 stavba a funkce tkání a orgánových soustav 
 způsob rozmnožování, jejich výhody a 

nevýhody 
 ontogeneze a fylogeneze živočichů 

 
 
 
 
 
 
 

 systém a evoluce živočichů – diblastica 
(porifera, žahavci) 

 
 
 
 
OSV: Spolupráce a 

soutěž, Seberegulace, 

organizační dovednosti a 
efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace – spolupráce 

ve skupinách, 

komunikace, 
argumentace a řešení 

sporů (průběžně) 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – diskuse 
k problému parazitických 

organismů, voda, půda 

(průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Praktické cvičení –  
mikroskopické 

pozorování – tvary 
buněk, buněčné organely, 

tkáně, pletiva, 
orgány 
Praktické cvičení – 
poznávání vybraných 

zástupců živočichů 

(průběžně) 
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zástupce 
 pozná a pojmenuje (s možným využitím 

literatury) významné živočišné druhy a 

uvede jejich ekologické nároky 
 charakterizuje vnější a vnitřní stavbu těla, 

evoluci a funkci orgánových soustav, 

způsob rozmnožování a způsob života 

hlavních skupin bezobratlých živočichů 
 zhodnotí význam parazitických zástupců a 

navrhne možnou ochranu proti nim 
 zhodnotí hospodářský a ekologický 

význam bezobratlých živočichů 
 vyvodí odlišnosti bezobratlých a strunatců 
 charakterizuje vnější a vnitřní stavbu těla, 

evoluci a funkci orgánových soustav, 

způsob rozmnožování a způsob života 

hlavních skupin strunatců 
 určí nejznámější zástupce jednotlivých 

skupin strunatců 
 vysvětlí postavení jednotlivých skupin 

strunatců v potravním řetězci 
 uvede přizpůsobení jednotlivých skupin 

strunatců životnímu prostředí 
 
 
 uvede hospodářsky a ekologicky 

významné živočichy 
 zhodnotí zdravotnický význam vybraných 

zástupců 
 vysvětlí nutnost ochrany živočichů na 

národní i mezinárodní úrovni 

 systém a evoluce živočichů – triblastica 
(ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 

členovci, ostnokožci) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 systém a evoluce živočichů - strunatci 
 
 odlišnosti tříd obratlovců 
 vývoj orgánových soustav obratlovců 
 rozmnožování obratlovců 
 
 
 významní zástupci tříd obratlovců: 
 ryby 
 obojživelníci 
 plazi 
 ptáci 
 savci 
 významní zástupci bezobratlých a 

strunatců z hlediska hospodářského a 

ekologického 
 pozitivně významní živočichové 
 negativně významní živočichové 
 chránění živočichové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace, Spolupráce 

a soutěž – spolupráce ve 

skupině, řešení úkolů 

(průběžně) 
EV: Životní prostředí ČR 

– diskuse na téma – 

 
 
 
 
ZMP – biosféra 
 
 
CHE – pesticidy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – novověk 

(rybníkářství) 
 
 
 
 
ZEM – migrace 
živočichů 
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 charakterizuje základní typy chování 

živočichů 
 srovná chování živočichů a člověka v 

různých situacích 
 

EKOLOGIE 
 používá a vysvětlí základní ekologické 

pojmy a vztahy 
 uvede příklady potravních řetězců 
 charakterizuje vybrané ekosystémy a jejich 

vývoj 
 objasní pojem globální změny 
 vysvětlí princip teze trvale udržitelného 

rozvoje 

 rozšíření živočichů 
 typy chování živočichů 

 
 
 
 

 organizmy a prostředí 
 

problémy životního 

prostředí a současný stav 

ochrany 
 
 
 
VMEGS: Globální 

problémy, jejich příčiny a 

důsledky, Žijeme 

v Evropě – životní 

prostředí, instituce 

ochrany 
EV: člověk a životní 

prostředí – globální 

ekologické problémy 

(diskuse) 

 
 
 
 
 
 
 
ZMP – rozšíření 
živočichů 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
BIOLOGIE ČLOVĚKA  
 
Žák: 
 podle předloženého schématu popíše a 

vysvětlí fylogenetický vývoj člověka 
 
 porovná a popíše odlišnosti ve stavbě 

člověka a lidoopů 
 vysvětlí pojmy hominizace a sapientace 
 odvodí a zhodnotí význam zástupců rodu 

Homo 

 
 
 
 
 srovnání stavby těla člověka a lidoopů 
 
 
 změny ve stavbě těla (hominizace) 
 význam sapientace 
 
 
 

 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – diskuse 
 
MV: Základní problémy 
sociokulturních rozdílů 

 
 
 

 
 
 
 
DEJ – pravěk 
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 používá správně termíny buňka, tkáně, 

pletiva 
 vysvětlí funkci jednotlivých typů tkání 
 popíše stavbu kostí a jejich spojení 
 popíše kostru člověka a objasní její funkce 
 popíše a porovná stavbu kosterního, 

hladkého a srdečního svalstva, vysvětlí 

jejich funkci 
 určí polohu vybraných kosterních svalů 

 
 popíše stavbu a objasní funkci orgánů a 

orgánových soustav, uvede negativní vlivy 

životního stylu působící na tělní soustavy, 
uvede způsoby předcházení onemocnění 

tělních soustav (imunitní, oběhová, 

dýchací, trávicí, vylučovací, kůže) 
 vysvětlí souvislosti a vztahy mezi procesy 

probíhajícími v lidském těle 
 
 
 
 
 
 

 popíše stavbu a objasní funkci částí 

nervové soustavy (neuron, synapse, typy 
reflexů) 

 charakterizuje žlázy s vnitřní sekrecí a 

účinky hormonů 
 objasní vzájemnou provázanost nervové 

a hormonální regulace 

 
 
 
 epitely, pojiva, svalová a nervová tkáň 
 anatomie a fyziologie opěrné a pohybové 

soustavy 
 první pomoc při úrazech kostí, svalů a 

náhlých zdravotních příhodách 
 
 
 
 anatomie a fyziologie oběhové soustavy 
 tělní tekutiny 
 imunita organismu 
 anatomie a fyziologie mízní soustavy 
 onemocnění oběhové soustavy 
 anatomie a fyziologie dýchací soustavy 
 onemocnění dýchací soustavy 
 anatomie a fyziologie trávicí soustavy 
 principy zdravé výživa 
 anatomie a fyziologie vylučovací soustavy 
 onemocnění ledvin a vylučovacích cest 
 anatomie a fyziologie kůže 
 onemocnění kůže 
 tělesná teplota a její udržování 

 
 anatomie a fyziologie nervové soustavy 
 CNS a vegetativní nervová soustava 
 princip hormonální regulace 
 soustava endokrinních žláz, funkce 

hormonů 

OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace, Spolupráce 

a soutěž – spolupráce ve 

skupině, argumentace a 

řešení sporů (průběžně) 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 

(průběžně) 
 
OSV: Morálka všedního 

dne – praktický nácvik 

poskytování první 

pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CHE – chemické složení 

kostí a svalů, energie 
FYZ – mechanika ve 
vztahu ke stavbě kosti, 

svalové práci 
TEV – posilování 
 
 
 
Praktické cvičení – 
poskytování první 

pomoci 
 
 
CHE – kyslík, oxid 

uhličitý 
CHE – enzymy, vitamíny 
 
 
 
FYZ – sluneční záření 
 
 
FYZ – elektrický 

potenciál 
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 zhodnotí nebezpečí zneužívání léků a drog 

a jejich vliv na nervovou soustavu 
 popíše stavbu a objasní funkci smyslových 

orgánů a receptorů 
 
 popíše stavbu a objasní funkci 

rozmnožovací soustavy muže a ženy 
 objasní ovulační a menstruační cyklus 

ženy, průběh oplození a těhotenství 
 uvede příčiny pohlavně přenosných 

nemocí a jejich prevenci 
 porovná klady a zápory jednotlivých 

antikoncepčních metod 
 charakterizuje jednotlivá období života 

člověka a posoudí faktory ovlivňující jej 

v kladném i záporném směru 
 využívá znalosti o orgánových soustavách 

pro pochopení vztahů mezi procesy 

probíhajícími v lidském těle 
 objasní podstatu odpovědného přístupu 

k sexualitě a budoucímu rodičovství 
 vymezí práva jedince v oblasti sexuality 

a reprodukce 
 orientuje se ve své osobnosti, potřebách 

a emocích 
 
GENETIKA 
 
Žák: 
 popíše stavbu a funkci nukleových kyselin 
 vysvětlí princip proteosyntézy 

 druhy receptorů 
 anatomie a fyziologie zrakového, 

sluchového, rovnovážného, čichového a 

chuťového ústrojí 
 onemocnění smyslových orgánů 

 
 anatomie a fyziologie pohlavní soustavy 
 partnerské vztahy 
 hygiena pohlavního styku 
 péče o reprodukční zdraví 

 
 rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního 

zdraví 
 změny v období adolescence 
 metody asistované reprodukce 
 nitroděložní vývoj jedince 
 období života člověka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FYZ – optika, akustika 
mechanického vlnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV – člověk jako 

osobnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – chemická 

struktura genetických 
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 používá a objasní základní genetické 

pojmy 
 využívá znalostí o genetických 

zákonitostech pro pochopení rozmanitosti 
organizmů 

 na příkladech vysvětlí Mendelovy principy 
 objasní genetický základ pohlaví a 

podstatu dědičnosti znaků vázaných na 

pohlaví 
 popíše genetické zákonitosti v 

autogamické a panmiktické populaci 
 vymezí faktory narušující rovnováhu 

v populaci 
 vysvětlí význam selekce výhodných znaků 

pro vývoj populace 
 
 uvede základní metody výzkumu genetiky 

člověka 
 analyzuje možnosti využití znalostí z 

oblasti genetiky v běžném životě 
 vysvětlí význam mutací v evoluci 

organismů 
 uvede rozdíly mezi dědičnými chorobami a 

dědičnými dispozicemi k chorobám 
 
EKOLOGIE 
 
Žák: 
 vysvětlí význam ekologie jako vědního 

oboru pro člověka  
 používá správně základní ekologické 

 molekulární a buněčné základy dědičnosti 
 
 
 dědičnost a proměnlivost 
 klonování 
 
 
 
 
 genetika populací 
 
 
 
 
 
 
 genetika člověka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 charakteristika vědního oboru 
 
 základní ekologické pojmy 
 biosféra a její členění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – rozbor 
a zpracování zpráv, 

sloučenin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – atmosféra 
FYZ – energie 
ZMP – hydrosféra 
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pojmy 
 objasňuje základní ekologické vztahy 
 shrne získané poznatky z biologie, 

zeměpisu a charakterizuje biomy 
 vysloví vlastní názor na imperativ trvale 

udržitelného rozvoje 
 uvede příklady mezinárodní spolupráce při 

ochraně přírody 

 stupně ochrany na našem území 
 mezinárodní spolupráce při ochraně 

přírody 

diskuse 
 
EV: Problematika vztahů 

organismu a prostředí – 
řešení úkolů, diskuse – 
složky prostředí, vztahy 

v ekosystému 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – příčiny a 

důsledky globálních 
ekologických problémů 

(diskuse, referáty) 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – analýza 

informací v mediích 
VMEGS: Globalizační 
a rozvojové procesy 

 
 
 
ZMP – zoogeografie, 
fytogeografie 
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5.14. Tělesná výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova je v 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia (nižší gymnázium) realizován vzdělávací obsah 

vzdělávacího oboru Tělesná výchova z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV. V 1. – 4. ročníku 

čtyřletého gymnázia a 5. – 8. ročníku osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium) je realizován vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná 

výchova z RVP GV. 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je zaměřen na osvojení a rozvoj nových pohybových dovedností potřebných k využívání různého 

sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody na korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. Tělesná výchova vede žáky 

k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální 

pohodu. V Tělesné výchově si žáci zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, 
rychlé rozhodování, organizační schopnosti, dodržování pravidel fair play i nutnou míru odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. 

V rámci předmětu jsou na nižším stupni gymnázia realizována průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova, Environmentální 

výchova, Mediální výchova. Na vyšším stupni gymnázia jsou realizována průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova. Prostřednictvím těchto průřezových témat, přesahů 

a vazeb komunikuje Tělesná výchova s dalšími předměty, zejména s Biologií, Občanskou naukou a Výchovou ke zdraví. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Tělesná výchova je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 2 – 3 – 2 – 2 

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 2 – 2 – 2 – 2 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia (všeobecné zaměření i živé jazyky): 2 – 2 – 2 – 2 

Výuka je až na výjimky organizována v oddělených skupinkách chlapců i dívek, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků 

z různých tříd téhož ročníku nebo dvou sousedních ročníků a na nižším gymnáziu může z organizačních důvodů dojít ke spojování žáků ze dvou 

po sobě jdoucích ročníků. 
Výuka Tělesné výchovy probíhá ve dvou tělocvičnách, v posilovně, na školním hřišti (atletický ovál, sektory, víceúčelové hřiště) 

a v přilehlém okolí školy. Školní vzdělávací plán také počítá s možností využití dalších sportovních ploch – sportovní hala, zimní stadion, 
plavecký stadion a pod. Součástí výuky Tělesné výchovy je i lyžařský kurz 1. ročníků a kvinty a sportovní kurz 3. ročníků a septimy. Část 

obsahu výuky je realizována také na seznamovacím kurzu 1. ročníků. 
Součástí výuky Tělesné výchovy na nižším gymnáziu je i lyžařský kurz v sekundě. Část obsahu výuky Tělesné výchovy je realizována také 

na škole v přírodě v primě. 
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Ve 4. ročníku čtyřletého studia a oktávě osmiletého studia mají studenti možnost částečně si zvolit z nabídky sportovní aktivity podle svých 

zájmů – v závislosti na personálním a rozvrhovém zabezpečení a celkovém zájmu žáků. 
Učitel Tělesné výchovy má možnost (např. v případě nízké úrovně pohybových dovedností žáků, zdravotních důvodů žáků apod.) posunout 

některé výstupy školní TV a učivo TV do vyšších ročníků, a naopak – v případě vysoké pokročilosti žáků v úrovni pohybových dovedností 

a pohybového učení může učitel v příslušném ročníku zařadit učivo ročníků vyšších. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Tělesné výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 
Kompetence k učení: 
učitel: 

 vede žáky k osvojení základních pohybových dovedností, předkládá takové situace, které nutí žáky vytvořit si vlastní pohybové 

vzorce 
 správným ohodnocením jejich pohybových schopností a dovedností motivuje žáky k vytváření dalších osobních cílů v procesu 

učení 
 umožňuje zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně 
 hodnotí žáky podle individuálního zlepšení 
 vede žáky k samostatnému hodnocení jejich možností, výkonů, pokroků tak, aby byli schopni je porovnat s hodnotami běžné 

populace, spolužáků, výkonnostních sportovců 
 

Kompetence k řešení problémů: 
učitel: 

 předkládá různé modelové situace (zejména ve sportovních hrách, týmových hrách), ve kterých se žáci snaží orientovat a hledat 
nejsnazší řešení 

 přidělením role rozhodčího žákům je učí jednat přiměřeně ve vypjatých situacích, vyjádřit svoje názory, hájit své stanovisko 
 

Kompetence komunikativní: 
učitel: 

 vede žáky k používání různých signálů i jiných komunikačních prostředků při spolupráci v týmu 
 zapojuje studenty do činnosti rozhodování utkání jednotlivých sportů, sportovních her, vede studenty k rozeznávání gestikulace 

rozhodčího a k reakci na ni 
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 používáním a vyžadováním správného názvosloví vede žáky k přesnému, jednoznačnému a srozumitelnému vyjadřování 
 vede žáky k osvojení rozmanité škály činností ve skupinových formách a tím přispívá k rozvoji komunikace, spolupráce a tolerance 

k ostatním 
 

Kompetence sociální a personální: 
učitel: 

 učitel po studentech vyžaduje dodržování pravidel fair play, nedodržování těchto pravidel postihuje tak, aby studenti identifikovali 
nesprávné chování a zákroky a dokázali tyto přestupky konfrontovat s pravidly různých sportů a sportovních her i s pravidly 
společenského chování 

 vede studenty k tomu, aby na základě vědomostí z tělesné výchovy a jeho doporučení trvale zařazovali do svého života vhodné 

sportovní aktivity jako podporu vlastního zdraví a zdravého životního stylu 
 
Kompetence občanské: 
učitel: 

 předkládá různé modelové situace poranění při rozličných sportovních činnostech a vede studenty k rozhodování o způsobech 

ošetření a poskytnutí první pomoci 
 

Jen vyšší gymnázium: 
 
Kompetence k podnikavosti: 
učitel: 

 podporuje žáky k aktivnímu přístupu při řešení úloh, ve využívání vlastní iniciativy  
 podporuje žáky v úsilí o dosažení stanovených cílů, vede je ke kritickému hodnocení dosažených výsledků, k dokončování zahájené 

aktivity, k motivaci k dosahování úspěchu 
 

Jen nižší gymnázium: 
 
Kompetence pracovní 
učitel: 

 používáním a střídáním různého cvičebního náčiní a nářadí učí žáky připravit si vhodné prostředky v návaznosti na danou 

pohybovou aktivitu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta), 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ  
 
Ročník: prima  
Žák: 
- samostatně se připraví před 

pohybovou činností 
 
Ročník: sekunda 
Žák: 
- samostatně se připraví před 

pohybovou činností 
- zvládá základní způsoby rozcvičení a 

přípravu organismu na pohybové 

zatížení 
 
Ročník: tercie  
Žák: 
- zvládá základní způsoby rozcvičení a 

přípravu organismu s ohledem na 

následující pohybové zatížení 
 
Ročník: kvarta 
Žák: 
- zvládá základní způsoby rozcvičení a 

přípravu organismu s ohledem na 

 
 
 
 
 
rozcvička, různé způsoby zahřátí a přípravy 

pohybového systému, strečink a jiné druhy 

protahovacích cvičení, speciální běžecká cvičení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OSV: Sebepoznání a 

sebepojetí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VKZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBN, BIO, VKZ  
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následující pohybové zatížení, 

samostatně připraví a vede tematické 

rozcvičení s ohledem na charakter další 

pohybové zátěže 
 
Ročník: prima, sekunda, tercie, kvarta 
Žák: 
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

ne-slučitelné se sportovní etikou a 

zdravím 
 
Ročník: kvarta 
Žák: 
- upraví pohybovou aktivitu vzhledem 

k údajům o znečištění ovzduší 
 
Ročník: kvarta 
Žák: 
- organizuje svůj pohybový režim, 

pravidelně zařazuje některé pohybové 

činnosti 
 
Ročník: tercie  
Žák: 
- usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti  
 
Ročník: kvarta 
Žák: 
- usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

 
 
 
 
 
 
 
prima: pravidla fair play 
sekunda: dopady dopingu na lidské zdraví 
tercie: drogy, doping a sportovní etika 
kvarta: myšlenky olympismu 
 
 
pohybová činnost v nestandardním prostředí a 

klimatických podmínkách 
 
 
 
význam pohybu pro zdraví, sport a zdravý způsob 

života, rekreační a výkonnostní sport 
 
 
 
 
 
kondiční testy: běžecké rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti páteře 
 
 
vyrovnávací a zdravotně změřená cvičení pro 

předcházení a vyrovnávání svalových a jiných 

oslabení, kompenzační cvičení po statické a 

 
 
 

 
 
 
OSV: Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí 
 
 
 
 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí 

 

OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKZ 
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Ročník: kvarta 
Žák: 
- zařazuje do svého pohybového 

režimu vhodná vyrovnávací cvičení s 

ohledem na druh oslabení či 

jednostranného zatížení, uplatňuje 

odpovídající vytrvalost a cílevědomost 

při korekci zdravotních oslabení 
- aktivně se vyhýbá činnostem, které 

jsou kontraindikací zdravotního 

oslabení 
 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 
 
Ročník: prima  
Žák: 
- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti  
 
Ročník: sekunda  
Žák: 
- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 
 
 
 
 

jednostranné zátěži (prvky Zdr. TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pohybové hry – s různým zaměřením;  
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s 

náčiním a na nářadí  
aerobic – aerobní cvičení bez náčiní, kondiční a 

estetické formy cvičení s hudbou  
úpoly – sebeobrana, přetahy, přetlaky, úpolové 

hry 
atletika – sprinty, vytrvalost, skoky, hod 
míčkem, vrh koulí, štafetový běh 
sportovní hry: košíková, házená, florbal, softbal, 
kopaná – herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, utkání  
sportovní hry - další učivo, popřípadě 
rozšiřující učivo: dle možností školy a zájmu 

žáků: vybíjená, přehazovaná, frisbee, ringo, 

volejbal, popřípadě další sportovní hry a 

průpravné hry 
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické 

 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí  
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Ročník: tercie  
Žák: 
- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 
 
Ročník: kvarta 
Žák: 
- 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 
 

akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel 

bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a 
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném 

terénu, táboření, ochrana přírody, základy 

orientačního běhu, dokumentace z turistické akce, 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 
lyžování, – běžecké lyžování, lyžařská turistika, 
sjezdové lyžování, bezpečnost pohybu v zimní 

horské krajině, jízda na vleku 
- rozšiřující učivo: dle možností školy a zájmu 

žáků: snowboarding  
další (i netradiční) pohybové činnosti 
rozšiřující učivo: dle možností školy a zájmu 

žáků: plavání, bruslení 
 

pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 

pohybové hry a aktivity 
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s 

náčiním a na nářadí 
aerobic – aerobní cvičení bez náčiní, kondiční a 

estetické formy cvičení s hudbou  
úpoly – úpolové hry, základy sebeobrany 
atletika – sprinty, vytrvalost, skoky , hod míčkem, 

vrh koulí, štafetový běh 
sportovní hry: košíková, házená florbal, softbal, H-
kopaná – herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel 

žákovské kategorie 
sportovní hry - další učivo, popřípadě rozšiřující 

učivo: dle možností školy a zájmu žáků: vybíjená, 

přehazovaná, frisbee, ringo, volejbal, popřípadě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV: Komunikace 
 

 
Škola v přírodě: 

prima 
výuka 

v koedukovaných 

skupinách D + CH 
 
 
 
Lyžařský kurz: 

sekunda 

výuka 

v koedukovaných 

skupinách D + CH 
 
zařazováno podle 

aktuálních možností 

školy a pedagogů 
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 
 
Ročník: prima, sekunda, tercie, kvarta 
Žák: 
- užívá různé komunikační prostředky 

při spolupráci v týmu, zná základní 

tělocvičné pojmy 
 
- respektuje pravidla osvojovaných 

sportů 
 
Ročník: prima, sekunda, tercie, kvarta 
Žák: 
- dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji 
 

Ročník: prima, sekunda, tercie, kvarta 
Žák: 
- naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačné-mu pohlavní, ochranu 

přírody při sportu 
 
 
 

další sportovní hry a průpravné hry 
 
 
 

rozšiřující učivo: dle možností školy a zájmu 

žáků: plavání, bruslení 
 
další (i netradiční) pohybové činnosti  
 
 
 
 
 
Tělocvičné názvosloví, komunikace a spolupráce 

v rámci různých pohybových her, pohybových 

činností, sportovních her 

 
pravidla pohybových činností, pravidla různých 

sportů, her, závodů, soutěží 
 

sekunda, tercie: komunikace při sportovních a jiných 

pohybových hrách 
kvarta: komunikace a spolupráce v týmu 
rozšiřující učivo: komunikace při týmových hrách 

(prima) 
 

prima – kvarta: sporty v přírodě 
prima – kvarta: pravidla společenského chování 
kvarta: olympijské zásady,  
prima – kvarta: pravidla fair play 

 

OSV: Komunikace, 
Seberegulace a sebeorga-
nizace 
 
OSV: Komunikace, 
kooperace a kompetice 
 
 
 
 
OSV: Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
EV: Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí – sporty 
v přírodě a dopady na 

životní prostředí 
 
OSV: Komunikace 
MV: Tvorba mediálního 

sdělení – zpracování a 

prezentace výsledků, 

fotografických a jiných 

záznamů turnaje, závodů 

apod. 

 

zařazováno podle 

aktuálních možností 

školy a pedagogů 

zařazováno podle 

aktuálních možností 

školy a pedagogů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBN 
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Ročník: kvarta 
Žák:  
- v týmu zorganizuje třídní, či školní 

turnaj, závody, spolurozhoduje hry a 

soutěže, rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora, 

zpracuje výsledky a prezentuje je 
 

Ročník: sekunda 
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách 
 
Ročník: tercie 
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 
disciplínách, podle naměřených dat 

posoudí úroveň svých dosažených 

výkonů i výkonů spolužáků 
 
Ročník: kvarta 
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách, podle naměřených dat 

posoudí úroveň svých dosažených 

výkonů i výkonů spolužáků, naměřená 

data zpracuje a vyhodnotí a prezentuje 

je 

 
 

 
 
 
 
 
rozhodování utkání, organizace soutěže, závodu, 

sportovní role 
 
 
 
 
 
 
 

měření sportovních výkonů, měřitelné a hodnotitelné 

údaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBN 
Škola v přírodě: 

prima 
výuka 

v koedukovaných 

skupinách D + CH 
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5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktáva), 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření, živé jazyky 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Ročník: 1. ročník, kvinta  
 
Žák: 
- zvládá základní způsoby rozcvičení a přípravu 

organismu na pohybové zatížení 
 
Ročník: 2. ročník, sexta  
Žák: 
- zvládá základní způsoby rozcvičení a přípravu 

organismu na pohybové zatížení, připraví a 

samostatně vede rozcvičení 
 
Ročník: 3. a 4. ročník, septima a oktáva 
Žák: 
- připraví a samostatně vede tématické rozcvičení 

s ohledem na následující pohybové zatížení 
 
Ročník: 2. ročník (sexta) 
Žák: 
- zvládá základní testy zdravotně orientované 

zdatnosti (ZOZ) a svalové nerovnováhy (SN), 

rozumí, proč se testy provádějí a co naměřené 

hodnoty znamenají 
 
 
 

 
 
 
 
 

rozcvička, různé způsoby zahřátí a 
přípravy pohybového systému, 

strečink a jiné druhy protahovacích 

cvičení, speciální běžecká cvičení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

testy běžecké rychlosti, vytrvalosti, 

síly, pohyblivosti páteře, testy 

svalové nerovnováhy, testy 

flexibility 

 

 
 
 
 
 

OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provádění testů 

v pravidelných 

intervalech. 
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Ročník: 3. ročník (septima) 
Žák: 
- posuzuje a hodnotí ZOZ a SN jednotlivými testy 
ve spolupráci se spolužáky i samostatně 
 
Ročník: 2. ročník (sexta) 
Žák: 
- zvládá vhodná vyrovnávací cvičení s ohledem 
na druh oslabení či jednostranného zatížení 
 
Ročník: 3. ročník (septima) 
Žák: 
- vybere vhodná vyrovnávací cvičení zaměřená na 

kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci 

a korekci svalové nerovnováhy a samostatně je 

upraví pro vlastní použití 
 
Ročník: 4. ročník (oktáva) 
Žák: 
- vybere vhodná vyrovnávací cvičení zaměřená na 

kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci 

a korekci svalové nerovnováhy a samostatně je 

upraví pro vlastní použití 
- organizuje svůj pohybový režim a využívá 

v souladu s pohybovými předpoklady, zájmy 

a zdravotními potřebami vhodné a dostupné 

pohybové činnosti 
 
Ročník: 1., 2. ročník (kvinta, sexta) 
Žák: 
- zvládá základní cvičení a pohybové aktivity na 

rozvoj pohybových schopností 

 

praktické využití testů, měření 

tloušťky podkožního tuku – BMI 

 
vyrovnávací a zdravotně změřená 

cvičení pro předcházení a 

vyrovnávání svalových a jiných 

oslabení, kompenzační cvičení po 

statické a jednostranné zátěži 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organismus a pohybová zátěž, 

individuální pohybový režim: 

 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 

OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIO – fyziologie 
člověka. 
 
 
 

Zařazováno průběžně, 
aplikace v denním 

režimu. 
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Ročník: 3., 4. ročník (septima, oktáva) 
Žák: 
- usiluje o optimální rozvoj pohybových 

schopností 
- zvládá základní cvičení a pohybové aktivity na 

rozvoj pohybových schopností 
 
Ročník: 1. ročník, kvinta 
Žák: 
- vybere vhodný způsob ošetření různých zra-nění 

v modelových situacích úrazů, zvládá základní 

postupy při poskytování PP, zvládá základní 

obvazové techniky, poskytne první pomoc i v 

nestandardních podmínkách (VKZ) 
 
Ročník: 1. ročník, kvinta 
Žák: 
-rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní 

mimořádné události 
- prokáže osvojené praktické znalosti a 

dovednosti související s přípravou na mimořádné 

události a aktivně se zapojuje do likvidace 

následků hromadného zasažení obyvatel (VKZ) 
uplatňuje účelné a bezpečné chování při 

pohybových aktivitách i v neznámém prostředí 
 
 
Ročník: 1. ročník, (kvinta) 
Žák: 
zvládá uvolňovací cvičení a základní cviky 

strečinku 

rychlostně silová cvičení v anaerobní 

a laktátové zóně, vytrvalostní cvičení 

v aerobní zóně, cvičení pro rozvoj 

kloubní pohyblivosti 
 
 
 
 

 
postupy při poskytování PP, 

resuscitace, polohování a transport, 

obvazy, úrazy, krvácení, druhy 

poranění 

 
 
 
vyhlášení hrozby a vzniku 

mimořádné události, živelní 

pohromy, sociální dovednosti 

potřebné při řešení mimořádných 

událostí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 
 
 
 
 

OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Seznamovací kurs 

prvních ročníků, výuka 

v koedukovaných 

skupinách D + CH. 

BIO – anatomie, 
fyziologie člověka. 
 

Seznamovací kurs 

prvních ročníků, výuka 

v koedukovaných 

skupinách D + CH. 
ZSV 
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Ročník: 2. ročník, (sexta) 
Žák: 
- orientuje se v základních způsobech relaxace, 
podle charakteru zátěže vybere vhodné 

regenerační cvičení, popřípadě navrhne vhodný 

způsob regenerace, zvládá uvolňovací cvičení a 

základní cviky strečinku 
 
Ročník: 3. a 4. ročník, septima a oktáva 
Žák: 
- orientuje se v základních způsobech relaxace, 
podle charakteru zátěže vybere vhodné 

regenerační cvičení, popřípadě navrhne vhodný 

způsob regenerace, zvládá uvolňovací cvičení a 

základní cviky strečinku, v zátěžových situacích 

uplatňuje osvojené způsoby regenerace (VKZ) 
 
POHYBOVÉ DOVEDNOSTI 

Ročník: 1. ročník (kvinta) 
Žák: 
- zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných 

pohybových dovedností 
 
 

Ročník: 2. ročník (sexta) 
Žák: 
- zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných 

pohybových dovedností 
- na základě výkladu s ukázkami pohybových 

dovedností vytváří vlastní pohybové vzorce, 

 
regenerace a relaxace, uvolňovací a 

strečinková cvičení, komunikace v 

zátěžových a stresových situacích, 

pohyb jako relaxace 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
pohybové hry pro zdokonalování 

pohybových dovedností, rozvoj 

kondičních a koordinačních 

schopností, hry soutěživé a bojové 
gymnastika – nácvik základních 

pohybových dovedností: akrobacie, 

přeskoky a cvičení na nářadí, cvičení 

s náčiním, šplh  
rozšiřující učivo: dle možností školy 

a zájmu žáků: skoky na trampolínce 
aerobic – aerobní cvičení bez náčiní, 

kondiční a estetické formy cvičení 

s hudbou 
atletika – sprinty, vytrvalost, skoky, 
vrh koulí, štafetový běh 
sportovní hry – volejbal, basketbal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převážně pro děvčata. 
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postupy a pokroky v osvojování pohybových 

dovedností konzultuje s učitelem 
 
 
 
 
 
 
 

- na základě osvojených pohybových dovedností a 

schopností navrhuje postupy a řešení zadaného 

úkolu, spolupracuje s ostatními studenty v týmu 
 
Ročník: 3. ročník (septima) 
Žák: 
- posoudí úroveň osvojovaných pohybových 

dovedností, vytyčí další cíle v osvojení 

pohybových dovedností 
 
 
 
 
Ročník: 4. ročník (oktáva) 
- posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí 

zjevné příčiny nedostatků a uplatní konkrétní 

osvojované postupy vedoucí k potřebné změně 
- respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné 

pohybové rozdíly a přizpůsobí svou pohybovou 

činnost dané skladbě sportujících 
 
 

kopaná, házená, floorbal – herní 

kombinace a herní činnost 

jednotlivce, utkání 
sportovní hry - další učivo, 

popřípadě rozšiřující učivo: dle 
možností školy a zájmu žáků: 

vybíjená, přehazovaná, frisbee, 

ringo, volejbal, popřípadě další 

sportovní hry a průpravné hry 
lyžování – běžecké, sjezdové, 

bezpečnost a orientace v zimní 

krajině,  
rozšiřující učivo : dle možností 

školy a zájmu žáků: snowboarding, 
horská tůra na lyžích 
 
úpoly: sebeobrana, úpolové hry 
rozšiřující učivo: dle možností 

školy a zájmu žáků pohybové 

dobrodružné hry, týmové hry 
dle možností školy a zájmu žáků: 

plavání, bruslení 
 
pohybové hry 
gymnastika – rozšířené pohybové 

dovednosti 
aerobic 
atletika – rozšířený nácvik 

pohybových dovedností 
sportovní hry – herní systémy 
úpoly – úpolové hry, základy 

sebeobrany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lyžařský kurs 1. ročníků, 

výuka v koedukovaných 

skupinách D + CH. 
 
Průběžně, Seznamovací 

kurs 1. ročníků. 
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 

UČENÍ 
Ročník: 1., 2. ročník, kvinta 
Žák: 
- užívá různé komunikační prostředky při 

spolupráci v týmu, zná základní tělocvičné pojmy 
 
Ročník: 3., 4., septima, oktáva 
Žák: 
- užívá různé signály a jiné komunikační 

prostředky při spolupráci v týmu, takové signály a 

sdělení zpracovává a rozhoduje se 
rozeznává a respektuje gestikulaci rozhodčího, 

reaguje na ni 
 
Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník, kvinta, sexta, septima, 

oktáva 
Žák: 
- respektuje pravidla osvojovaných sportů 
 
Ročník: 3., 4., septima, oktáva 

turistika a pobyt v přírodě – 
orientace v méně přehledné krajině, 

orientační běh, příprava a likvidace 

tábořiště 
rozšiřující učivo: pohybové 

dobrodružné hry, týmové hry 
 
další moderní a netradiční pohybové 

hry, softball, frisbee 
další sportovní hry 
 
 
komunikace a spolupráce v týmu, 

komunikace při sportovních a jiných 

pohybových hrách 
rozšiřující učivo: komunikace při 

týmových, dobrodružných hrách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sportovní pravidla 

 
 

rozhodování utkání, organizace 

soutěže, závodu, sportovní role 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

sociální komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní kurz 3. 

ročníků, 
výuka v koedukovaných 
skupinách D + CH. 
Sportovní kurz 3. 

ročníků + průběžně. 
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Žák: 
Organizuje a rozhoduje třídní nebo školní utkání, 

závody, soutěže v osvojovaných sportech 
 
Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník (kvinta, sexta, 

septima, oktáva) 
Žák: 
- podle druhu sportovních činností vybere 

odpovídající a vhodnou sportovní výzbroj a 

výstroj, správně používá tělocvič. nářadí, náčiní, 

výstroj a výzbroj 
 
Ročník: 1. ročník (kvinta) 
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách 
- sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové 

výkony, sportovní výsledky, činnosti související s 

pohybem a zdravím 
 
Ročník: 2. ročník (sexta) 
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách podle naměřených dat, posoudí 

úroveň svých dosažených výkonů i výkonů 

spolužáků 
- sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové 

výkony, sportovní výsledky, činnosti související s 

pohybem a zdravím 
 
Ročník: 3. ročník (septima) 
Žák: 

 
 
 

používání sportovního vybavení, 

cvičení na nářadí a s náčiním, 

používání výstroje a výzbroje, 

používání tělocvič. a sportovních 

pomůcek 
 
 

 

měření sportovních výkonů 
měřitelné a hodnotitelné údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Průběžně – podle druhu 
osvojovaných pohybo-
vých dovedností. 
 
 
 

 
 
S příslušnými 

sportovními bloky a 

průběžně. 
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- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách podle naměřených dat, posoudí 

úroveň svých dosažených výkonů i výkonů 

spolužáků, tyto pak porovná s výkony běžné 

populace 
- sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové 

výkony, sportovní výsledky, činnosti související s 

pohybem a zdravím – zpracuje naměřená data, 

vyhodnotí je a výsledky různou formou 

prezentuje 
 
Ročník: 4. ročník (oktáva) 
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách podle naměřených dat, posoudí 

úroveň svých dosažených výkonů i výkonů 

spolužáků, tyto pak porovná s výkony běžné 

populace, zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a 

výsledky různou formou prezentuje 
 
Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník, kvinta, sexta, septima, 

oktáva 
Žák: 
- se orientuje v základních historických faktech 

týkajících se úspěchů českého sportu v historii i 
současnosti 
 
Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník, kvinta, sexta, septima, 

oktáva 
Žák: 
- aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako 

projev obecné kulturnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

historicky významné úspěchy 

českých sportovců, aktuální výsledky 

českých i zahraničních sportovců 
 
 
 

olympijské zásady, pravidla fair 

play, pravidla společenského 

chování, odmítání podpůrných látek, 

sport a ochrana přírody 

 
 

MV: Média a mediální 

produkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Žijeme v Evropě 
 
OSV: Morálka všedního 

dne 

 
 
 
S příslušnými 

sportovními bloky a 

průběžně. 
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- respektuje dodržování pravidel fair play, 
identifikuje nesprávné chování a zákroky a jedná 

podle pravidel různých sportů i podle pravidel 

společenského chování 
 
Ročník: 3. ročník, septima  
Žák: 
- připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či 

školní turnaj, soutěž, turistickou akci a podílí se 
na její realizaci 
 
 
 
 

 
Ročník: 2., 3., 4. ročník, (sexta, septima, oktáva) 
Žák: 
- respektuje práva a povinnosti vyplývající z 

různých sportovních rolí – jedná na úrovni dané 

role; spolupracuje ve prospěch družstva 

 
 
 
 
 
 
 
pohybové, činnostní, sportovní a 

turistické akce – organizace, 
propagace, vyhodnocení, 

dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 

vzájemná komunikace a spolupráce 

při pohybových činnostech, 

sportovní role 

EV: Člověk a životní 

prostředí – sporty v přírodě 

a dopady na životní 

prostředí 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Sociální komunikace 

MV: Média a mediální 

produkce – zpracování a 

prezentace výsledků, 

fotografických a jiných 

záznamů turnaje, závodů  
 

OSV: Sociální komunikace 
Spolupráce a soutěž 

DEJ, s příslušnými 

sportovními bloky a 

průběžně, sportovní 

kurzy 
 
 
 

Seznamovací kurz 

prvních ročníků, lyžařský 

a sportovní kurz, 

průběžně, 
výuka v koedukovaných 

skupinách D + CH. 
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5.15. Hudební výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Hudební výchova vychází z Hudebního oboru v RVP ZV a Hudebního oboru v RVP GV v rámci vzdělávací oblasti Umění a kul-
tura. Předmět se vyučuje v prvním až čtvrtém ročníku nižšího gymnázia s dotací 1 hodina týdně, na vyšším gymnáziu v prvním a druhém ročníku 

(v kvintě a sextě) s dotací 2 hodiny týdně. V primě a sekundě je předmět Hudební výchova vyučován v celé třídě, v tercii a kvartě je třída dělena 

na poloviny a předmět se vyučuje s dvouhodinovou dotací ve dvoutýdenních cyklech.  Na vyšším gymnáziu si žáci volí mezi Hudební výchovou 

a Výtvarnou výchovou. Předmět Hudební výchova je vyučován ve specializované učebně, v které je k dispozici odpovídající didaktická, zvuková 

technika a hudební nástroje, které doplňují výuku. 
Hudební obor na gymnáziu navazuje na hudební výchovu základní školy. Prohlubuje znalosti a rozvíjí dovednosti pomocí činností 

pěveckých (jednohlasý, vícehlasý zpěv, intonace), instrumentálních (doprovod na hudební nástroje), poslechových (vnímání hudby, rozbor forem 

a výrazových prostředků, hodnocení hudby, význam, interpretace a umělecká hodnota díla) a pohybových (vyjádření hudby pohybem). Jejich 
prostřednictvím vede žáka k aktivní percepci, reprodukci a částečně i produkci hudby. Cílem je přispět ke hlubšímu vhledu a porozumění dalších 

druhů umění. Podle možností zařazujeme návštěvy koncertů nebo komponovaných pořadů z oblasti hudby, jejichž program odpovídá RVP 

hudební obor. 
Předmět Hudební výchova v sobě zahrnuje některá průřezová témata s danými tematickými okruhy: 

- Osobnostní a sociální výchova 
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- Mediální výchova 
- Multikulturní výchova 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Hudební výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení 
 rozhovorem vedeme žáky k získání dovedností nutných pro efektivní učení, aby si osvojili důležité poznatky a poznávali význam 

a přínos hudební výchovy 
 formou samostatných prezentací žáků vedeme žáky k schopnosti vyhledávat, třídit informace z různých zdrojů, vybírat správné 

postupy při přípravě této formy prezentace 
 žáci se učí hodnotit proces i výsledek svého učení a z hodnocení vyvozovat závěry pro další postup, vše na základě kritérií předem 

stanovených učitelem, hodnocení probíhá v rámci společné diskuse 
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Kompetence k řešení problémů 
 používáme hudební ukázky a následné diskuse k tomu, aby žák  poznával žánrové oblasti a výrazové prostředky v hudbě 

a analyzoval je 
 podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a využívání moderní techniky při řešení problémů 

 systematicky žáky vedeme k tomu, aby svá řešení uměli obhajovat a důstojně a přesvědčivě prezentovat, a to ve formě hrané, 

zpívané, písemné, mluvené i elektronické 
 

Kompetence komunikativní 
 formou diskuse vedeme žáky k tomu, aby byli schopni srozumitelně a jasně vyjádřit svůj názor, opřený o konkrétní argumenty 

a odborné pojmy z oblasti hudební teorie 
 využíváme skupinovou práci při přípravě a realizací hudebních projektů  - učíme žáky naslouchat jiným i sobě navzájem jako 

nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 
 vedeme žáky k tomu, aby rozvíjeli své komunikativní dovednosti v různých formách – hudební či divadelní představení, umělecké 

besedy, debaty, diskuze s hosty z veřejného života, účast na koncertech 
 

Kompetence sociální a personální 
 formou dialogu vedeme žáky k přijímání názorů ostatních a k respektování jejich hudebního zaměření 
 vedeme žáky k přijímání pravidel společenské etikety především formou příležitostných exkurzí, návštěv koncertů a kompo-

novaných pořadů pro školu 
 sociální kompetenci vyvozujeme z týmové práce a kooperace ve skupině, mezi skupinami v rámci tříd, napříč třídami i formou 

miniprojektů. Žáci si sami a ve spolupráci s učiteli organizují umělecké akce pro sebe, pro ostatní žáky i akce prezentující školu na 

veřejnosti – koncerty, festivaly, výlety, exkurze, divadelní představení. U žáků rozvíjíme schopnost zastávat v týmu různé role. 
 

Kompetence občanská 
 podporujeme žáky v tom, aby se dle svých možností aktivně zapojovali do kulturního dění  
 formou samostatných prezentací jednotlivých žáků vedeme žáky ke sledování aktuálního dění v hudebním světě a v oblastech, které 

s hudbou souvisí 
 žáky vedeme k účasti v projektech zaměřených na uměleckou oblast společenského života. Jedná se o projekty orientované na 

humanitární činnost, na rozvoj občanské společnosti, na integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin do společnosti a na 

pomoc těmto skupinám, mezinárodní projekty zaměřené na spolupráci se zahraničními žáky, mezinárodní projekty zaměřené na 

prohloubení spolupráce, soužití a poznání kultur a národů 
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Kompetence pracovní 
 pracujeme s žáky v odborné hudební učebně, kde si osvojují základní instrumentální hudební dovednosti – aby si osvojili jejich 

správné používání a začlenění do hudebního celku (Orffovy nástroje, boomwhakery, ukulele, kytara, klavír, perkuse, mikrofony …) 
 pro odborné pracovny máme vypracovány bezpečnostní řády. Vyžadujeme, aby žáci tyto řády dodržovali, a tím chránili svoje 

zdraví a majetek školy. 
 
Kompetence k podnikavosti 

 cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se žák 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 
 využije svou hudební kreativitu při organizaci veřejných hudebních aktivit v příbramském regionu (festivaly, koncerty, besedy) 

 
Kompetence digitální  

 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívají je při školní práci i při zapojení do veřejného života. 
Digitální technologie a způsob jejich použití nastavují a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jejich 
potřeby. Posuzují, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, zvažují rizika 
a přínosy. 

 žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí a sdělují data, informace a digitální obsah v různých formátech. K tomu volí efektivní 

postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata   
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Vokální činnosti 
Žák: 
– zpívá dle svých dispozic čistě intonačně, 

dodržuje rytmus a přesnost v jednohlase a 
vícehlase 

– orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 
 
Instrumentální činnosti 
– vytváří doprovody pomocí Orffových 

nástrojů, boomwhackerů či ukulele 
– využívá své individuální schopnosti při 

hudebních aktivitách 
– zapíše tóny do notové osnovy 
 
Hudebně pohybové činnosti 
– reaguje na hudbu pohybem, u vybraných 

písní pohybem ztvární jejich obsah sdělení, 

popřípadě formu 
– orientuje se v taktování dvoučtvrťových a 

tříčtvrťových taktů 
 
Recepce a reflexe 
– rozpozná rozdíly v druzích melodie, rytmu, 

tempa, dynamiky a barev hudby 
– rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů, 

dovede je pojmenovat a popsat 

 
 
 
– rozvoj správných pěveckých návyků, 

dýchání, tvorba tónu, hlasová hygiena, 

intonační cvičení 
– píseň a její hudební forma 
– lidová píseň jednohlasá a dvojhlasá 

 
– jednoduchý doprovod lidových a umělých 

písní s použitím Orffových nástrojů 
– improvizace jednoduché hudební formy 
– melodie, rytmus, dynamika, barva 

 
 
 
– hra na dirigenta 
– pantomima 
– využívání řeči těla 

 
 
 
 
– základní atributy hudby – tón, melodie, 

harmonie, rytmus, tempo, dynamika 
– barva tónu 
– posuvky, akord, mollová melodická  

 
 
 
OSV: Psychohygiena, 
Rozvoj schopností pozná-
vání, Řešení problémů a 

rozhodovací činnosti 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita  
 
 
 
 
 
OSV: Kreativita, Rozvoj 
schopnosti poznávání 
 
 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznání, Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 
 

 
 
 
Formou sborového zpěvu 

i individuálních nácviků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEV – pohybové činnosti 

na hudební doprovod  
 
 
 
 
 
CJL VV, DEJ 
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Ročník: sekunda 

Očekávané výstupy   Učivo Průřezová témata   
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Vokální činnosti 
Žák: 
– sleduje tvoření tónů, intonaci, rytmickou 

přesnost 
– uplatňuje správné pěvecké návyky a 

dovednosti dle svých dispozic 

v jednohlasém a vícehlasém zpěvu 
 
Instrumentální činnosti 
– na základě svých hudebních schopností a 

dovedností reprodukuje motivy, témata 

nebo větší části hudebních skladeb 
– tvoří jednoduché doprovody 
– využívá znalosti z elementární hudební 

teorie a nauky 
– rozliší stupnici dur a moll  
 
Hudebně pohybové činnosti 
– rozpozná některé druhy lidových tanců 
– zvolí vhodný typ pohybových prvků 

k poslouchané hudbě 
 
Recepce a reflexe 
– chápe hudbu jako jeden z prostředků 

sociální komunikace 
– vnímá a rozpozná použité výrazové 

prostředky a žánry hudby 
– zařadí skladbu do příslušného období 

 
 
 
– hlasová hygiena 
– lidové a umělé písně 
– výběr písní z různých období 
– nácvik vícehlasého zpěvu, kánonů 

 
 
 
– doprovod s použitím Orffova 

instrumentáře, ukulele 
– tvorba jednoduchých doprovodů  

 
 
 
 
 
– lidové tance – polka, valčík, mazurka 
– prvky spojené s vyjádřením hudby 

pohybem 
 
 
– výběr poslechových skladeb z různých 

období – baroko, klasicismus, 
romantismus, filmová hudba 

– hudba duchovní a světská 
– hudební formy – kánon, fugy, oratorium, 

kantáta, koncert, sonáta, symfonie 

 
 
 
OSV: Psychohygiena, 
Rozvoj schopností pozná-
vání, Řešení problémů a 

rozhodovací činnosti 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita  
 
 
 
 
 
 
OSV: Kreativita, rozvoj 
schopnosti poznávání 
 
 
 
VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět 
OSV: Komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEV – pohybové činnosti 

na hudební doprovod 
 
 
 
 
DEJ, CJL, VV 
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Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Vokální činnosti 
Žák: 
– zpívá na základě svých schopností 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

jednohlasé i vícehlasé písně ve skupině  
– uplatňuje hlasové návyky při verbálním 

projevu v běžném životě 
– rozšiřuje hlasový rozsah 
 
Instrumentální činnosti 
– doprovodí jednoduše písně s pomocí 

Orffova instrumentáře, ukulele či 

boomwhackerů 
– podle svých možností realizuje hudební 

skladby různých stylů a žánrů 
 
Hudebně pohybové činnosti 
– rozpozná některé druhy lidových a 

společenských tanců 
– zvolí vhodný typ hudebně pohybových 

prvků na základě svých schopností 
– orientuje se v základech dirigování 

jednoduchých a složených taktů 
 
Recepce a reflexe 
– rozliší krokovou a skokovou melodii 
– rozpozná vybrané hudební formy   
– poukáže na dynamické změny ve vokální a 

instrumentální hudbě 
– orientuje se v hudebních slozích, uvede 

 
 
 
– hlasová a rytmická cvičení 
– jednohlasé a vícehlasé lidové a umělé 

populární písně 
– intonace v durových a mollových 

tóninách 
 
 
 
– nástrojová reprodukce různých melodií 
– tvorba jednoduchých doprovodů 
– akord a akordické značky 
– noty, intervaly 
– základní prvky harmonie 

 
 
– taktování jednoduchých a složených taktů 
– vlastní ztvárnění moderní hudby 
– základní ukázky lidových a 

společenských tanců – polka, valčík, 

mazurka, foxtrot, tango 
 
 
 
– přehled hudebních slohů artificiální 

hudby 
– původ hudby, pravěk, starověk 
– křesťanská hudba, středověk, renesance, 

baroko, klasicismus, hudba 19. a 20. 

 
 
 
OSV: Psychohygiena, 
Rozvoj schopností 

poznávání, Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti 
 
 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, kreativita  
 
 
 
OSV: Kreativita, Rozvoj 
schopnosti poznávání, 

Seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita, 

Poznávání lidí 
VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímá, Objevujeme 

 
 
 
CJL – schopnost 
interpretace – artikulace, 
srozumitelnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRV – pohybová cvičení 

na hudební doprovod 
 
 
 
 
 
 
DEJ, CJL, VV 
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hlavní významné představitele  
– vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

ostatními druhy umění 

století 
– původ a vznik nonartificální hudby 
– nonartificiální hudba 19. a 20. století 

Evropu a svět 

Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata   
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Vokální činnosti 
Žák: 
– dodržuje správné pěvecké návyky a 

hlasovou hygienu 
– podle svých hudebních dispozic zpívá 

kultivovaně, intonačně čistě a rytmicky 

přesně písně jednohlasé a vícehlasé 
 
Instrumentální činnosti 
– dle svých individuálních schopností a 

dovedností doprovází vokální projev 
– hraje dle svých možností na jednoduché 

hudební nástroje Orffova instrumentáře, 

klavír, kytaru, ukulele, boomwhackery 
 
Hudebně pohybové činnosti 
– rozpozná druhy společenských tanců 
– spojuje poslech s pohybovými činnostmi 
 
Recepce a reflexe 
– při poslechu využívá získané zkušeností 

k rozlišení výrazových prostředků 
– chápe hudbu jako jeden z prostředků lidské 

komunikace 
– orientuje se v hudebních žánrech a stylech 

 
 
 
– vlastní osobitý vokální projev 
– sluchová analýza 
– lidové a umělé písně jednohlasé a 

vícehlasé 
 
 
 
– nástrojová reprodukce různých melodií 
– tvorba jednoduchých doprovodů 
– rozšíření základní hudební nauky 

v oblasti melodie, harmonie, tempa, 
rytmu a dynamiky 

– harmonizace jednoduché skladby 
 
– některé dobové tance – blues, rock´n´roll 
– vlastní ztvárnění znějící moderní hudby 

 
– počátky českých hudebních dějin – lidová 

a umělá píseň 9. – 14. století 
– česká hudební renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus – význační 

skladatelé 
– česká hudba artificiální i nonartificiální 

 
 
 
OSV: Psychohygiena, 
rozvoj schopností 

poznávání, Řešení 

problémů a rozhodovací 

činnosti 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, kreativita  
 
 
 
 
 
OSV: Kreativita, rozvoj 
schopnosti poznávání 
 
OSV: Rozvoj schopností 

poznávání, Kreativita, 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika, 

Kooperace  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEV – pohybové činnosti 

na hudební doprovod 
 
DEJ, CJL, VV 
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– na základě svých schopností zařadí hudbu 

do stylového období 
– orientuje se v hlavních oblastech domácí 

kulturní scény 

ve 20. století 
– současné trendy české hudby 
– hudební kultura v regionu 

VMEGS: Evropa a svět 

nás zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět 
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5. – 6. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta), 1. – 2. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření, živé jazyky 

Ročník: 1. ročník, kvinta 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata   
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Vokální činnosti 
Žák: 
– uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném 

životě 
– využívá svých dispozic při zpěvu a 

mluveném projevu 
– reprodukuje zpívaný vzor na základě svých 

schopností 
– dotváří hudební melodie, nebo vytváří 

vlastní, na základě svých schopností vytváří 

jednoduchou hudební improvizaci 
 
Instrumentální činnosti 
– rytmizuje jednoduché texty 
– používá rytmické nástroje Orffovy školy 

k doprovodu k písním 
– používá í některé melodické nástroje při 

individuálních i skupinových činnostech dle 

svých schopností 
– orientuje se v notovém zápise 

jednoduchých vokálních a instrumentálních 

skladeb 
 
Hudebně pohybové činnosti 
– reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji dle 

svých dispozic a schopností 
– koordinuje svůj pohyb s hudbou a vnímá 

dynamické změny a nálady hudby  

 
 
 
– hlasová výchova – správné dýchání, 

hlasová hygiena, rozezpívání, artikulace, 

využití jazykolamů 
– rytmická a melodická cvičení 
– zpěv – jednohlasé písně lidové a umělé, 

kánony, dvojhlasé písně 
– základní atributy hudby – melodie, 

harmonie, rytmus, tempo, dynamika 
– základ harmonie – T, D, S 

 
 
 
– rytmizace textů a písní rytmickými 

nástroji- Orffův instrumentář, ukulele, 

boomwhackery, klavír, kytara 
– tvorba instrumentálních doprovodů – 

jednoduchá aranžmá 
– hudební nástroje – přehled, využití 

instrumentální hudbě 
 
 
 
– tanec – pohyb na hudbu, společenský 

tanec, pantomima, tanec ve skupině 
 
 

 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, 

spolupráce a soutěž, 

seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Spolu-
práce a soutěž, 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
 
 
 
 
OSV: Spolupráce a soutěž 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEV – pohybová cvičení 

na hudební doprovod 
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Recepce a reflexe 
– vyděluje podstatné znaky z proudu znějící 

hudby, rozpozná hudebně výrazové pro-
středky užité ve skladbě, uvědomuje si 

hudební formu díla a k dílu přistupuje jako 

k logicky utvářenému celku 
 
– popíše a na příkladech ukáže důležité znaky 

tvorby a interpretace hudebního díla, 

vysvětlí, v čem tkví přínos skladatele a 

interpreta 
– orientuje se ve vývoji hudebního umění, 

v rozdílnosti hudebního myšlení 

v jednotlivých etapách, podle charakteristik 

rozlišuje hudební slohy 
– na základě historických, společenských a 

kulturních kontextů popíše podmínky a 

okolnosti vzniku hudebního díla 
– odliší hudbu podle jejího stylového 

zařazení, významu a funkce, rozpozná 

vhodnost či nevhodnost využití určité 

hudby v konkrétních situacích 
– interpretuje a kriticky hodnotí hudbu, na 

základě svých schopností a zkušeností 

vytváří vlastní soudy a preference, které 

dokáže v diskusi obhájit 
– přistupuje k hudebnímu dílu jako 

k autorově reflexi světa a na základě svých 

zkušeností toto poselství interpretuje 
– uvědomuje si rozdílnost přístupu k hudbě a 

k hudební tvorbě, při vnímání hudby si 
vytváří vlastní postoje a hodnoty, na jejichž 

základě je schopen se s hudbou ztotožnit 

nebo ji odmítnout 

 
– základní atributy hudby – využití 

melodie, harmonie, rytmu, tempa a 
dynamika v hudební kultuře 

– formy hudebního díla ve vývoji hudby – 
organum, kánon, moteto, mše 
 
 

– úloha skladatele a interpreta v hudbě, 

vztah tvůrce a příjemce uměleckého díla 
 

– vývoj hudby od pravěku – teorie vzniku 
hudby, hudba a magie, křesťanství, hudba 

středověku, renesance, baroko, 

klasicismus 
 

 
 

– hudební žánry 
– porovnání jednotlivých období artificiální 

a nonartificiální hudby 
– blues, swing, jazz, country, rock 

 
– rozbor uměleckého díla – porovnání 

rozboru interpretace určených skladeb 

artificiální a nonartificiální hudby, vlastní 

reflexe uměleckého díla 
 

 
– hudební průmysl 
– hudba a její běžné využití v životě 

člověka 

OSV: Sociální 

komunikace 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a jejich význam 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Morálka všedního dne 
 
 
 
 
MV: Uživatelé, mediální 

produkty a jejich význam 
OSV: Morálka všedního 

dne, Sociální komunikace 
 

DEJ, VV, CJL, ZSV 
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Ročník: 2. ročník, sexta 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata   
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Vokální činnosti 
Žák: 
– uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném 

životě 
– využívá svých dispozic při zpěvu a 

mluveném projevu 
– reprodukuje zpívaný vzor na základě svých 

schopností 
– dotváří hudební melodie, nebo vytváří 

vlastní, na základě svých schopností vytváří 

jednoduchou hudební improvizaci 
– rytmizuje jednoduché texty 

 
Instrumentální činnosti 
– rytmizuje jednoduché texty 
– používá rytmické nástroje Orffovy školy, 

ukulele, kytaru, klavír či boomwhackery 

k doprovodu písní 
– používá některé melodické nástroje při 

individuálních i skupinových činnostech dle 

svých schopností 
– orientuje se v notovém zápise 

jednoduchých vokálních a instrumentálních 

skladeb 
 
Hudebně pohybové činnosti 
– reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji dle 

svých dispozic a schopností 
– vnímá a vyjadřuje hudbu pohybem 

 

 
 
 
– hlasová výchova – správné dýchání, 

hlasová hygiena, rozezpívání, artikulace, 

využití jazykolamů 
– zpěv – jednohlasé písně lidové a umělé, 

kánony, dvojhlasé písně 
– intonace – zpěv hudebních motivů, 

imitace, intonační nácvik 
– zhudebnění vlastních jednoduchých 

motivů nebo skladeb 
 
 

– rytmizace textů a písní rytmickými 

nástroji - Orffův instrumentář, ukulele, 

kytara, klavír či boomwhackery 
– tvorba instrumentálních doprovodů – 

jednoduchá aranžmá 
– hudební nástroje – přehled, využití v 

instrumentální hudbě 
 
 
 
 
 
– tanec – pohyb na hudbu 
– rokenrol, techno, disco, break, rap 

 
 
 

 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Spolu-
práce a soutěž, 

seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti, 

Spolupráce a soutěž, 

seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
OSV: Spolupráce a soutěž 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, orga-
nizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEV – pohybová cvičení 

na hudební doprovod 
 
 
DEJ, VV, CJL, ZSV 
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Recepce a reflexe 
– vyděluje podstatné znaky z proudu znějící 

hudby, rozpozná hudebně výrazové 

prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si 

hudební formu díla a k dílu přistupuje jako 

k logicky utvářenému celku 
– popíše a na příkladech ukáže důležité znaky 

tvorby a interpretace hudebního díla, 

vysvětlí, v čem tkví přínos skladatele a 
interpreta 

– orientuje se ve vývoji hudebního umění, 

v rozdílnosti hudebního myšlení 

v jednotlivých etapách 
– na základě historických, společenských a 

kulturních kontextů popíše podmínky a 

okolnosti vzniku hudebního díla 
– odliší hudbu podle jejího stylového 

zařazení, významu a funkce, rozpozná 

vhodnost či nevhodnost využití určité 

hudby v konkrétních situacích 
– interpretuje a kriticky hodnotí hudbu, na 

základě svých schopností a zkušeností 

vytváří vlastní soudy a preference, které 

dokáže v diskusi obhájit 
– uvědomuje si rozdílnost přístupu k hudbě a 

k hudební tvorbě, při vnímání hudby si 

vytváří vlastní postoje a hodnoty, na jejichž 

základě je schopen se s hudbou ztotožnit 

nebo ji odmítnout 
– upozorní na ty znaky hudební tvorby, které 

s sebou nesou netoleranci, rasismus a 
xenofobii a dokáže se od takové hudby 

distancovat 

– základní atributy hudby – využití 

melodie, harmonie, rytmu, tempa a 
dynamiky v hudbě 19. a 20. století 

– formy hudebního díla ve vývoji hudby 
symfonie, symfonické básně, 

novoromantická a moderní opera 
– úloha skladatele a interpreta v hudbě, 

vztah tvůrce a příjemce uměleckého díla 
– skladatelé 19. a 20. století 

 
– vývoj hudby v době romantismu v 19. 

století 
– vývoj hudby v 19. a 20. století do 

současnosti – hudba artificiální 
– hudební žánry 
– porovnání jednotlivých období artificiální 

a nonartificiální hudby 
– blues, swing, jazz, country, rock 
– pojem kýč, hudba jako zboží, komerce 

v hudební kultuře, hudba na objednávku 
 
– hudební proudy, žánry a styly 20. století 
– rock, beat, muzikál, folk, country, jazz 
– problematika vydávání a šíření hudebního 

díla, problematika pirátských nahrávek 
– porovnání hudby z hlediska módnosti 
– dostupnost hudebních děl v médiích, 

možnosti zneužití hudby 
– využití hudby – muzikály, festivaly, 

divadla, nahrávání hudby, mediální 

kultura současnosti, reklamy 
– protestsongy, metal a jeho podoby 

v neonacistickém hnutí 

 
 
 
 
MKV: Psychosociální 

aspekty interkulturality 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce, Uživatelé, 

Účinky mediální produkce 

a vliv médií 
 
OSV: Morálka všedního 

dne 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Morálka 

všedního dne 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
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5.16. Výtvarná výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  
 Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází (v 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia, v 5. – 8. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. – 4. 
ročníku čtyřletého gymnázia) společně s Hudební výchovou ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova v RVP ZV a Výtvarný obor v RVP GV. 

V tomto předmětu jsou realizována průřezová témata: MV, EV, OSV, MKV, VMEGS. Umělecká tvorba a komunikace je realizována 

ve Výtvarné výchově a Hudební výchově ve druhém ročníku jako završení celkových znalostí. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 2 – 2 – 1 – 1 

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia.(vyšší gymnázium): 2 – 2 – 0 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 2 – 2 – 0 – 0 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 2 – 2 – 0 – 0 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova v 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia absolvují všichni žáci. V primě a sekundě je předmět 

Výtvarná výchova vyučován v celé třídě, v tercii a kvartě je třída dělena na poloviny a předmět se vyučuje s dvouhodinovou dotací ve 

dvoutýdenních cyklech. Na vyšším gymnáziu si žáci volí mezi Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou. Předmět Výtvarná výchova je 

vyučován ve specializované učebně, ve které je odpovídající vybavení a k dispozici je keramická dílna. Předmět Výtvarná výchova se profiluje 

jako předmět se zaměřením na tvůrčí činnost žáka, která je úzce provázána s komunikačními a interpretačními účinky vizuálně obrazných 

a obrazových vyjádření. Základní realizační formou výuky je vyučovací hodina, resp. dvouhodina. Dalšími možnými formami výuky jsou 

exkurze, návštěvy výstav a galerií. Ve výuce jsou uplatňovány různé metody práce, např. samostatná práce, práce ve dvojici, práce ve skupině, 

výtvarné řady, krátkodobé a dlouhodobé projekty, besedy, vedení vlastního portfolia. Žák je veden k samostatnému řešení problémů, využití 

experimentu při vlastní tvorbě a dovednosti komunikovat s uměním a okolím pomocí vlastních vizuální výrazových prostředků. V tercii 
a 3. ročníku (septimě) jsou žákům nabízeny volitelné předměty s výtvarným zaměřením. 

Osnovy nejsou vždy sestaveny pro jednotlivé ročníky, ale pro určitá období gymnaziálního vzdělávání, a to vzhledem k prolínání výstupů 

a učiva v jednotlivých ročnících. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách výtvarné výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 žáci zpracovávají vybraná témata s pomocí odborné literatury formou referátů, prezentací, seminárních prací 
 žáci vedou k výtvarným dílům diskusi – navštěvují galerie, výstavy, muzea apod. 
 žáci mají možnost vyhledávat informace z různých zdrojů 
 žáci si uvědomují vliv vzdělání na rozvoj tvořivé osobnosti, na kvalitu jejich účasti v tvůrčím procesu (v roli tvůrce, interpreta 

a recipienta) 
 žáci poznávají a hodnotí umění na pozadí historických, společenských a technologických změn prostřednictvím vědomé reflexe 

a vlastní tvorby  
 

Kompetence k řešení problémů: 
 žáci srovnávají probíraná témata na základě různých odborných pojetí a porovnávají je s vlastním pojetím 
 žáci kriticky hodnotí zdroje a formulují své argumenty 
 žáci se na základě získaných vědomostí pokouší zařadit výtvarná díla do daných období a svá tvrzení podložit konkrétním 

příkladem 
 žáci zařazují a srovnávají výtvarná díla v rámci vlivu společenských, kulturních a hospodářských změn 
 žáci vytvářejí vlastní originální postupy 
 žáci se aktivně podílí na všech fázích výtvarné činnosti (myšlenka, plán, příprava, realizace, hodnocení) na základě vlastní analýzy 

problému spoluvytváří podobu finálního díla 
 

Kompetence komunikativní: 
 žáci diskutují a svá tvrzení podloží konkrétními důkazy 
 žáci vytvářejí projekty na konkrétní téma 
 žáci používají odbornou terminologii a metody přiměřené jejich věku 
 žáci své závěry prezentují před svými spolužáky 
 žáci používají jazyk umění jako prostředek vyjádření nejrůznějších jevů, emocí, představ, názorů a potřeb 
 žáci prezentují tvorbu v prostorách a médiích školy  
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Kompetence sociální a personální: 
 žáci si organizují práci na jednotlivých projektech i na projektech individuálních 
 žáci konzultují průběžně výsledky své práce s učitelem a vytváří časový harmonogram práce 
 žáci uplatňují svůj osobitý výtvarný projev 
 žáci spoluutvářejí příjemnou, vstřícnou a podnětnou atmosféru, jsou ohleduplní a s druhými jednají s úctou 

 
Kompetence občanské: 

 žáci reflektují názory spolužáků, stanoviska autorů uměleckých děl a celkový obraz společnosti 
 žáci si uvědomují důležitost ochrany kulturního a historického dědictví 
 žáci se zapojují do kulturního dění v lokálním měřítku 
 žáci ve výtvarné tvorbě reflektují problémy a důležité otázky současného světa 

 
Kompetence pracovní (platí pouze pro 1. – 4. ročník osmiletého gymnázia) 

 žáci mají možnost si samostatně plánovat a realizovat postup vlastní práce a mohou využívat při své práci různé materiály 
 žáci mají možnost pracovat s různými materiály a zdroji (školní knihovna, příruční knihovna ve výtvarné učebně, materiálním 

vybavením učebny) 
 žáci jsou vedeni ke správným a bezpečným způsobům užití materiálů a nástrojů, k ovládnutí a samostatnému využívání výtvarných 

technik vhodných pro dané zadání práce 
 žáci jsou vedeni k ochraně vybavení školy a dodržování vymezených bezpečnostních pravidel odborné pracovny 
 žáci zpracovávají i výtvarné práce využitelné v praktickém životě (z oblasti kultury bydlení, designu, propagace, reklamy) 
 žáci jsou vedeni k oceňování smyslu tvoření nejen v jeho výsledku a kvalitě, ale i v samém jeho procesu, k citlivému vnímání 

materiálu, k propojování racionálna a citu, obsahu a formy, myšlenky a její realizace, k úctě k tvořivé práci a jejím artefaktům 
 žáci užívají výtvarnou terminologii, dokončují práce v dohodnutých termínech 

 
Kompetence k podnikavosti (pro 5. – 8. ročník osmiletého studia a 1. – 4. ročník čtyřletého studia (všeobecné i živé jazyky) 

 žáci zpracovávají výtvarné práce a činnosti využitelné v praktickém životě a zkvalitňují společný životní prostor 
 žáci rozvíjejí osobní i odborný potenciál, rozpoznávají a využívají příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě 
 žáci získávají tvořivý přístup k životu, k oceňování smyslu tvoření v jeho procesu a výsledné kvalitě, k úctě k tvořivé práci a jejím 

artefaktům 
  



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Výtvarná výchova 

- 415 - 

Kompetence digitální 

 žáci vytvářejí digitální obsah v různých formátech a využívají k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí a sdělují data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní 

postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 
 žáci využívají digitální technologie k novému přístupu k tradičním výtvarným zadáním, kombinací vhodných technologií efektivně 

řeší zadaný problém 
 žáci posuzují, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince, směřování společnosti, a jak digitální technologie 

ovlivňují veřejný prostor a uměleckou tvorbu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) 

Ročník: prima, sekunda 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 
– porovnává různé znakové systémy, např. 

mluveného i psaného jazyka, hudby, 

dramatického umění apod.; rozliší a popíše 

různé znakové systémy 
 
 
 
 
 
– zaznamenává vizuální zkušenost 

i zkušenosti získané jinými smysly, 

zaznamenává podměty z představ a fantazie 
 
 
 
 
 
– rozpoznává specifičnost různých vizuálně 

obrazných znakových systémů a zároveň 

vědomě uplatňuje jejich prostředky 

k vytváření obsahu při vlastní tvorbě 

a interpretaci 
 

 
 
– prima – vizuálně obrazné znakové systémy, 

jejich porovnávání a uplatnění při vlastní 

tvorbě 
– sekunda – vizuálně obrazné znakové 

systémy z hlediska poznání a komunikace, 

rovina vlastní tvorby, výstavba vlastního 

výtvarného díla na základě vlastních 

poznatků z výtvarného umění 
 
– prima – rozvíjení smyslové citlivosti, 

zrakové vnímání a vnímání ostatními 

smysly, uplatňování subjektivity, 

prostředky pro vyjádření fantazie nálad 

apod.  
– sekunda – komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření a jeho proměny 
 
– prima – různorodé prostředky, postupy 

a technologie a jejich využití pro vlastní 

tvorbu: kresba, malba, koláž, grafické 

techniky, materiálové techniky, prostorové 

práce 
– sekunda – prostředky, postupy 

 
 
MV: Fungování a vliv 

médií ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí, kreativita 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí, Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti 
 
 

 
 
DEJ, CEJ, OBN, HUV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBN 
 
 
 
 
 
 
 
OBN 
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– v konkrétních případech vizuálně 

obrazných vyjádření vlastní i cizí umělecké 

tvorby identifikuje pro ně charakteristické 

prostředky 
 
 
 
 
 
 
– objasní roli autora, příjemce a interpreta  

při utváření obsahu a komunikačního 

účinku vizuálně obrazných vyjádření 
 
 
 
 
 
– ověřuje komunikační účinky vybraných  

či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření 
 

 
– na příkladech vizuálně obrazných vyjádření 

uvede, rozliší a porovná osobní 

a společenské zdroje tvorby, identifikuje je 

při vlastní tvorbě 
 
 

a technologie pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie a osobních zkušeností  
 
– prima – reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly: hmat, sluch, 

čich; linie, tvary, textury, objem, 

uspořádání prvků v ploše a prostoru, barva 

a světlo jako výrazové prostředky při 

vlastní tvorbě 
– sekunda – uplatnění vizuálně obrazného 

vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a 

komunikační 
 
– prima – interakce s vizuálně obrazným 

vyjádřením v roli autora, příjemce, 

interpreta 
– sekunda – reflexe a vztahy zrakového 

vnímání z pohledu autora, interpreta 

a příjemce, interpretace vlastní tvorby, 

tvorby vrstevníků a uměleckého díla 
 
– prima – osobní postoj v komunikaci, jeho 

utváření a zdůvodňování 
– sekunda – komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření  
 
– prima – vizuálně obrazná vyjádření 

umělecké i běžné produkce 
– sekunda – reprodukce a vlastní interpretace 

uměleckého díla vlastními výrazovými 

prostředky 
 

 
 
 
EV: Vztah člověka 

k prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností, 

Komunikace, Mezilidské 

vztahy 
 
 
 
 
 
OSV: Hodnoty, postoje, 
praktická etika, 

Komunikace 
 
 
OSV: Sebepoznání a 

sebepojetí 
 
 
 
 

 
 
 
BIO, OBN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBN 
 
 
 
 
 
 
 
OBN 
 
 
 
 
OBN 
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– pojmenuje účinky vizuálně obrazných 

vyjádření na smyslové vnímání, vědomě 

s nimi pracuje při vlastní tvorbě, vnímání 

a interpretaci 
 
– při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, 

zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv 

a individuální přínos pro tvorbu, 

interpretaci a přijetí vizuálně obrazných 

vyjádření 
 
– porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření, 

vysvětluje své postoje osobní i společenské 
 
 
 
– samostatně experimentuje s různými 

vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 

tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací 

prostředky současného výtvarného umění 

– prima, sekunda – prvky vizuálně obrazného 

vyjádření a jejich účinky – linie, barva, 
tvar, rytmus, struktura, textura, ploch, 
objem, prostor 

 
– prima – vlastní vizuálně obrazná vyjádření, 

sebepoznání a uplatnění vlastního názoru 

při tvorbě 
– sekunda – vlastní vizuálně obrazná 

vyjádření a jejich uplatnění v komunikaci 
 
– prima, sekunda – návštěva galerií, výstav, 

výpravy za uměním, pochopení významu 

umění pro společnost, vývoj obrazně 

vizuálních vyjádření od pravěku do 

současnosti 
 
– prima, sekunda – při vlastní tvorbě užívá 

různorodé prostředky, postupy 

a technologie, inspirován současným 

uměním 

OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí 
 
 
 
OSV: Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti, 

Kreativita, Sebepoznání 

a seberegulace 
 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí, Komunikace 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace 
a sebereorganizace 
 

OBN 
 
 
 
 
OBN 
 
 
 
 
 
OBN 
 
 
 
 
 
OBN 
 

Ročník: tercie, kvarta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 
– porovnává různé znakové systémy,  

např. mluveného i psaného jazyka, hudby, 

dramatického umění apod.; rozliší a popíše 

různé znakové systémy 
 

 
 
– tercie, kvarta – vizuálně obrazné znakové 

systémy z hlediska poznání a komunikace, 

rovina vlastní tvorby, výstavba vlastního 

výtvarného díla na základě vlastních 

poznatků z výtvarného umění 

 
 
MV: Fungování a vliv 

médií ve společnosti 
 
 
 

 
 
DEJ, CEJ, OBN, HUV 
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– rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku 
a v rovině subjektivního účinku  

 
 
– rozpoznává specifičnost různých vizuálně 

obrazných znakových systémů a zároveň 

vědomě uplatňuje jejich prostředky 

k vytváření obsahu při vlastní tvorbě 

a interpretaci 
 
 
 
– zaznamenává vizuální zkušenost 

a zkušenosti získané ostatními smysly, 

vybírá pro tento záměr vhodné prostředky, 

porovnává vlastní vyjádření s vyjádřením 

ostatních 
 
 
 
– objasní roli autora, příjemce a interpreta 

při utváření obsahu a komunikačního 

účinku vizuálně obrazných vyjádření 
 
 
 
 
 
 
 

 
– tercie, kvarta – rozvíjení smyslové 

citlivosti, uplatňování subjektivity, 

ověřování komunikačních účinků, rovina 

vlastní tvorby, vnímání a interpretace 
 
– tercie, kvarta – volba vhodných prostředků, 

postupů a technologií, včetně uplatnění 

netradičních materiálů a jejich využití pro 

vlastní tvorbu, kresba, malba, koláž, 

grafické techniky, materiálové techniky, 

prostorové práce, grafické programy a další 

digitální technologie  
 
– tercie, kvarta – uplatnění vizuálně 

obrazného vyjádření v úrovni smyslové, 

subjektivní a komunikační; uplatnění 

vlastních pocitů; hmat, sluch, čich, zrak, 

linie, tvary, textury, objem, uspořádání 

prvků v ploše a prostoru, barva a světlo 

jako výrazové prostředky při vlastní tvorbě 
 
– tercie – interakce s vizuálně obrazným 

vyjádřením z pozice autora, příjemce, 

interpreta; reflexe zrakového vnímání 

z pohledu autora, interpreta a příjemce, 

posouzení vlastní práce, práce vrstevníků 

a využití kolektivní práce při tvorbě 
– kvarta – umělecký proces v jeho celistvosti, 

divák jako spolutvůrce obsahu (dílo 

ve veřejném prostoru, využití digitálních 

technologií) 

 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí, kreativita 
 
 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí, kreativita 
 
 
 
 
 
 
EV: Vztah člověka 

k prostředí 
 
 
 
 
 
 
OSV: Rozvoj schopností, 

komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBN 
 
 
 
 
OBN, IVT 
 
 
 
 
 
 
 
BIO, OBN 
 
 
 
 
 
 
 
OBN, IVT 
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– ověřuje komunikační účinky vybraných 

či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření  
 
 
 
 
– na příkladech vizuálně obrazných vyjádření 

uvede, rozliší a porovná osobní 

a společenské zdroje tvorby, identifikuje je 

při vlastní tvorbě 
 
 
– na příkladech uvede vliv společenského 

kontextu na interpretaci obsahu vizuálně 

obrazného vyjádření a jeho účinku 

v procesu komunikace 
 
 

 
 
– při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, 

zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv 

a individuální přínos pro tvorbu, 

interpretaci a přijetí vizuálně obrazných 

vyjádření 
 
– na příkladech charakterizuje vliv procesu 

komunikace na přijetí a interpretaci 
vizuálně obrazných vyjádření 

 

 
– tercie – osobní postoj v komunikaci, jeho 

utváření a zdůvodňování, komunikační 

obsah vizuálně obrazných vyjádření 
– kvarta – proměny komunikačního obsahu, 

autor, divák, dílo 
 
 
– tercie – interpretace uměleckého díla 

vlastními výrazovými prostředky 
– kvarta – reprodukce uměleckého díla dle 

vlastního výběru a s pomocí výtvarných 

prostředků dle vlastního záměru 
 
– tercie – vývoj výtvarného umění v průběhu 

historie, funkce a chápání umění ve 

společnosti, pravěk – baroko 
– kvarta – vývoj výtvarného umění v průběhu 

historie, funkce a chápání umění ve 

společnosti, klasicismus – současné umění 
 
 
– tercie, kvarta – vlastní vizuálně obrazná 

vyjádření, sebepoznání a uplatnění 

vlastního názoru při tvorbě a komunikaci 
 
 
 
– tercie, kvarta – proces komunikace 

a interpretace při výtvarné tvorbě 
 

 

 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí 
 
 
 
 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí 
 
 
 
 
MKV: Multikulturalita 
VMEGS: Jsme Evropané 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí 
 
 
 
 
OSV: Komunikace 
 
 
 

 
OBN 
 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBN, DEJ 
 
 
 
 
 
 
 
OBN 
 
 
 
 
 
OBN 
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– nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající 

prostředky pro uskutečňování svých 

projektů 
 
 
 
– využívá znalostí aktuálních způsobů 

vyjadřování a technických možností 

zvoleného média pro vyjádření své 

představy; dokáže do procesu tvorby 
implementovat digitální technologie 

 
– charakterizuje obsahové souvislosti 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření 

a konkrétních uměleckých děl, hodnotí 

výběr a způsob užití prostředků 
 
 
 
 
 
 
– samostatně experimentuje s různými 

vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 

tvorbě uplatňuje i umělecké vyjadřovací 

prostředky současného výtvarného umění 
 

– zachycuje jevy a procesy v proměnách a 

vztazích; k tvorbě užívá vybrané metody 

současného výtvarného umění a digitálních 

médií; vytváří počítačovou grafiku, 

animace, fotografické kompozice a video 

– tercie – výtvarné umění jako experimentální 

praxe  
– kvarta – inovace prostředků, obsahu 

a komunikačního účinku, hledání nových 

kombinací a nejvhodnější řešení 
 
– tercie – komiks, ilustrace, fotografie, 

reklama, video, jejich úloha a vliv na 

společnost 
– kvarta – uplatnění a analýza obrazu 

v mediálním sdělení 
 
– tercie, kvarta – proměny tématu ve vztahu 

k prostředkům, k vlastní zkušenosti, 

k uchopení tématu ve výtvarném umění 
 
– tercie, kvarta – návštěva galerií, výstav, 

výpravy za uměním, pochopení významu 

umění pro společnost, vývoj obrazně 

vizuálních vyjádření od pravěku do 

současnosti 
 
– při vlastní tvorbě vyhledává své vlastní 

vizuálně obrazné prostředky, uplatňuje 

kreativní přístup 
 
 
– tercie, kvarta – minulé a současné výtvarné 

umění v digitalizovaném světě, využití 

nových globálně dostupných technologií, 

hledání průniků tradičních a digitálních 

metod tvorby 

OSV: Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 
 
 
 
 
MV: Vnímání autora 

mediálního sdělení, 

Interpretace vztahu 
mediálního sdělení 

a reality 
 
OSV: Sebepoznání 

a sebepojetí, Seberegulace 

a sebereorganizace 
 
OSV: Sebepoznání a 

sebepojetí, Komunikace 
 
 
 
 
OSV: Sebepoznání a 

sebepojetí, Kreativita 
 

OBN 
 
 
 
 
 
DEJ, OBN 
 
 
 
 
 
OBN 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBN 
 
 
 
 
IVT 
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5. – 6. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, sexta), 1. – 2. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření, živé jazyky 

Ročník: 1. ročník, kvinta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 
1. OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
– porovnává různé znakové systémy, např. 

mluveného i psaného jazyka, hudby, 

dramatického umění apod., rozliší a popíše 

tyto různé znakové systémy 
 
– v konkrétních případech vizuálně 

obrazných vyjádření vlastní i umělecké 

tvorby identifikuje pro ně charakteristické 

prostředky, rozpoznává charakteristické 

prostředky vizuálně obrazných vyjádření 
 
 
– objasní roli autora, příjemce a interpreta při 

utváření obsahu a komunikačního účinku 

vizuálně obrazných vyjádření, kriticky 

posoudí roli autora, příjemce a interpreta při 

utváření obsahu a komunikačního účinku 

vizuálně obrazného vyjádření 
 
– na příkladech vizuálně obrazných vyjádření 

uvede, rozliší a porovná osobní 

a společenské zdroje tvorby, identifikuje je 

při vlastní tvorbě 
 

 
 
 
– rovina vlastní tvorby, jejího vnímání a 

interpretace, výstavba vlastního výtvarného 

díla na základě vlastních poznatků 

z výtvarného umění 
 
– uplatnění vizuálně obrazného vyjádření 

v úrovni smyslové, subjektivní 

a komunikační, linie, tvary, textury, objem, 

uspořádání prvků v ploše a prostoru, barva 

a světlo jako výrazové prostředky při 

vlastní tvorbě 
 
– interakce s vizuálně obrazným vyjádřením 

v roli autora, příjemce, interpreta 
– reflexe zrakového vnímání z pohledu 

autora, interpreta a příjemce 
 
 
 
– reprodukce a vlastní interpretace 

uměleckého díla vlastními výrazovými 

prostředky 
 
 

 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Sociální 

komunikace 
 
 
 
 
OSV – Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Sociální 

komunikace 
 
 

 
 
 
DEJ, CJL, ZSV, HUV 
 
 
 
 
BIO 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
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– pojmenuje účinky vizuálně obrazných 

vyjádření na smyslové vnímání, vědomě 

s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem 

rozšíření citlivosti svého smyslového 

vnímání 
 
2. ZNAKOVÉ SYSTÉMY 

VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
– na konkrétních příkladech vysvětlí, jak 

umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

působí v rovině smyslové, subjektivní 

i sociální a jaký vliv má toto působení 

na utváření postojů a hodnot 
 
 
 
– vytváří si přehled uměleckých vizuálně 

obrazných vyjádření podle samostatně 

zvolených kritérií 
 
 
– na konkrétních vizuálně obrazných 

příkladech rozlišuje umělecké slohy 

z hlediska podstatných proměn vidění 

a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně 

obrazných vyjádření 
 
– na příkladech uvádí příčiny vzniku 

a proměn uměleckých slohů a objasní širší 

společenské a filozofické okolnosti vzniku 

uměleckých děl 
 

– linie, tvar, rytmus, struktura, textura apod. 
 
 
 
 
 
 
 
– vývoj obrazně vizuálních vyjádření od 

pravěku do současnosti, ve vztahu k vlivům 

společenským, náboženským, filozofickým 

apod. 
 
 
 
 
– shromažďování a tvorba vlastní 

dokumentace na základě vlastních kritérií 

a hodnot, vytváření uceleného obrazu 

o vývoji umění a jeho úloze ve společnosti 
 
– světonázorové, náboženské, filozofické 

a vědeckotechnické zázemí historických 

slohů evropského kulturního okruhu, vývoj 

výtvarného umění od pravěku do 18. století 
 
 
– vývoj výtvarného umění od pravěku do 

baroka 
 

OSV – Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, 

VMEGS: Žijeme 

v Evropě, 
MV: Uživatelé, Účinky 

mediální produkce a vliv 

médií 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě 
 MV: Role médií 

v moderních dějinách 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 

ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
DEJ, ZSV 
 
 
 
 
 
DEJ 
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Ročník: 2. ročník, sexta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 
1. OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
– rozpoznává specifičnost různých vizuálně 

obrazných vyjádření a zároveň vědomě 

uplatňuje jejich prostředky při vlastní 

tvorbě a interpretaci, objasní znaky různých 

vizuálně obrazných znakových systémů 

a posoudí jejich užití ve vlastní tvorbě 

a interpretaci 
 
– na příkladech uvede vliv společenských 

kontextů a jejich proměn na interpretaci 

obsahu vizuálně obrazného vyjádření a jeho 

účinku v procesu komunikace 
 

 
– při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, 

zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a 

individuální přínos pro tvorbu, interpretaci 

a přijetí vizuálně obrazných vyjádření 
 
– na příkladech objasní vliv procesu komu-

nikace na přijetí a interpretaci vizuálně 

obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do 

procesu komunikace a respektuje jeho 
pluralitu 

 
 

 
 
 
– aktivní zkušenost s jednotlivými 

výtvarnými prostředky a postupy, kresba, 

malba, koláž, grafické techniky, 

materiálové techniky, prostorové práce 

apod. 
 
 
 
– vývoj výtvarného umění v průběhu historie, 

funkce a chápání umění ve společnosti, 

v jednotlivých etapách vývoje lidstva, 

proměny chápání např. prostoru, krajiny, 
člověka v umění 

 
– vlastní vizuálně obrazná vyjádření, poznání 

sebe sama 
 
 
 
– reflexe vývoje výtvarného umění v procesu 

komunikace a jeho interpretace  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, 

VMEGS: Žijeme 

v Evropě 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ, ZSV 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
ZSV 
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2. ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO 

UMĚNÍ 
– nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající 

prostředky pro uskutečňování svých 

projektů 
 
 
– využívá znalostí aktuálních způsobů 

vyjadřování a technických možností 

zvoleného media pro vyjádření své 

představy, zhodnotí a zdůvodní způsob a 

technické možnosti vyjadřování při 

realizaci vlastní představy 
 
– charakterizuje obsahové souvislosti 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření 

a konkrétních uměleckých děl a porovnává 

výběr a způsob užití prostředků 
 
– získané poznatky z výtvarného umění uvádí 

do vztahů s aktuálními i historickými 

uměleckými výtvarnými projevy 

i s ostatními vizuálně obraznými 

vyjádřeními uplatňovanými v běžné 

komunikaci 
 
– na konkrétních příkladech vysvětlí, jak 

umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

působí v rovině smyslové, subjektivní 

i sociální a jaký vliv má toto působení na 

utváření postojů a hodnot 

 
 
 
– výtvarné umění jako experimentální praxe 

z hlediska inovace prostředků, obsahu 

a účinku, porovnání jednotlivých 

prostředků a hledání nejvhodnějších řešení 
 
– komiks, ilustrace, fotografie, reklama, 

video, digitální technologie 
 
 
 
 
 
– výstavba vlastního autorského rukopisu 

 
 
 
 
– návštěva a spolupráce s galeriemi 

(prezentace vlastní tvorby), výstavy, 

výpravy za uměním 
 
 
 
 
– vývoj obrazně vizuálních vyjádření od 

18. století do současnosti, ve vztahu 

k vlivům společenským, náboženským, 

filozofickým apod. 
 

 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti  
 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií, 

Mediální produkce, 

Mediální produkty a jejich 

význam 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, 

VMEGS: Žijeme 
v Evropě, MV: Uživatelé, 

Účinky mediální produkce 

a vliv médií 

 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
DEJ, ZSV, IVT 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
 
 
DEJ, ZSV 
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– vytváří si přehled uměleckých vizuálně 

obrazných vyjádření podle samostatně 

zvolených kritérií 
 
 
– na konkrétních vizuálně obrazných 

příkladech rozlišuje umělecké slohy a 

umělecké směry s důrazem na umění od 

konce 18. století do současnosti, z hlediska 

podstatných proměn vidění a stavby 

uměleckých děl a dalších vizuálně 

obrazných vyjádření 
 
– na příkladech uvádí příčiny vzniku 

a proměn uměleckých směrů a objasní širší 

společenské a filozofické okolnosti vzniku 

uměleckých děl 
 
– objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací 

prostředky výtvarného umění od konce 

19. století do současnosti promítají do 

aktuální obrazové komunikace 
 
 
– samostatně experimentuje s různými 

vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 

tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací 

prostředky současného výtvarného umění 
 
 
 

 
– shromažďování a tvorba vlastní 

dokumentace na základě vlastních kritérií 

a hodnot, vytváření uceleného obrazu 

o vývoji umění a jeho úloze ve společnosti  
 
– světonázorové, náboženské, filozofické 

a vědeckotechnické zázemí historických 

slohů evropského kulturního okruhu, vývoj 

výtvarného umění od 18. století do 

současnosti 
 
 
 
– vývoj výtvarného umění od klasicismu do 

současnosti 
 
 
 
– vývoj uměleckých vyjadřovacích 

prostředků podstatných pro porozumění 

aktuální vizuální komunikaci, vizuálně 

obrazná vyjádření od konce 19. století do 

současnosti 
 
– vyhledávání vlastních vizuálně obrazných 

prostředků, samostatné zpracování 

konkrétního tématu ve 2. pololetí 
 
 
 
 

 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě 
MV: Role médií 

v moderních dějinách 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace, Poznávání a 

rozvoj vlastní osobnosti 
 
 
 
 

 
ZSV 
 
 
 
 
DEJ, ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ 
 
 
 
 
DEJ 
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3. UMĚLECKÁ TVORBA KOMUNIKACE 
– uvědomuje si vztah mezi subjektivním 

obsahem uměleckého znaku a významem 

získaným v komunikaci 
 

– zachycuje jevy a procesy v proměnách a 

vztazích; k tvorbě užívá vybrané metody 

současného výtvarného umění a digitálních 

médií; vytváří počítačovou grafiku, 

animace, fotografické kompozice a video 
 

– vysvětlí předpoklady nutné ke vzniku 

uměleckého díla, dokáže 

charakterizovat současné umění, objasní 

proces vzniku obecného vkusu 

a estetických norem 

 
 
– umělecký proces a jeho vývoj, role subjektu 

v uměleckém procesu 
 
 
– minulé a současné výtvarné umění 

v digitalizovaném světě, využití nových 

globálně dostupných technologií, hledání 

průniků tradičních a digitálních metod 

tvorby 
 
– úloha komunikace v uměleckém procesu 

 

 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace 

 

 
 
CJL, ZSV 
 
 
 
IVT 
 
 
 
 
 
CJL, ZSV 
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5.17. Informatika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Ve vyučovacím předmětu Informatika je realizován vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika podle platných RVP ZV a RVP G. 

Předmět je zařazen jako povinný ve třetím, čtvrtém, pátém a osmém ročníku osmiletého gymnázia a v prvním a čtvrtém ročníku gymnázia 
čtyřletého. Vzdělávací obsah vyššího osmiletého a čtyřletého gymnázia (jak všeobecného zaměření, tak zaměření na živé jazyky) je totožný. 

Cílem předmětu je vytváření, prohlubování a rozvíjení přenositelných digitálních kompetencí vyššího stupně, uplatnitelných na trhu práce. 

Vzdělávací obsah zahrnuje čtyři oblasti: (1) Data, informace, modelování, (2) Algoritmizace a programování, (3) Informační systémy, 

(4) Digitální technologie. Kromě informatického myšlení jsou žáci vedeni k aktivnímu a kreativnímu využívání soudobých ICT technologií při 

studiu i v běžném životě a k vyhledávání, hodnocení, zpracování a prezentování informací. 
Výukové aktivity předpokládají základní znalosti a dovednosti použití textového editoru, tabulkového procesoru, prezentačního programu 

a programů pro základní úpravy bitmapové a vektorové grafiky. Tyto dovednosti jsou při výuce využívány a prohlubovány i v jiných 
vyučovacích předmětech, než je Informatika. 

V rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (OSV) a Mediální výchova (MV); svým vzdělávacím 

obsahem pak předmět souvisí zejména se vzdělávacími obsahy předmětů Matematika a Fyzika. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Informatika: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 0 – 0 – 2 – 2 

5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (vyšší gymnázium): 2 – 0 – 0 – 2 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – všeobecné zaměření: 2 – 0 – 0 – 2 

1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia – živé jazyky: 2 – 0 – 0 – 2 

Při výuce se třída dělí na skupiny. Předmět je vyučován ve dvou učebnách výpočetní techniky. 
Výuka Informatiky doplněna volitelnými předměty, které nabízíme žákům ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia 

a odpovídajících ročníků gymnázia osmiletého. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách předmětu Informatika jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 žáci ve skupinách nebo samostatně řeší úlohy zadávané učitelem tak, aby k jejich vypracování bylo třeba vyhledat a zpracovat další 

informace; takto zpracované úlohy jsou předkládány učiteli a s výsledky jsou seznámeni i ostatní žáci 
 při výuce je důležité porozumění základním pojmům a postupům, které mohou být vyhledány z různých zdrojů informací; žáci se 

současně učí, jak tyto informace získat, ověřit a své vědomosti rozšířit 
 žákům je poskytnuta možnost účastnit se soutěží a formou konzultací s vyučujícím informatiky a výpočetní techniky se na tyto 

soutěže připravit 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 žáci jsou motivováni úlohami z běžného života a praxe, využíváním výpočetní techniky k řešení úloh z ostatních předmětů a jsou 

vedeni k využívání základních postupů algoritmizace řešení problémů 
 v rámci zadaných úloh žáci navrhují postup řešení, vyhledávají, třídí a vyhodnotí vyhledané informace 

 
Kompetence komunikativní: 

 žáci jsou vedeni k prezentaci svých názorů, postupů řešení úloh a jejich obhajobě, při obhajobě volí vhodné argumenty, které čerpají 

z exaktních a přírodních věd 
 

Kompetence sociální a personální: 
 učitel zadává žákům k vypracování úlohy, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce, žáci si rozdělují mezi sebe dílčí úlohy 

tak, aby uplatnili své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti 
 

Kompetence občanské: 
 výuka digitální gramotnosti má řadu styčných bodů s děním ve společnosti a s chodem státu (digitalizace) 
 v rámci výuky jsou žáci seznámeni s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým zařízením a poskytnutím první pomoci při úrazu 

elektrickým proudem; u žáků jsou upevňovány návyky pro bezpečnou práci s elektrickým zařízením a správnou obsluhu výpočetní 

a multimediální techniky 
 

Kompetence pracovní 
 v rámci řešených úloh žáci získávají základní dovednosti při využívání výpočetní a multimediální techniky 
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 při praktických činnostech žáci dodržují stanovené postupy, pravidla bezpečnosti práce a řád učebny 
 žáci manipulují 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 digitální 
 při výuce jsou žáci vedeni k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, 

ve volném čase 
 žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy 
 žáci se orientují v oblasti soudobých i nastupujících digitálních technologií 
 žáci jsou schopni posoudit vhodnost výpočetní techniky a software pro řešení konkrétní úlohy 

 
Kompetence k podnikavosti (pro 5–8. ročník osmiletého studia a 1–4. ročník čtyřletého studia (všeobecné i živé jazyky) 

 žáci jsou vedeni k rozvíjení osobního i odborného potenciálu, rozpoznávají a využívají příležitosti pro svůj rozvoj v osobním 
a profesním životě 

 žáci budou schopni využít ICT prostředky k prosazení a podpoře svých cílů a záměrů v budoucím pracovním uplatnění 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (tercie, kvarta) 

Ročník: tercie 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
1. Digitální technologie 
Žák: 

- pojmenuje části počítače a popíše jejich 

funkci, rozpozná typy počítačů 
- vysvětlí rozdíl mezi programovým 

a technickým vybavením počítače 
- vysvětlí důvod existence operačního 

systému a zvládá základní uživatelské 

činnosti v něm 
- identifikuje obsah základních typů 

souborů podle přípony, ukládá data ve 

vhodném formátu, organizuje obsah 

paměťových médií pomocí struktury 

složek, předvede základní operace se 

soubory a složkami 
- na příkladech školního vybavení 

demonstruje znalost nových technologií 

1.1 Hardware a software 
 

- pojmy hardware a software, součásti 

počítače a jeho fungování 
- operační systémy – funkce, typy 
- datové a programové soubory 
- asociace v operačním systému 
- formáty souborů 
- správa souborů 
- komprese souborů 
- instalace aplikací 
- nové technologie 

 FYZ: elektřina 

Žák: 
- vytvoří jednoduchý model domácí sítě, 

popíše, která zařízení jsou připojena do 

školní sítě, vysvětlí funkci síťových prvků 

switch a router 
- společensky a časově zařadí vznik 

internetu a popíše princip jeho fungování, 
- vysvětlí základní pojmy a služby internetu 

1.2 Počítačové sítě 
- typy, služby a význam počítačových sítí 
- fungování sítě, základní prvky 
- struktura a principy internetu, IP adresa 
- web – webová stránka, server, prohlížeč, 

odkaz, URL, vyhledávač, e-mail, online 
komunikace 

- princip cloudových aplikací 

OSV DEJ: studená válka 
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a související zkratky 
- aktivně používá cloudové aplikace 

školního e-learningového systému a chápe 

jejich odlišnosti od desktopových aplikací 
- na příkladu školního e-learningového 

systému vysvětlí uživatelské role a práva 

- metody zabezpečení přístupu k datům, 

role a přístupová práva 

Žák 
- zkontroluje, zda jsou části počítače 

správně propojeny, zkontroluje nastavení 

systému či aplikace, ukončí program bez 

odezvy 

1.3 Řešení technických problémů 
- postup při řešení problému s digitálním 

zařízením, nepropojení, program bez 

odezvy, špatné nastavení 

  

Žák 
- uvede prvky a metody zabezpečení 

počítače a dat 
- vysvětlí důležitost aktualizací a 

zálohování 
- vytvoří bezpečné heslo, dokáže použít 

program pro správu hesel, vysvětlí a 

zapne více faktorovou autentizaci u jím 

používané služby 

1.4 Bezpečnost 
- útoky – cíle a metody útočníků, 

nebezpečné aplikace a systémy 
- zabezpečení digitálních zařízení a dat – 

aktualizace, antivir, firewall 
- hesla a bezpečnost, správce hesel, 2FA 
- šifrování dat a komunikace 
- zálohování a archivace dat 

OSV  

Žák: 
- diskutuje, čím vším vytváří svou digitální 

stopu 
- vysvětlí pojmy: log, cookies, GPS 

tracking 
- na souborech textového editoru a bitové 

grafiky vysvětlí pojem metadata 
- popíše cíle provozovatelů sociálních sítí, 

metody a nebezpečí s tím spojené 

1.5 Digitální identita 
- digitální stopa (obsah a metadata) 
- sledování polohy zařízení 
- záznamy o přihlašování a pohybu po 

internetu, cookies, sledování 

komunikace, informace v souboru 
- sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat 
- fungování a algoritmy sociálních sítí 

OSV  
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2. Data, informace, modelování 
Žák: 

- vysvětlí pojem informace a její souvislost 

s daty, uvede různá hlediska posuzování 

informace a vztah k informačním zdrojům 
- na příkladech z historie i současnosti 

interpretuje pojem komunikace, uvede 
historické způsoby kódování 

- porovná data v tabulce a grafu a odhalí 

rozdíly 

2.1 Data, informace 
- získávání, vyhledávání a ukládání dat 

obecně a v počítači; proces komunikace, 
- kompletnost dat, časté chyby při 

interpretaci dat" 

  

Žák: 
- rozpozná zakódované informace 
- zakóduje a dekóduje text a čísla pomocí 

znakové sady (např. římské číslice, 

Morseova abecedy, ASCII tabulka) 
- vysvětlí rozdíl mezi kódováním 

a šifrováním, předvede jednoduché 

šifrování (Polský kříž, Caesarova šifra) 
- vysvětlí princip kódování za použití bitů, 

převede číslo v rozsahu 0–255 do 
dvojkové soustavy a naopak 

- vysvětlí a předvede princip digitalizace 

obrázku převodem na bitmapu 

a kódováním barev 

2.2 Kódování a přenos dat 
- kódování čísel, znaků 
- jednoduché kódování barev, obrázků, 

zvuků, standardizované kódy 
- bit; bajt, násobné jednotky; jednoduché 

šifry 

 MAT 

Žák: 
- vysvětlí známé modely jevů, situací 

činností 
- v mapě a dalších schématech najde 

odpověď na otázku 
- pomocí grafů řeší problémy 
- grafické znázornění modelu dokáže 

vhodně prezentovat 

2.3 Modelování 
- modelování: schéma, myšlenková mapa, 

vývojový diagram, ohodnocený 

a orientovaný graf; 
- základní grafové úlohy 
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Ročník: kvarta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
1. Informační systémy 
Žák: 

- popíše jeden informační systém, s nímž 

ve škole aktivně pracuje 
- pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich 

činnosti a s tím související práva 

1.1 Informační systémy 
- informační systém ve škole 
- uživatelé, činnosti, práva 
- struktura dat, ochrana dat a uživatelů 
- účel informačních systémů a jejich role 

ve společnosti 

OSV  

Žák: 
- popíše pravidla uspořádání v existující 

tabulce 
- rozlišuje různé typy vstupních dat 
- doplní podle pravidel do tabulky další 

prvky, záznamy 
- navrhne tabulku pro záznam dat 

1.2 Informační systémy 
- formulace požadavků 
- struktura tabulky, typy dat 
- práce se záznamy, pravidla a omezení 
- kontrola správnosti a použitelnosti 

struktury, nastavených pravidel 
- úprava požadavků, tabulky či pravidel 

  

Žák 
- nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat 

v tabulce, aby mohl odpovědět 

na položenou otázku 
- vstupní data dokáže zpracovávat použitím 

jednoduchých vzorců nebo funkcí, a to při 

operacích s číselnými i textovými 

datovými typy 
- dokáže vizualizovat soubory dat 

1.3 Hromadné zpracování dat 
- velké soubory dat 
- funkce a vzorce 
- práce s řetězci; řazení, filtrování 
- vizualizace dat, odhad závislostí 
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2. Algoritmizace a programování 
Žák: 

- rozloží úlohu na elementární části 
- sestaví a zapíše algoritmus řešení úlohy 

z elementárních částí tak, aby splňoval 

základní vlastnosti 
- zapíše algoritmus různými způsoby 

2.1 Algoritmizace 
- zápis algoritmu (slovně, graficky, 

programem) 
- základní vlastnosti algoritmu 

(determinovanost, hromadnost, 
rezultativnost) 

- dekompozice úlohy, problému 
- tvorba, zápis a přizpůsobení algoritmu 

  

Žák: 
- vysvětlí základní pojmy (programovací 

jazyk, počítačový program, programátor) 
- vysvětlí princip blokově orientovaného 

programovacího jazyka 
- používá základní nástroje programovacího 

prostředí 
- definuje složitější datové i řídicí struktury 

a vnořuje je do sebe 

2.2 Programování 
- nástroje programovacího prostředí 
- blokově orientovaný programovací jazyk 
- cykly, větvení, proměnné 

  

Žák: 
- ověří základní vlastnosti jím vytvořeného 

algoritmu 
- připraví sadu vstupních hodnot 

pro kontrolu správnosti algoritmu 
- nalezne a opraví chyby v algoritmu 

pomocí krokování 

2.3 Kontrola 
- ověření algoritmu, programu (například 

změnou vstupů, kontrolou výstupů, 

opakovaným spuštěním) 
- nalezení chyby (například krokováním) 
- úprava algoritmu a programu 

  

Žák: 
- vytváří programy, které řeší různé typy 

úloh 
- navrhuje přehledné uživatelské rozhraní, 
- orientuje se v základní problematice 

autorských práva u SW 
- dodržuje základní body programátorské 

etiky 

2.4 Tvorba digitálního obsahu 
- tvorba programů (například příběhy, hry, 

simulace, roboti) 
- potřeby uživatelů, uživatelské rozhraní 

programu 
- autorství a licence programu 
- etika programátora 

OSV ZSV 
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5. – 8. ročník osmiletého gymnázia (kvinta, oktáva) 
1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia (1. a 4. ročník) – všeobecný obor i živé jazyky 

Ročník: 1. ročník, kvinta 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
1. Digitální technologie 
Žák: 

- uvede příklady historických výpočetních 

prostředků a popíše vývoj počítačů 

ve vztahu k použitým součástkám 
- vysvětlí funkci základních částí počítače, 

uvede jejich základní parametry a jejich 

vliv na výkonnost počítače 
- vyjmenuje běžné periferie, vysvětlí 

princip jejich funkce a uvede základní 

parametry 
- orientuje se ve typech SW a způsobech 

licencování; respektuje autorský zákon 
- vysvětlí vztah HW a SW, objasní funkce 

operačního systému, uvede několik 

různých OS, zvládá základní nastavení 

OS, 
- v praxi aplikuje poznatky o 

ergonomickém uspořádání počítačového 

pracoviště 
- uvede několik nových technologií 

z posledního desetiletí 

1.1 Hardware a software 
- historie výpočetních prostředků, zlomové 

okamžiky vývoje počítačů 
- schéma současného počítače 
- typy a provedení počítačů 
- komponenty osobních počítačů: funkce, 

parametry a jejich vliv na výkonnost, 

na použití počítače 
- periferní zařízení; druhy, parametry 
- ergonomii práce s počítačem 
- software, jeho autorství a licencování 
- současné operační systémy: funkce, typy 

podle HW a použití, souborový 

subsystém 
- nové počítačové technologie 

 

 FYZ: polovodiče 

Žák: 
- vysvětlí důvody vzniku počítačových sítí 
- popíše funkci základních síťových prvků 
- navrhne a graficky znázorní menší síť 

1.2 Počítačové sítě 
- lokální počítačové sítě: síťové rozhraní, 

switch, router, firewall, modem; kabelové 

sítě, bezdrátové sítě, jejich typy 

OSV DĚJ: druhá polovina 20. 

století, bipolární svět, 

studená válka 
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LAN; specifikuje prvky sítě 
- popíše historické důvody vzniku internetu 
- principiálně vysvětlí paketový přenos dat 

a k tomu potřebné protokoly a IP adresaci 
- vysvětlí princip služby DNS 
- vysvětlí princip a fungování webu 
- rozlišuje webové a desktopové aplikace, 
- vysvětlí pojem IoT a souvislost 

s protokolem IPv6 

a zabezpečení 
- internet a jeho historie 
- paketový přenos dat, základní protokoly 

IP sítí, šifrované přenosy dat 
- web – princip a základní pojmy 
- cloudové služby, webové aplikace 
- internet věcí 

Žák: 
- charakterizuje důvody a způsoby útoků na 

počítačová zařízení 
- rozliší typy opatření k zabezpečení 

počítačové sítě a specifikuje slabá místa 
- uvede HW, SW a systémové způsoby 

ochrany dat, počítače, počítačové sítě 
- popíše různé způsoby vytváření zálohy dat 
- vysvětlí, v čem spočívá bezpečnost hesla a 

vytvoří silné heslo 
- demonstruje a vysvětlí použití 2FA 

a biometrické autentizace 

1.3 Bezpečnost počítačových zařízení a dat 
- způsoby útoků na počítačová zařízení 
- cíle metody útočníků 
- zabezpečení zařízení a dat: aktualizace 

softwaru, antivir 
- bezpečná práce s hesly, více faktorová 

autentizace, biometrika 
- metody zálohování dat 
- systémový přístup k zabezpečení 

 

OSV ZSV: sociální inženýrství 

2. Data a informace 
Žák: 

- uvede příklady různého chápání informace 

a vysvětlí její informatickou interpretaci 
- rozlišuje různé typy a kvalitu 

informačních zdrojů a používá je pro 

vyhledání a získání kvalitních informací 
- vytváří strukturu složek pro ukládání dat 

v počítači a zvládá běžné operace 

se soubory 

2.1 Data a informace 
- pojem informace a její interpretace v 

informatice 
- získávání, vyhledávání a ukládání dat 

obecně a v počítači 
- data a jejich význam 

MV ZSV: hodnocení 

informací, informační 

zdroje 
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Žák: 
- zakóduje a dekóduje text a čísla pomocí 

znakové sady 
- vysvětlí princip kódování za použití bitů 
- převede číslo do dvojkové soustavy 

a naopak; sčítá a násobí ve dvojkové 

soustavě a demonstruje u těchto operací 

souvislost se zapojením logických obvodů 
- vysvětlí a realizuje jednoduché kódování 

obrázku převodem na bitmapu 

a s kódováním barev RGB; zvládá 

jednoduchou práci v bitmapovém editoru 
- vysvětlí a předvede jednoduché kódování 

grafiky za pomoci elementárních 

geometrických tvarů; zvládá jednoduchou 

práci v editoru vektorové grafiky 

2.2 Kódování a přenos dat 
- kódování dat a přenos dat 
- bit jako jednotka informace 
- binární soustava, bity a bajty 
- kódování čísel, vliv množství informace 

(počtu bitů) na rozsah a přesnost 
- kódování textů 

 

 MAT: poziční soustavy 

3. Algoritmizace a programování 
Žák: 

- chápe význam algoritmu, je schopen 

vysvětlit jeho nejdůležitější vlastnosti 
- umí vytvořit algoritmus pro řešení zadané 

úlohy 
- je schopen algoritmus zapsat různými 

způsoby 

3.1 Algoritmizace 
- pojem algoritmus, vlastnosti algoritmu, 

různé zápisy 
- zadání úlohy, podmínky řešení 
- rozdělení problému na části, identifikace 

návazností dat, opakujících se vzorů 

a míst pro rozhodování 
- přirozené a formální jazyky 

  

Žák: 
- chápe co je to programovací jazyk 
- ví co je to proměnná a datový typ, je 

schopen popsat jejich vlastnosti, rozumí 

pojmům vstup a výstup dat 
- chápe a umí využívat základní 

programovací struktury 
- je schopen využívat podprogramy a tím 

3.2 Programovací koncepty 
- programovací jazyk 
- proměnné, datové typy a jejich vlastnosti 
- vstup a výstup dat 
- větvení programu se složenými 

podmínkami 
- cykly 
- podprogramy, předávání hodnot 
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přehledně strukturovat vytvořený program - seznamy 

Žák: 
- umí chyby pomocí krokování a ladění 

odhalit a opravit je 
- efektivně využívá vstupní data a 

výpočetní zdroje 

3.3 Testování, optimalizace 
- syntaktické, běhové a logické (funkční) 

chyby 
- krokování a ladění programu 
- vliv vstupních dat na spotřebované 

výpočetní zdroje 

  

Žák: 
- vytváří jednotlivé části a prvky programu 
- umí vytvořit funkční a přehledné 

uživatelské rozhraní 
- je schopen vytvořit vhodnou dokumentaci 

a nápovědu 
- respektuje programátorskou etiku 

3.4 Vývoj programu 
- programovací paradigmata 
- volba nástroje podle zadání úlohy 
- návrh přehledného uživatelského rozhraní 

programu 
- nápověda a dokumentace k programu 
- etika programátora 
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Ročník: 4. ročník, oktáva 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
1. Data, informace, modelování 
Žák 

- posoudí kvalitu informačního zdroje 

z různých hledisek 
- vysvětlí pojmy kritické myšlení a 

kognitivní zkreslení 
- popíše možné chyby a manipulace 

v interpretaci dat 

1.1 Interpretace dat 
- kvalita informačního zdroje 
- chyby a manipulace v interpretacích dat 
- kritické myšlení a kognitivní zkreslení 

MV: posuzování 

informačních zdrojů 
ZSV: psychické procesy 

Žák: 
- prezentuje Shannon-Weaverův model 

komunikace a komentuje jeho části 
- zná osobu C. Shannona, vysvětlí pojem 

informační entropie 
- vysvětlí pojmy kodek, modem, kontrolní 

součet 
- převádí čísla mezi dekadickou, binární a 

hexadecimální soustavou 
- vysvětlí kódování obrazu převodem na 

bitmapu při použití RGB kódování, pojem 

barevná hloubka a souvislost s počtem 

kódovaných barev; vypočítá velikost takto 

kódovaných dat; vysvětlí jednotku DPI 
- vysvětlí kódování zvuku pomocí pulzně 

kódované modulace, pojmy vzorek a jeho 

rozlišení a vzorkovací frekvence; vypočítá 

velikost takto kódovaných dat a datový 

tok 
- vysvětlí principy ztrátové komprimace dat 

1.2 Kódování a přenos dat 
- kódování a dekódování zprávy 
- komunikační kanál, kontrolní součty 
- hexadecimální soustava 
- kódování obrazu, zvuku, videa 
- principy bezeztrátové a ztrátové 

komprese 
- 3D obsah a jeho kódování 
- kódování a virtuální realita 

 

 téma navazuje na téma 

2.2 v 1. ročníku 

čtyřletého gymnázia a 

v kvintě a 

vede ke komplexnějšímu 
pochopení digitalizace 
 
MAT, FYZ, BIO 
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Žák: 
- vysvětlí pojem model, jeho význam a 

vztah k realitě 
- vyjmenuje typy modelů, vysvětlí jejich 

specifika a možnosti použití 
- na zadaném tématu předvede použití 

pojmové nebo myšlenkové mapy 
- ovládá základní terminologii teorie grafů 
- předvede použití grafů při hledání kritické 

cesty nebo při barvení mapy 

1.3 Modelování 
- model jako zjednodušení reality 
- schéma, diagram, pojmová a myšlenková 

mapa, graf, vrcholy, hrany, orientovaný 

graf, ohodnocený graf, kritická cesta 

  

2. Digitální technologie 
Žák: 

- vysvětlí pojmy fyzická a digitální identita 
- vysvětlí rozdíl mezi kódováním a 

šifrováním; na příkladu demonstruje 

použití symetrické šifry 
- popíše princip asymetrické šifry, použití 

soukromého a veřejného klíče, vysvětlí 

použití hashovací funkce 
- popíše kroky při vytváření a ověřování 

elektronického podpisu 
- vysvětlí, co je to podpisový certifikát, 

certifikační autorita a její důvěryhodnost 
- vysvětlí pojmy vědomá a nevědomá 

digitální stopa 
- objasní alespoň dva různé algoritmy 

sociálních sítí 

2.1 Bezpečné digitální prostředí 
- fyzická identita člověka jako spojení jeho 

biologické a právní identity 
- digitální identita a její vazby s fyzickou 

identitou – datová schránka, elektronický 

podpis, token; neověřená a falešná 

digitální identita 
- nevědomá digitální stopa – logy, 

metadata, cookies, sledování uživatele 

a narušení soukromí při využívání 

internetu 
- vědomá digitální stopa – virtuální 

osobnosti a jejich cílené vytváření 
- fungování a algoritmy sociálních sítí 

OSV MAT: funkce 

3. Informační systémy 
Žák 

- rozpozná vhodnou situaci pro použití 

tabulky nebo databáze a rozliší, jaký 

způsob zpracování dat použít 

3.1 Hromadné zpracování dat 
- tabulka a její struktura – data, hlavička a 

legenda 
- řazení a filtrování dat, rozpoznávání 

vzorů a trendů v datech, vizualizace dat 
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- definuje strukturu tabulky 
- nastavuje účelné zobrazení dat, filtruje a 

řadí data dotazem do tabulky nebo 

databáze, interpretuje data vizualizací 
- vysvětlí termín big data a specifika jejich 

zpracování 

- velká data – zdroje, metody zpracování, 

využití 

Žák: 
- specifikuje obecné technické a softwarové 

požadavky pro provoz informačního 

systému 
- na příkladu školní e-learningové plat-

formy uvede příklady uživatelských rolí 
- vysvětlí provoz a komponenty webové 

aplikace jako typu informačního systému 
- používá specifikované veřejné informační 

systémy 

3.2 Informační systémy 
- informační systém – data, jejich struktura 

a vazby, definované procesy, role 

uživatelů 
- technické řešení informačních systémů 
- veřejné informační systémy 

  

Žák: 
- rozezná ve svém okolí problém, řešitelný 

nasazením IS 
- navrhne potřebnou strukturu tabulek a 

jejich vztahů, navrhne procesy zpracování 
- vysvětlí pojmy primární a cizí klíč, relace 
- vysvětlí zásady návrhu uživatelského 

rozhraní 
- otestuje funkčnost řešení, identifikuje a 

odstraní chyby 

3.3 Informační systémy 
- postup tvorby informačního systému 
- návrh uživatelského rozhraní, datového 

modelu a procesů 
- návrh databázové tabulky, atributy polí, 

primární klíč 
- návrh struktury a propojení více tabulek – 

cizí klíč, relace 

  

4. Digitální technologie 
Žák: 

- na příkladu vysvětlí princip strojového 

učení 
- diskutuje o přínosech a rizicích AI 

4.1 Umělá inteligence 
- princip strojového učení 
- aplikace AI 
- limity, přínosy a rizika AI 
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6 Hodnocení žáků 
 
Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, jeho prostřednictvím je žákům a jejich zákonným zástupcům poskytována 

zpětná vazba o průběhu studia. Snažíme se, aby hodnocení bylo motivující a poskytovalo návod na odstranění chyb a nedostatků. 
Součástí hodnocení je sebehodnocení žáka, jeho schopnost posoudit výsledek své práce a vynaložené úsilí. 
Žáci našeho gymnázia jsou hodnoceni ve všech předmětech klasifikací. Pro klasifikaci mohou učitelé využívat bodové nebo procentuální 

hodnocení.  
 
1. Hodnocení žáků 
 
a) zaměřené na individuální pokrok každého žáka 

 zkoušení ústní s klasifikací 
 zkoušení písemné s klasifikací 
 různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) hodnocené slovně 
 praktické činnosti hodnocené slovně i písemně 
 písemné kontrolní práce 

 
b) zaměřené na posilování vnitřní motivace 

 ústní pochvala 
 ústní podpora schopností žáka 
 vlastní sebehodnocení žáka 
 poskytnutí možnosti žákovi vyjádřit svůj názor a zeptat se na nejasné záležitosti 

 
Kritéria hodnocení 
Při stanovení klasifikace výsledků žáka uvažujeme následující kritéria: 

1) Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je. 
2) Kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti. 
3) Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských 

a přírodních jevů a zákonitostí. 
4) Schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech. 
5) Kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost. 
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6) Aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim. 
7) Přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu. 
8) Kvalita výsledků činnosti. 
9) Osvojení účinných metod samostatného studia. 

 
Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků jsou uvedena v klasifikačním řádu, který je součástí školního řádu. 
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Seznam použítých zkratek  
UP - učební plán 
NG - nižší gymnázium (1. – 4. ročník osmiletého gymnázia) 
VG - vyšší gymnázium (5. – 8. ročník osmiletého gymnázia) 
PT - průřezová témata 
PLPP  plán pedagogické podpory 
ŠPZ  školské poradenské zařízení 
IVP  individuální vzdělávací plán 
KK - klíčové kompetence 
RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
RVP GV - Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávaní 
OSV - Osobnostní a sociální výchova 
VDO - Výchova demokratického občana 
VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
MKV - Multikulturní výchova 
EV - Environmentální výchova 
MV - Mediální výchova 
CJL - Český jazyk a literatura 
ANJ - Anglický jazyk 
NEJ - Německý jazyk 
FRJ - Francouzský jazyk 
RUJ - Ruský jazyk 
OBN - Občanská nauka 
ZSV - Základy společenských věd 
DEJ - Dějepis 
ZMP - Zeměpis 
MAT - Matematika 
FYZ - Fyzika 
CHE - Chemie 
BIO - Biologie 
TEV - Tělesná výchova 
HUV - Hudební výchova 
EST - Estetická výchova 
VV - Výtvarná výchova 
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INF - Informatika  
VKZ - Výchova ke zdraví 
MT  měřící technika 
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Příloha 1- Šestileté studium 
 

Organizace výuky šestiletého studijního oboru 
 

Šestiletý studijní obor navazuje na studium poskytované Gymnáziem pod Svatou Horou do sloučení s Gymnáziem, Legionářů 402 od 
1. 9. 2022. 

Od školního roku 2022/2023 dochází k útlumu tohoto oboru a ke studiu nejsou přijímáni noví uchazeči. Šestiletý studijní program je 
organizován podle těchto pravidel: 

1) Výuka druhého ročníku šestiletého oboru probíhá ve školním roce 2022/2023 podle školního vzdělávacího programu Gymnázia 

pod Svatou Horou – Brána k vysoké škole. V dalších letech probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu ŠVP Gymnázia 

Příbram. 
2) Žáci studující ve školním roce 2022/2023 ve třetím ročníku dokončí studium podle školního vzdělávacího programu ŠVP 

Gymnázia Příbram. 
3) Žáci studující ve školním roce 2022/2023 ve čtvrtém, pátém a šestém ročníku dokončí studium podle školního vzdělávacího 

programu Gymnázia pod Svatou Horou – Brána k vysoké škole.  
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Začlenění průřezových témat 

 
Vyšší gymnázium: 3. – 6. ročník 
 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

2.17. Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

ANJ, ZSV, DEJ, 
BIO, TEV, HUV, VV 

ANJ, TEV, HUV, 
VV 

TEV ANJ 

2.18. Seberegulace, organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

FRJ, ZSV, MAT, 
FYZ, CHE, BIO, 
TEV, HUV, INF 

ANJ, FRJ, MAT, 
ZMP, CHE, BIO, 
HUV 

CJL, ANJ, FRJ, 
MAT, ZSV, ZMP, 
CHE, BIO, TEV 

ANJ, FRJ, MAT 

2.19. Sociální komunikace 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, ZSV, DEJ, 
MAT, FYZ, CHE, 
BIO, HUV, VV, INF 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
ZSV, DEJ, MAT, 
ZMP, CHE, BIO, 
TEV, HUV, VV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
ZMP, MAT, CHE, 
BIO, TEV 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, ZSV,MAT, 
TEV 

2.20. Morálka všedního dne 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
CHE, TEV, HUV, 
INF 

NEJ, FRJ, RUJ, 
CHE, TEV, HUV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
ZSV, CHE, BIO, 
TEV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
TEV 

2.21. Spolupráce a soutěž 

CJL, NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, FYZ, CHE, 
BIO, HUV, INF 

NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, CHE, BIO, 
TEV 

NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, CHE, BIO, 
TEV 

NEJ, FRJ, RUJ, 
MAT, ZSV, TEV 
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Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

Globalizační a rozvojové procesy 
DEJ DEJ DEJ, CHE ANJ 

Globální problémy, jejich příčiny a 

důsledky 

NEJ, DEJ, FRJ, RUJ NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
BIO 

NEJ, FRJ, RUJ, ZSV, 
DEJ, ZMP 

ANJ, RUJ, NEJ, FRJ 

Humanitární pomoc a mezinárodní 

rozvojová spolupráce 

ZMP ANJ, ZMP ZSV, DEJ, ZMP  

Žijeme v Evropě 
ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
DEJ, ZMP, CHE, 
TEV, VV 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, DEJ, ZMP, 
BIO, TEV, VV 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, ZSV, DEJ, 
ZMP, TEV 

CJL, NEJ, FRJ, RUJ, 
ZSV, TEV 

Vzdělávání v Evropě a ve světě 
NEJ, FRJ, RUJ ANJ, NEJ, FRJ, RUJ NEJ, FRJ, RUJ NEJ, FRJ, RUJ, ZSV 
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Průřezové téma: Multikulturní výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

Základní problémy sociokulturních rozdílů 
ANJ, NEJ, RUJ, 
DEJ, VV 

NEJ, RUJ, ZSV, 
DEJ, HUV, VV 

ANJ, NEJ, RUJ, DEJ ANJ, NEJ, RUJ 

Psychosociální aspekty interkulturality 
ZMP ZMP, HUV ZMP  

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci 

mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

NEJ, FRJ, RUJ ANJ, NEJ, FRJ, RUJ ANJ, NEJ, RUJ, FRJ ANJ, NEJ, FRJ, RUJ 

 

Průřezové téma: Environmentální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

Problematika vztahů organismu a prostředí 
CHE, BIO  BIO  

Člověk a životní prostředí 
NEJ, FRJ, RUJ, 
ZMP, CHE, BIO, 
TEV,VV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
DEJ, ZMP, FYZ, 
BIO, TEV, VV 

NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
ZMP, FYZ, CHE, 
BIO, TEV 

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, 
TEV 
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Životní prostředí ČR 
NEJ, RUJ, CHE, BIO NEJ, RUJ, BIO NEJ, RUJ, DEJ, 

ZMP, CHE 
NEJ, RUJ 

 
 

Průřezové téma: Mediální výchova 

Tematický okruh 
Ročník / Vyučovací předmět 

3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

Média a mediální produkce 
NEJ, RUJ, MAT, 
VV, INF 

NEJ, RUJ, VV CJL, NEJ, RUJ, 
FYZ, TEV 

ANJ, NEJ, RUJ, TEV 

Mediální produkty a jejich význam 
NEJ, RUJ, BIO, 
HUV, VV 

CJL, NEJ, RUJ, BIO, 
HUV, VV 

ANJ, NEJ, RUJ, BIO ANJ, NEJ, RUJ 

Uživatelé 
NEJ, RUJ, HUV, VV ANJ, NEJ, RUJ, 

HUV, VV 
ANJ, NEJ, RUJ NEJ, RUJ 

Účinky mediální produkce a vliv médií 
NEJ, RUJ, HUV, VV NEJ, FRJ, RUJ, 

HUV, VV 
NEJ, FRJ, RUJ, DEJ CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 

RUJ, ZSV 

Role médií v moderních dějinách 
NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
VV, INF 

NEJ, FRJ, RUJ, DEJ, 
VV 

CJL, NEJ, FRJ, RUJ, 
DEJ 

CJL, ANJ, NEJ, FRJ, 
RUJ, ZSV 
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Učební plán 

3. – 6. ročník šestiletého gymnázia 
 

Vyučovací předmět 
Hodinová dotace v ročnících 

Celková dotace Poznámky 
3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 
1) 

Cizí jazyk 5 5 5 5 20 
2) 

Další cizí jazyk 3 4 3 3 13 
3) 

Základy společenských věd 1 2 1 2 6 
 

Dějepis 2 3 3 0 8 
 

Zeměpis 2 2 2 0 6 
 

Matematika 4 4 3 4 15 
4) 

Fyzika 2 2 2 0 6 
 

Chemie 2 2 2 0 6 
 

Biologie 2 2 2 0 6 
 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
5) 

Hudební výchova 2 2 0 0 4 
6) 
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Výtvarná výchova 2 2 0 0 4 
7) 

Informatika 2 0 0 2 4 
8) 

1. volitelný předmět 0 0 1 1 2 
9) 

2. volitelný předmět 0 0 2 0 2 
10) 

3. volitelný předmět 0 0 2 0 2 
11) 

4. volitelný předmět 0 0 0 2 2 
12) 

5. volitelný předmět 0 0 0 3 3 
13) 

6. volitelný předmět 0 0 0 3 3 
 

Celkem 33 34 34 31 132 
14) 

 
Poznámky k učebnímu plánu: 
 
1) Český jazyk a literatura  v každém ročníku připadá jedna hodina z přidělené dotace na cvičení, při kterých se třída dělí na 

skupiny 
2) Cizí jazyk  vyučovacím předmětem realizujícím vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk je Anglický 

jazyk 
 třídy se dělí na skupiny 

3) Další cizí jazyk  vyučovacími předměty realizujícími vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk jsou 

Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk  
 žáci pokračují studiem stejného Dalšího cizího jazyka jako ve 2. ročníku 

4) Matematika  jedna hodina z přidělené dotace připadá na cvičení, při kterých se třída dělí na skupiny 
5) Tělesná výchova  při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků z různých 
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tříd téhož ročníku nebo dvou sousedních ročníků 
6) Hudební výchova  ve 3. ročníku si žáci volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu, ve studiu pokračují i ve 4. 

ročníku  
 při výuce se třídy dělí na skupiny 

7) Výtvarná výchova  ve 3. ročníku si žáci volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu, ve studiu pokračují i ve 4. 
ročníku  

 při výuce se třídy dělí na skupiny 
8) Informatika  při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků z různých 

tříd téhož ročníku 
9) 1. volitelný předmět  předmět vyučovaný v cizím jazyce 

 žák volí z nabídky předmětů, jejichž výuku může škola zajistit 
 žák absolvuje stejný předmět v 5. i 6. ročníku 

10) 2. volitelný předmět  jazykový konverzační předmět  
 nabízeny jsou konverzace v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce 
 v nabídce jsou i motivované konverzace jako průprava pro předmět vyučovaný v cizím jazyce 

v rámci 4. volitelného předmětu 
 žák si nemůže zvolit motivovanou konverzaci, jejíž zaměření je shodné s předmětem zvoleným 

v 1. volitelném předmětu 
11) 3. volitelný předmět  specializovaný, úzce odborný seminář 

 součástí nabídky je 3. jazyk 
 v nabídce nejsou jazykové konverzační předměty nabízené v rámci 2. volitelného předmětu 
 v nabídce jsou praktická cvičení z fyziky, chemie a biologie 

12) 4. volitelný předmět  specializovaný, úzce odborný seminář 
 žáci si povinně volí předmět vyučovaný v cizím jazyce 
 žáci nemohou volit obdobně zaměřené předměty v rámci 1. a 4. volitelného předmětu  
 nabídka volitelných předmětů 3 a 4 může být totožná, žák nesmí v rámci studia absolvovat stejný 

předmět dvakrát 

13) 5., 6. volitelný předmět 
 

 tříhodinové semináře k prohloubení, rozšíření a souhrnnému zopakování učiva vybraného 

předmětu 
 v nabídce jsou jazykové konverzační předměty, přičemž není možné, aby žák opakoval stejný 
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předmět, který absolvoval v rámci 2. nebo 4. volitelného předmětu 
 předměty zvolené v rámci 5. a 6. volitelného předmětu nesmí být totožné 
 charakteristiky a vzdělávací obsahy vyučovaných volitelných předmětů jsou součástí přílohy ŠVP 
 při výuce se třídy mohou dělit na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků 

ze dvou po sobě jdoucích ročníků 
14) Celková hodinová dotace  při stanovení celkové hodinové dotace ve 3. ročníku a 4. ročníku je přihlédnuto k tomu, že žáci 

volí mezi Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou. V součtu jsou tedy započítány pouze 2 

hodiny. Ze stejného důvodu jsou při výpočtu dotace hodin za celé studium započítány pro Hudební 

výchovu a Výtvarnou výchovu pouze 4 hodiny. 
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Učební osnovy 

Český jazyk a literatura 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, který zaujímá důležité postavení ve 

výchovně vzdělávacím procesu.  
Český jazyk a literatura je povinný maturitní předmět. Předmět je tvořen třemi navzájem se prolínajícími složkami: slohovou a 

komunikační, jazykovou a literární. 
Výuka českého jazyka a literatury úzce spolupracuje s dalšími předměty – Dějepis, Cizí jazyk, Další cizí jazyk. Hudební výchova, Výtvarná 

výchova, popř. přírodovědné předměty v rámci práce s odbornými texty. 
Český jazyk a literatura integruje některé tematické okruhy těchto průřezových témat: Osobností a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Průřezová témata se převážně realizují v rámci prezentací a 

projektového vyučování. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4  

V každém ročníku připadá jedna hodina z přidělené dotace na cvičení, třída se dělí na skupiny. 
Hlavním cílem předmětu je zdokonalení ústního a písemného vyjadřování žáků natolik, aby samostatně řešili jazykové a stylistické úkoly, 

pohotově, jazykově a věcně správně se vyjadřovali a smysluplně komunikovali. Žáci se učí pracovat s odbornými i uměleckými texty, učí se 

pracovat s různými jazykovými příručkami, stejně tak i využívají potenciál digitálních technologií. V literární komunikaci si žáci osvojují 

základy literární kultury, učí se objektivnímu hodnocení literárních děl.  
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 v hodinách učitel uplatňuje aktivizující metody vedoucí k bližšímu poznávání českého jazyka a literatury 
 během studia mají žáci možnost zapojit se do příprav a vytváření školních akademií, vydávání almanachu, školních filmových 

novin, školního webu, do soutěží jazykových, literárních i novinářských 
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 žáci jsou vedeni k samostatnému a kritickému vyhledávání informací z různých zdrojů, tvořivě je zpracovávají a využívají při svém 

studiu a praxi 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 žáci spolupracují na školních a meziškolních jazykových projektech 
 žáci se učí analýze textu, schopnosti charakterizovat umělecký a neumělecký text 
 žákům jsou nabízeny metody vedoucí k hlubšímu uvažování o problému (diskuze, metody analytického a kritického myšlení) 

 
Kompetence komunikativní: 

 žáci dostávají prostor pro vyjádření a obhajobu vlastních názorů formou písemnou i ústní 
 žáci jsou vedeni k tomu, aby adekvátně k situaci formulovali svoje myšlenky, přiměřeně věku používali odbornou terminologii 

 
Kompetence sociální a personální: 

 v rámci skupinové práce má žák prostor pro uplatnění svých individuálních schopností, vědomostí a dovedností 
 je kladen důraz na respekt k práci druhého vedoucí k vzájemné úctě a toleranci 

 
Kompetence občanské: 

 žáci se prostřednictvím literárních děl, návštěv filmových a divadelních představení seznamují se současným i minulým životem, 

učí se zaujímat odpovědné postoje k otázkám sociálním, kulturním, ekonomickým i ekologickým 
 žáci jsou vhodně motivováni ke snaze zlepšit se a vzájemně si pomáhat       

 
Kompetence k podnikavosti: 

 žáci jsou podporováni k aktivnímu přístupu při řešení úloh, ve využívání vlastní iniciativy 
 

Kompetence digitální: 
 žáci využívají digitální zařízení, aplikace, služby, pracují s digitálními informacemi v různých formátech, k tomu volí efektivní 

postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 
 žáci vytváří digitální obsah v různých formátech a využívají k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 žáci při využívání digitálních technologií jednají eticky, s ohleduplností a respektem k druhým 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-objasní rozdíly mezi fikčním a reálným 

světem a popíše, jakým způsobem se reálný 

svět promítá do literárního textu 
-rozliší umělecký text od neuměleckého, 

nalezne jevy, které činí text uměleckým 
-na konkrétních příkladech popíše specifické 

prostředky básnického jazyka a objasní jejich 

funkci v textu 
-rozliší a specifikuje jednotky vyprávění a 

zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře 
-rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a 

posoudí jejich funkci v konkrétním textu 
-při interpretaci literárního textu ve všech jeho 

kontextech uplatňuje prohloubené znalosti 

o struktuře literárního textu, literárních 

žánrech a literárněvědných termínech 
-samostatně interpretuje dramatické, filmové a 

televizní zpracování literárních děl 
-tvořivě využívá informací z odborné litera-
tury, internetu, tisku, kriticky je třídí a vyhod-
nocuje 
-získané schopnosti a dovednosti tvořivě 

využívá v produktivních činnostech rozvíje-
jících jeho individuální styl 

 
-základy literární teorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MKV: Vztah 
k multilingvní situaci a ke 

spolupráci mezi lidmi 

z různého kulturního 

prostředí 
VMEGS: Žijeme v 

Evropě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEJ-historické kontexty 

daných období 
HV a VV – počátky 

hudby a výtvarné 

vyjádření prvních 

společností; 
umělecké směry od doby 

románské až do počátku 

19. století 
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-specifikuje pojem lidová slovesnost, mýtus, 

balada, satira 
-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 a literárního myšlení 
-vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a 

vyloží její postavení v kontextu literatury 

světové 
-vysvětlí význam Starého zákona a Nového 

zákona pro vývoj evropské literatury 
-vybere charakteristické znaky antické litera-
tury na vybraných dílech, zvláště Homérových 

eposech a řeckých tragédiích 
-vystihne podstatu středověké literatury, na 

konkrétních dílech popíše vliv křesťanství na 

literaturu 
-srovná základní díla renesanční literatury s dí-
ly středověkými 
-objasní znaky baroka, klasicismu a osvícen-
ství na konkrétních dílech – tragédie, komedie 
-uvede charakteristické znaky preromantické 

literatury  
 
-odlišuje různé varianty národního jazyka a 

vhodně jich využívá ve svém jazykovém pro-
jevu v souladu s komunikací 
-rozliší útvary národního jazyka 
-na vybraných textech vyloží základní rysy 

češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje 

 
 
-lidová slovesnost (mýtus, balada, satira) 
 
-nejstarší památky české a světové literatury, 

od starověku k preromantismu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-obecné poučení o jazyku 
 
-čeština a jazyky slovanské 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce 
VMEGS: Žijeme v 

Evropě 
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i současné vývojové tendence 
-správně užívá zásady spisovné výslovnosti a 

pro účinné dorozumívání vhodně užívá 

zvukové prostředky řeči 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonver-
bálních prostředků řeči a interpretuje je v řeči 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 
-ve svém projevu uplatňuje znalosti zásad 

českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných 

a syntaktických principů českého jazyka 
-opraví pravopisné chyby v zadaném textu 
-používá různé prostředky textového nava-
zování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, 

přehlednosti a logické souvislosti; rozčlení text 

podle jeho obsahově tematické složky 
-posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení argumentačně podpoří 

všestrannou analýzou textu 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonverbál-
ních prostředků řeči a interpretuje 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 
-vyhledává informace z příruček, knih, inter-
netu 
-najde konkrétní informaci na internetu a ověří 

správnost v nezávislém zdroji 
-vytvoří anotaci odborné knihy 
-zpracovává z odborného textu výtahy, vý-
pisky, konspekty 
-efektivně a samostatně využívá různých 

informačních zdrojů 

 
 
-zvuková stránka jazyka 
 
 
 
 
 
 
-grafická stránka jazyka 
 
 
 
-styl prostě sdělovací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-získávání a zpracování informací 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace – nácvik na 

vystoupení při školní 

akademii 
OSV: Spolupráce a soutěž 

– zapojení do školního 

kola olympiády CJL, 

účast v literárních 

soutěžích 
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-správně užívá základy konverzace 
-efektivně a samostatně využívá různých  
 informačních zdrojů 

 
- monolog a dialog 

 
 
 

Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-vystihne charakteristické rysy romantismu, 

realismu, naturalismu na vybraných dílech 

světové literatury 
-uvede typické rysy tvorby světových autorů a 

jejich vliv na vývoj literatury 
-objasní rysy české literatury v období 

národního obrození, romantismu, realismu a 
naturalismu 
-na konkrétních dílech vyhledá typické rysy 

těchto uměleckých směrů a porovná je se 

znaky ve světové literatuře 
-vyhledá česká specifika 
-objasní základní znaky moderní poezie v dí-
lech symbolistů, impresionistů a dekadentů 
 
-představí určitý druh slovníku 
-efektivně a samostatně využívá různých infor-
mačních zdrojů 
-objasní základní principy morfologie 
-ve svém projevu uplatňuje znalosti zásad 

českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných 

a syntaktických principů českého jazyka 
-interpretuje a analyzuje základní útvary 

 
-vývoj světové literatury 19. století 
 
 
 
 
-vývoj české literatury v 19. století 
 
 
 
 
 
 
-moderní poezie ve světové literatuře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě – referáty o 

významných osobnostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEJ – historický kontext 

daného období 
ZSV – filozofické směry 

na přelomu 19. a 20. 

století  
VV a HUV – umělecké 

směry 19. a 20. století 
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publicistického stylu 
-rozpozná postoje a různé názory z hlediska 
vlastních zkušeností 
-napíše analytický článek, reportáž, fejeton 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonver-
bálních prostředků řeči a interpretuje je v řeči 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 

 
-slovní zásoba 
-tvoření slov 
-morfologie 
 
-základní útvary publicistického stylu, ana-
lytický článek, reportáž, fejeton 
 
 
 

 
 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy, 

Uživatelé, Účinky 

mediální produkce a vliv 

médií – příprava 

příspěvku do školního 

časopisu a školního 

televizního vysílání 

 
Cizí jazyky: Shody a 
rozdíly jazyků 
Přejímání slov 
 
 
 
 

Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-postihne další vývoj literatury v uměleckých 

směrech – kubismus, futurismus, kubofutu-
rismus a expresionismus, dadaismus, surrea-
lismus 
-vysvětlí rozdíly v tvorbě moderních a avant-
gardních básníků 
-na konkrétních dílech popíše básnické a jazy-
kové prostředky avantgardy 
-vystihne podstatné znaky českého symbo-
lismu, impresionismu, dekadence, zaměří se na 

básnické prostředky a témata 
-objasní rysy české literatury v období 

generace anarchistických buřičů 
-objasní základní rysy literatury ovlivněné 

 
-světová poezie na počátku 20. století 
 
-odraz první světové války ve světové litera-
tuře 
 
 
 
 
-česká literatura přelomu 19. a 20. století 
 
 
-generace anarchistických buřičů 
 
-první světová válka v české a světové 

 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě - referáty 
MV: Média a mediální 

produkce, Role médií 

v moderních dějinách – 
beseda s novináři, herci, 

tvorba vlastních příspěvků 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEJ – historický kontext 

daného období 
ZSV – filozofické směry 

19. a 20. století 
HUV a VV – umělecké 

směry 19. a 20. století 
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válkou 
-odhalí vliv světové avantgardy na českou 

avantgardu, vyhledá společné a odlišné rysy 

tvorby 
-odliší různost témat v meziválečné světové 

próze 
-popíše znaky uměleckých proudů meziváleč-
né české literatury, představitele a tematiku 
-objasní odraz války v české literatuře a její 

specifika 
 
-využívá znalostí o větných členech a jejich 

vztazích, o aktuálním členění výpovědí a 

o druzích vět podle záměru mluvčího k účin-
nému dorozumívání, logickému strukturování 

výpovědí a k odlišení záměru mluvčího 
-vědomě užívá různých jazykových a syn-
taktických prostředků s ohledem na konkrétní 

situace 
-sděluje a vysvětluje nové poznatky, názory 
-napíše seminární práci z oblasti jazykové 

nebo literární 
-posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení argumentačně podpoří vše-
strannou analýzou textu 
-píše odborné i neformální referáty 
-interpretuje a analyzuje základní útvary 

odborného stylu 
-rozpozná postoje a různé názory z hlediska 
vlastních zkušeností 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonver-
bálních prostředků řeči a interpretuje je v řeči 

literatuře 
-česká avantgarda 
 
 
-světová literatura mezi dvěma světovými 

válkami 
-česká meziválečná literatura 
 
-druhá světová válka v české literatuře 
 
 
-syntax, větná stavba (větné členy, vztahy), 

výpověď, aktuální větné členění, textová 

syntax, základy valenční syntaxe 
 
 
 
 
 
 
-styl odborný 
-úvaha, výklad 
-styl prakticky odborný 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 

– organizace třídních dis-
kuzí k aktuálním problé-
mům ve společnosti a ve 

škole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO, CHE, FYZ, ZMP – 
práce s odbornými texty 
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-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 
-vyhledává informace z příruček, knih, 

internetu 
-najde konkrétní informaci na internetu a ověří 

správnost v nezávislém zdroji 
-vytvoří anotaci odborné knihy 
-zpracovává z odborného textu výtahy, výpis-
ky, konspekty 
-používá různé prostředky textového nava-
zování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, 

přehlednosti a logické souvislosti; rozčlení text 

podle jeho obsahově tematické složky 
-vhodně užívá základy konverzace 
-efektivně a samostatně využívá různých infor-
mačních zdrojů 

Ročník: 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Žák: 
-vystihne podstatné znaky vývoje české litera-
tury po 2. světové válce, témata a představitele 
-popíše znaky uměleckých proudů poválečné 

světové literatury, představitele a tematiku 
-vystihne charakteristické rysy poválečné 

literatury na vybraných dílech  
-vystihne základní rysy přelomu století 20. a 

21. v české i světové literatuře 
-píše odborné i neformální referáty 
-vyhledá autory, kteří k němu osobně promlou-
vají 

 
-česká literatura po druhé světové válce 
 
-odraz druhé světové války ve světové litera-
tuře 
-poválečný vývoj ve světové literatuře 
 
-česká a světová literatura posledního 

dvacetiletí 20. století a počátku 21. století 
-interpretace literárních textů 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě (významní 

Evropané, Evropané 

z českého prostředí)  

 
DEJ – historický kontext 

daného období 
 
 
HUV a VV – umělecké 

směry 2. poloviny 20. 

století; současné trendy 

vážné a moderní hudby 

21. století 
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-propojí historické a kulturní události s litera-
turou 
-objektivně zhodnotí literární dílo 
-vysvětlí význam literatury a umění pro život 

člověka 
-analyzuje text, umí aplikovat nabyté znalosti 
-argumentuje při interpretaci textu i při obha-
jobě práce vlastní 
 
-odlišuje různé varianty národního jazyka a 

vhodně jich využívá ve svém jazykovém pro-
jevu v souladu s komunikací 
-rozliší útvary národního jazyka 
-na vybraných textech vyloží základní rysy 

češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i 

současné vývojové tendence 
-používá různé prostředky textového navazo-
vání vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, pře-
hlednosti a logické souvislosti; rozčlení text 

podle jeho obsahově tematické složky 
-posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

textu, svá tvrzení argumentačně podpoří vše-
strannou analýzou textu 
-v mluveném projevu vhodně užívá nonver-
bálních prostředků řeči a interpretuje je v řeči 
-v mluveném projevu vhodně volí výrazové 

prostředky 
-vyhledává informace z příruček, knih, inter-
netu 
-najde konkrétní informaci na internetu a ověří 

správnost v nezávislém zdroji 
-posuzuje a interpretuje komunikační účinky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-historický vývoj českého jazyka 
 
 
 
 
 
 
-styl administrativní 
-styl umělecký 
-styl řečnický 
-styl esejistický 
 

 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální 
komunikace – referáty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – historická území 
IVT – práce 

s informačními zdroji 
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textu, svá tvrzení argumentačně podpoří vše-
strannou analýzou textu 
-dokáže mluvit kultivovaně 
-vědomě užívá různých jazykových prostředků 

s ohledem na konkrétní situaci  
-zpracovává z odborného textu výtahy, výpis-
ky, konspekty 
-vytváří text s týmž obsahem, ale s různými 

postoji 
-vyhledává a ověřuje informace 
-vyplní úřední formuláře, napíše životopis 
-zná zásady vstupního pohovoru 
-správně užívá v mluvených projevech správ-
nou výslovnost, argumentaci 
-vede slovní spor 
-vytváří v diskusi strategie a taktiky 
-naslouchá druhým, reaguje na to, co říkají 
-aktivně a produktivně se účastní diskusí 
-formuluje zřetelně stanovisko v diskusi 
-napíše seminární práci z oblasti jazykové 
nebo literární 
-v mluveném projevu využívá základních 

principů rétoriky 
-používá různé prostředky textového navazo-
vání vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, 

přehlednosti a logické souvislosti; rozčlení text 

podle jeho obsahově tematické složky 
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Anglický jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen jako povinný předmět v 1. – 6. ročníku šestiletého gymnázia. V rámci tohoto předmětu je 

realizován celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk z RVP ZV a RVP G. Vzdělávání v anglickém jazyce na vyšším stupni 

šestiletého gymnázia navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A2 (podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky) osvojenou na konci 2. ročníku šestiletého gymnázia a směřuje k dosažení úrovně B2 (podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) pro první cizí jazyk. 

Na šestiletém gymnáziu je v oboru živé jazyky rozšířena hodinová dotace výuky anglického jazyka doplněná o povinně volitelné předměty 

vyučované v anglickém jazyce akreditované MŠMT ČR. Žáci následně získají doložku na vysvědčení o absolvování výuky v cizím jazyce. Tyto 
předměty jsou vyučované v 5. a 6. ročníku s dotací 1 hodina týdně a doplňují výuku oborového předmětu v českém jazyce. Rovněž jsou v tomto 
oboru nabízeny povinně volitelné konverzace se zaměřením na oborový předmět vyučované v anglickém jazyce. V 5. ročníku jako úvod do 

studia je nabízena konverzace se zaměřením na oborový předmět, která v 6. ročníku přechází v předmět v cizím jazyce v dotaci 2 hodiny týdně. 

Po jeho absolvování žáci získají doložku na vysvědčení. 
Předmět Anglický jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí 

především se vzdělávacími obsahy předmětů Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Základy společenských věd, Zeměpis, Dějepis, 

Informatika a výpočetní technika, Informační technologie, Estetická výchova. Vzdělávací obsah těchto předmětů prolíná výukou ve všech 

ročnících. 
Dále jsou do výuky v průběhu celého studia integrována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického 

občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. 
Tato průřezová témata mohou být realizována formou referátů, projektů a řízených diskuzí. 

 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Anglický jazyk je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 5  

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuka probíhá vedle kmenových učeben také ve speciálních učebnách (učebna ANJu, didaktická učebna, 

učebna informačních technologií). Studenti jsou děleni do skupin o průměrném počtu 15. Žáci v průběhu studia získávají receptivní, produktivní 

a interaktivní řečové dovednosti. 
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti jazykových prostředků a funkcí, tj. znalostí z oblasti fonetiky, pravopisu, gramatiky, lexikologie 

a základů syntaxe. Dále rozšiřovat slovní zásobu a především rozvíjet schopnost a sebevědomí žáků užívat anglického jazyka jako 
mnohostranného prostředku ke zpracovávání a následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakce se světem a sebou 

samým v ústní i písemné podobě na základě příslušných rolí v různých komunikačních situacích.  
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Rovněž si klade za cíl rozvíjet kompetence, dovednosti a postoje v prostředí digitálních technologií, v online komunikaci na sociálních 

sítích. Součástí cílů je motivovat žáky a podněcovat jejich zájem o samostudium, v maximální míře podporovat jejich studijní úsilí a napomáhat 

formování jejich hodnotových orientací. 
V neposlední řadě má předmět rozšiřovat faktografické znalosti žáků týkající se zemí, ve kterých se studovaným jazykem mluví, a také 

upevňovat vědomí existence odlišných kultur a zároveň postupného sbližování národů nejen v rámci spojené Evropy, ale i v celosvětovém 

měřítku a informovat žáky o možnostech studia v zahraničí a účasti v různých mezinárodních projektech. 
Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou v průběhu studia vystaveni i jiným variantám angličtiny. Výuka probíhá dle 

řady učebnic, doplněné většinou pracovním sešitem. Celoročně se pracuje s cizojazyčnými časopisy (R+R, Gate, Bridge). Ve výuce jsou 

uplatňovány dramatizace, hraní rolí, improvizace, využití nahrávek a textů. Žáci jsou podporováni v tvorbě vlastních plakátů, prezentací, projektů 

a jiných vlastních materiálů. Na vzdělávací obsah předmětu navazují obsahy volitelných předmětů. Součástí nabídky jsou volitelné předměty 

zacílené na přípravu ke složení mezinárodních zkoušek FCE a CAE. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Anglického jazyka jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy v podobě kompetencí. Na 

nižším gymnáziu se jedná o kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní, sociální a personální a kompetence občanské 

a digitální. Na vyšším gymnáziu a v rámci čtyřletého studia se rozvíjejí kompetence k učení, k řešení problémů, k podnikavosti, 
komunikativní, sociální a personální, občanské a digitální kompetence. 

 
Kompetence k učení: 

 žáci pracují samostatně i ve skupinách a jsou vedeni učitelem k sebehodnocení, organizují a řídí vlastní domácí přípravu 
 žáci jsou motivováni k učení se cizímu jazyku jako nezbytné součásti svého budoucího života (seznamují se se vstupními testy na 

VŠ, s požadavky na uchazeče o zaměstnání, s možnostmi studia v zahraničí, komunikace s ostatním světem, obzvláště s EU atd.) 
 žáci využívají různé strategie učení: analyzují texty z obsahového hlediska a rozvíjejí své kritické myšlení, vytvářejí myšlenkové 

mapy, řeší problémové situace navozené učitelem, sbírají informace na zadané téma, zpracovávají a prezentují je 
 žáci jsou vedeni k vyjadřování a obhajování vlastního názoru na nejrůznější kontroverzní témata a prezentují svoje poznatky a 

zkušenosti 
 žáci jsou učitelem vedeni k tomu, aby využívali cizí jazyk jako prostředek sloužící ke komunikaci, k získávání a předávání 

informací a vědomostí na základě dřívějších poznatků ve škole i mimo školu prostřednictvím besed, dialogů, písemných projevů 

atp. 
 žáci se osvojují schopnost kriticky přijímat hodnocení svých výkonů učitelem, který věcně komentuje a vysvětluje dílčí úspěchy či 

neúspěchy žáka 
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Kompetence k řešení problémů: 
 žáci pod vedením učitele opravují gramatické i stylistické chyby v textu a objasňují je na základě dříve získaných poznatků, 

z hlediska obsahového analyzují texty, rozpoznávají problémy a vyjadřují své názory na jejich řešení 
 učitel vhodným způsobem (s použitím materiálů různé obtížnosti) umožňuje žákům poznávat a hodnotit jejich individuální 

schopnosti tak, aby si vybrali vlastní styl učení, domácí přípravy apod. 
 žáci jsou učitelem vedeni k rozvíjení vlastní fantazie, představivosti a kreativního myšlení prostřednictvím rolí, vytvářením 

fiktivních příběhů, tvorbou myšlenkových map, kreativního psaní, individuálních i týmových prezentací, dialogů atp., k čemuž 

využívají dílčí myšlenkové operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, třídění, abstrakce, konkretizace, generalizace) 
 žáci jsou učitelem vedeni k logickému myšlení v protikladu s bezmyšlenkovitým opakováním naučených frází (otázky, kvízy, 

vyjadřování vlastních postojů a hodnocení v diskusích i při prezentacích atp.) 
 žáci si ověřují správnost získaných znalostí a dovedností (např. fungování gramatického systému a slovní zásoby 

v autentických cizojazyčných textech, schopnost komunikace s rodilými mluvčími atp.) 
 

Kompetence komunikativní: 
 žáci jsou pověřováni úkoly, pro jejichž splnění je nezbytné využít informačních a komunikačních technologií, zejména internetu 
 svoje jazykové znalosti žáci prakticky využívají v ústní i písemné komunikaci s cizojazyčnými partnery, mají možnost zúčastňovat 

se výměnných zahraničních pobytů, různých mezinárodních projektů, debatní ligy, zahraničních zájezdů, vést písemný formální 

styk s institucemi, neformální korespondenci se zahraničními přáteli atp. 
 žáci ověřují své schopnosti cizojazyčně reagovat v různých komunikačních situacích prostřednictvím vytváření improvizovaných 

dialogů různé úrovně formálnosti vzhledem k úrovni jejich znalostí 
 žáci prezentují své výstupy na veřejnosti (před třídou nebo jinou skupinou posluchačů) 

 
Kompetence sociální a personální: 

 žáci pod vedením učitele získávají a rozvíjejí tyto kompetence v průběhu celého studia zároveň s kompetencemi výše uvedenými 

prostřednictvím vhodného výběru témat (např. lidské tělo a zdravý životní styl, ochrana životního prostředí, problémy ve světě, 

multikulturní aspekty, sociální problémy atp.) a metod (kritické myšlení, problémové vyučování, týmová práce, projektová práce, 

řízená i neřízená diskuse, individuální prezentace atp.) 
 

Kompetence občanské: 
 žáci jsou seznamováni s reáliemi zemí studovaného jazyka ve srovnání s reáliemi ČR  
 žáci formulují vlastní postoje a názory, hájí svá práva i práva druhých, tolerují názory ostatních 
 žáci jsou motivováni ke sledování aktuálního dění doma i ve světě na poli kultury, sportu, politického dění apod. 
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Kompetence pracovní: 
 u žáků jsou vytvářeny pravidelným zadáváním domácích úkolů pracovní návyky. Hodnocením přípravy a zpracováním zadaných 

úkolů jsou žáci vedeni k získávání návyků systematické a pečlivé práce. 
 

Kompetence k podnikavosti: 
 žáci jsou vedeni k posuzování a kritickému hodnocení rizik souvisejících s rozhodováním v reálných životních situacích a ke 

schopnosti tato rizika nést 
 žáci jsou navozováním situací, kdy se musí cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti 

rozhodovat, vedeni k vlastním volbám dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření 
 žáci jsou motivováni k průběžnému kritickému hodnocení dosažených výsledků a korigování dalších činností s ohledem na 

stanovené cíle  
 žáci jsou podporováni v dosahování úspěchů 
 žáci pod vedením učitele nabývají proaktivního přístupu, směřují k vlastní iniciativě, tvořivosti a inovacím 

 
Kompetence digitální: 

 žáci jsou vedeni k orientaci v digitálním prostředí a k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních 

technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života 
 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení a aplikací pro výuku anglického jazyka, využívají je při domácí i školní práci na 

základě pokynů učitele 
 žáci při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednají eticky, s ohleduplností a respektem k druhým 

 
Postupy a metody získávání klíčových kompetencí jsou učitelem vybírány s ohledem na věk žáků a jejich postupně se rozvíjející jazykové 

schopnosti a dovednosti.  
Kromě klasické vyučovací hodiny studenti získávají kompetence prostřednictvím krátkodobých exkurzí, zájezdů do Velké Británie, 

divadelních a filmových představení v anglickém jazyce, výměnných pobytů a mezinárodních projektů (např. projekt Erasmus+ aj.). 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové dovednosti 
Žák: 
-čte krátké dialogy v učebnici 
-rozumí krátkým dialogům a popisům 

v učebnici, odpoví na jednoduché otázky 
-rozumí jednoduchým instrukcím učitele 
-rozumí jednoduchým nahrávkám v učebnici  
-používá slovníček k učebnici 
 
 
 
Produktivní řečové dovednosti   
-sdělí základní informace o sobě, své rodině 

a bydlišti 
-porovná sídla a blízké osoby 
-napíše pozdrav z prázdnin, popíše svoji 

rodinu, napíše dopis kamarádovi 
-z dostupných informací napíše biografii 

slavné osobnosti 
 
 
 
 
 

              
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
-základy anglické 

výslovnosti  
-výslovnost osobních 

jmen, jmen měst, zemí  
-výslovnost 

jednotlivých hlásek, 

důraz na odlišné 

hlásky od českého 

jazyka 
-slovní důraz 
 
Lexikologie  
-používá slovník k 

učebnici 
-instrukce v učebnici  
-pravopis 
-seznamuje se 
postupně s přepisem 

slov (transkripce) a 
jejich výslovností  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-město a jeho části 

(škola, knihovna…)  
-domácí práce  
-oblečení, jídlo 
-přídavná jména 
-spojky – and, but, be-
cause, or 
-zvířata, příroda 

 
OSV: Poznávání a 

rozvoj vlastní osob-
nosti;  
Sociální komunikace; 

Spolupráce a soutěž 
 
 
VMEGS: Žijeme v 

Evropě 
 
 
EV: Problematika 
vztahů organismů a 

prostředí 

 
 CJL ZEM BIO VYV 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Anglický jazyk 

- 472 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové dovednosti 
-osloví, pozdraví, představí se, omluví se, 

poděkuje, vyjádří souhlas, nesouhlas, 
prosbu, blahopřání, dotaz, určí čas 
-odpoví na otázky k vyslechnutému či pře-
čtenému textu 
 

-osobní a 

přivlastňovací 

zájmena 
-barvy 
-základní části těla  
-předložky času 

základní číslovky 1-
100 
-dny v týdnu 
-dům – místnosti a 

nábytek 
 
Gramatika  
-základní konverzační 

fráze, základní 

pravidla anglického 

slovosledu -Sloveso to 
be a to have got v 
přítomném čase 
-sestavování jednodu-
chých vět 
-základní větné členy 
-člen a/an, the 
-vazba there is/there 
are 
-hodiny – vyjádření 

času 
-přivlastňovací pád, 

přivlastňovací 

zájmena 
-přítomný čas 

průběhový a prostý  

-přísloví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-modální slovesa  
-jednoduché věty a 

otázky 
-jednoduchá souřadná i 

podřadná souvětí  
-this/these, that /those  
-předložky místa  
-vyjádření budoucnosti  
-stupňování 

přídavných jmen 
-předpřítomný čas 
-množné číslo podstat-
ných jmen 
-příslovce 
-vyjádření kvantity 
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-minulý čas prostý  
-rozkazovací způsob  
-popis každodenních 

zvyků a činností 
 
Reálie  
-Kultura vybraných 

zemí 
-Vánoce 
-Velikonoce 
-stravovací návyky  
-oblečení a móda 

Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové dovednosti 
Žák: 
-čte nahlas a foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu z učebnice  
-napodobuje výslovnost učitele  
-rozumí textům s velmi malým procentem 

neznámých slov, je schopen vyhledat v 
textu odpovědi na otázky mluvčího z 

nahrávek 
 
 
 
 
 
 

  
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
-základy anglické 

výslovnosti 
-výslovnost osobních 

jmen, jmen měst, zemí 

-výslovnost 

jednotlivých hlásek, 

důraz na odlišné 

hlásky od českého 

jazyka 
-slovní důraz, větný 

důraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV: Poznávání a 

rozvoj vlastní osob-
nosti;  
Sociální komunikace; 

Spolupráce a soutěž 
 
 
VMEGS: Žijeme v 

Evropě 
 
 
EV: Problematika 
vztahů organismů a 

prostředí 

 
 CJL ZEM BIO VYV 
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Produktivní řečové dovednosti   
-rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

artikulované delší promluvy 
-odvodí pravděpodobný význam nových 

slov z kontextu za pomoci vizuální opory 
-popíše problém a navrhne jeho řešení 
-vysvětlí cestu, domluví si schůzku 
-stručně reprodukuje obsah jednoduchého 

vyprávění za pomoci struktur 
zapamatovaných z textu 
-napíše jednoduchý dopis nebo pohlednici, 

porovná děj obvyklý a právě probíhající, 

vyjádří děj skončený, převede text z 

jednoho času do druhého 
-napíše dopis kamarádovi, napíše článek o 

svojí zemi, napíše pozvánku 
 
 
 
 
Interaktivní řečové dovednosti 
-osloví a pozdraví i neznámého člověka, 

představí se, omluví se, poděkuje, vyjádří 

souhlas, nesouhlas, prosbu, blahopřání, 

dotaz, určení času, přivítá návštěvu 
 

Lexikologie  
-podmětná a 

předmětná zájmena 
-popis města a 

instrukce k určení 

směru, místní 

předložky 
-popis denního 

režimu, zvyků a 

životního stylu 
-popis lidí, 

charakteristika, 
oblečení 
-číslovky řadové 
-datum a čas, měsíce, 

roční období 
-přídavná jména a 

příslovce 
-jídlo 
-počasí 
-oblečení 
 
Gramatika  
-přítomný čas prostý x 

průběhový 
-minulý čas slovesa to 

be 
-minulý čas prostý, 

pravidelná a 

nepravidelná slovesa  
-budoucí čas 
-modální slovesa a 

 
-nakupování  
-zaměstnání  
-technologie 
-ochrana přírody, 

ohrožené druhy 
-nehody a bezpečnost 
-historické památky  
-zdraví, nemoci  
-cestování 
-přísloví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-základní pravidla 
používaní členů – 
neurčitý, určitý 
-stupňování 

přídavných jmen, 

srovnávací vazby 
-příslovce x přídavné 

jméno, tvorba příslovcí 
-psaní krátkých 
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opisné tvary  
-vyjádření množství 

(much, many), 
základní rozdíl mezi 

počitatelnými a 

nepočitatelnými 

podstatnými jmény 
 
Reálie  
-Vánoce 
-Velikonoce 
-narozeninové oslavy 

-základní údaje o 

anglicky mluvících 

zemích 
-světové osobnosti 

stručných dopisů a 

pohlednic 
-žádání a poskytování 

osobních informací  
-trpný rod, nepřímá řeč 

-předpřítomný čas 
-podmínkové věty  
-infinitiv a gerundium 
-rozkazovací způsob 

Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové dovednosti 
Žák: 
-rozumí frázím a slovní zásobě vztahující se 

k oblastem, které se jej bezprostředně týkají 
-rozumí smyslu autentického rozhovoru 
dvou či více osob na známé téma, pokud je 
rozhovor pomalejší a zřetelný 
-čte texty za účelem sdělení obsahu či 

informace 
-vyhledá informace z textu na běžné, 

konkrétní téma, umí je prezentovat v 

  
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
-základy anglické 

výslovnosti 
-výslovnost osobních 

jmen, jmen měst, 

zemí  
-výslovnost 

jednotlivých hlásek, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV: Poznávání a 

rozvoj vlastní osob-
nosti  
Seberegulace, organi-
zační dovednosti, 

efektivní řešení 

problémů  
Sociální komunikace  
Spolupráce a soutěž  
 
VMEGS: Globální 

 
 ZEM, CJL VYV, ZSV 
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individuálním projektu a jednoduše vyjádřit 

svůj názor 
-používá dvojjazyčný slovník při práci s 

neznámým textem  
-rozumí reprodukovaným textům z CD 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové dovednosti   
-odpoví na složitější otázky 
-zachytí specifické informace v textech 

odpovídajících slovní zásobě 
-detailně reprodukuje slyšené (ústně i 

písemně) 
 
 
 
 
Interaktivní řečové dovednosti 
-osloví a pozdraví i neznámého člověka, 

představí se, omluví se, poděkuje, vyjádří 

souhlas, nesouhlas, prosbu, blahopřání, 

dotaz, určení času, přivítá návštěvu 
 

důraz na odlišné 

hlásky od českého 

jazyka 
-slovní důraz, větný 

důraz 
 
Lexikologie  
-používaní 

dvojjazyčného 

slovníku 
-přídavná jména, 

předložky 
-vícevýznamová slova 
-popis zemí, měst  
-frázová slovesa  
-nepravidelná slovesa  
-jídlo, nakupování, 

obchody 
-hudba 
-zaměstnání 
 
Gramatika  
-vztažná zájmena 
-počitatelná a 

nepočitatelná 

podstatná jména  
-přítomný prostý, pří-
tomný průběhový a 

předpřítomný čas 
-minulý prostý a 

minulý průběhový čas  
-předpřítomný prostý 

 
 
 
 
 
 
 
-zločinnost 
-cestování 
-životní prostředí 
-popis (pocitů, situací, 

slavností atd.)  
-předpony, přípony, 

tvoření jiných slovních 

druhů ze známého 

slova 
-synonyma, antonyma 
-přísloví 
 
 
 
 
- přací věty 
-trpný rod 
-vyjádření množství 

(much, many, a few, a 
little, a lot of, lots of)  
-some a any a jejich 
složeniny 
-počitatelná a nepočita-
telná podstatná jména  
-členy, členy s názvy 

problémy, jejich 

příčiny a důsledky  
 Žijeme v Evropě  
 
EV: Problematika 
vztahů organismů a 

prostředí  
Člověk a životní pro-
středí  
 
MeV: Média a 

mediální produkce 
 Mediální produkty a 

jejich významy  
Účinky mediální pro-
dukce a vliv médií 

Role médií v 

moderních dějinách 
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x minulý prostý čas  
-předminulý čas  
-nepřímá řeč 
 
Reálie  
-kultura anglicky 
mluvících zemí 

Londýn, New York a 

jiná města 
-tradice a slavnosti  
-příběhy 
-lidé a jejich 

zaměstnání  
-stravovací návyky 

míst 
-too, enough  
-podmínkové věty prv-
ního a druhého typu 
-vazba to have 
something done  
-modální slovesa 

Ročník: 6. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Receptivní řečové dovednosti 
Žák: 
-rozumí hlavním myšlenkám projevu o 

běžných tématech 
-rozumí obsahu textu s neznámou slovní 

zásobou, nachází informace 
-částečně identifikuje strukturu textu: úvod, 

hlavní část a závěr 
-čte text za účelem sdělení obsahu či 

informace  
-vyhledá informace z jednoho textu na běžné 

konkrétní téma, umí je jasně a srozumitelně 

prezentovat v individuálním projektu a 

  
Jazykové prostředky 

a funkce 
 
Fonetika  
-základy anglické 

výslovnosti 
-výslovnost osobních 

jmen, jmen měst, 

zemí  
-výslovnost 

jednotlivých hlásek, 

důraz na odlišné 

hlásky od českého 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OSV:  
Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; 

Seberegulace, 
organizační 

dovednosti, efektivní 

řešení problémů; 

Sociální komunikace; 

Spolupráce a soutěž  

 
ZEM, CJL, VYV, ZSV 
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jednoduše vyjádřit svůj názor 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové dovednosti   
-odvodí význam neznámých slov na základě 

již osvojené slovní zásoby, příslušné znalosti 
tvorby slov a částečně i kontextu 
-používá různé typy slovníků při práci s 

neznámým textem 
-vyhledává, získává a používá informace po-
třebné pro práci v informativní literatuře 
 
 
 
Interaktivní řečové dovednosti 
-osloví a pozdraví i neznámého člověka, 

představí se, omluví se, poděkuje, vyjádří 

sou-hlas, nesouhlas, prosbu, blahopřání, 

dotaz, určení času, přivítá návštěvu 
 

jazyka 
-slovní důraz, větný 

důraz 
 
Lexikologie  
-tvoření slov  
-příslovce 
-každodenní 

angličtina a 

společenská 

konverzace, 
vyjadřování názorů  
-zábava 
 
Gramatika  
-slovesné časy 
 -nepřímá řeč, 
-trpný rod 
-gerundium a infinitiv 
-různé typy vedlejších 

vět 
-stupňování 

přídavných jmen  
-modální slovesa – 
povinnost a povolení 
 
Reálie  
-vybraná témata 

týkající se anglicky 
mluvících zemí, 

historie, geografie, 
významné osobností 

 
 
 
 
 
-doprava 
-vzdělání a vzdělávání 
-sport a zábava ve vol-
ném čase 
-frázová slovesa  
-idiomy 
 
 
 
 
-vyjádření názoru, 

povolení, nabídky, 

návrhu, odmítnutí 
 

 
VMEGS:  
Globální problémy, 

jejich příčiny a dů-
sledky;  
Žijeme v Evropě; 

Vzdělávání v Evropě a 

ve světě  
 
MuV:  
Vztah k multilingvní 

situaci a ke spolupráci 

mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí 
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Německý jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Německý jazyk je vyučován jako povinně volitelný předmět v šestiletém gymnáziu. Předmět náleží do vzdělávací oblasti Jazyk 

a jazyková komunikace, do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Německý jazyk je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3  

V pátém a šestém ročníku je žákům nabízen volitelný předmět Konverzace v německém jazyce, jehož cílem je upevnění a prohloubení 

komunikačních dovedností žáků v německém jazyce. Při výuce předmětu Německý jazyk jsou žáci děleni do skupin, čímž je zajišťována 

efektivita cizojazyčné výuky. Výuka probíhá v jazykových učebnách nebo kmenových třídách vybavených audiovizuální technikou. Žáci mají 

k dispozici také jazykovou knihovnu. 
Hlavním cílem výuky je dosažení odpovídající úrovně interkulturní komunikační kompetence žáků, tedy naučit žáky efektivně a adekvátně 

využívat německý jazyk při řešení nejrůznějších komunikačních situací. Výuka je prioritně zaměřena na rozvoj všech složek komunikační 

kompetence, pozornost je věnována všem čtyřem řečovým dovednostem, jakož i sociolingvistickým a pragmatickým aspektům komunikace 

v cizím jazyce. Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k dosažení úrovně B1 dle SERRJ. Dalšími cíli výuky jsou: a) vést žáky k chápání 

kulturní diverzity a k tolerantnímu přístupu k jiným kulturám, b) na základě systematického porovnávání kultury německy mluvících zemí 

a české kultury přispívat k hlubšímu porozumění kultury vlastní, c) rozšiřovat obecný rozhled žáků s cílem pochopení různorodých souvislostí 

jednotlivých kulturně-společenských jevů v národním, evropském i globálním kontextu, d) rozvíjet digitální gramotnost žáků, schopnost 

zorientovat se ve virtuálním prostředí, naučit žáka kriticky hodnotit předkládané informace a efektivně využívat ICT při studiu i práci, e) 

přispívat k rozvoji osobnosti žáka na úrovni intelektuální, emocionální, etické a estetické, f) přispívat k rozvoji schopnosti žáka vytvářet korektní 

mezilidské vztahy v nejširším slova smyslu, g) naučit žáky vhodným učebním strategiím nezbytným pro celoživotní učení, nejen cizího jazyka.  
Při studiu německého jazyka je důraz kladen také na efektivní využívání mezipředmětových vztahů, jedná se zejména o aktivizaci znalostí 

a dovedností získaných v Českém jazyce a literatuře, Anglickém jazyce, Zeměpisu, Dějepisu, Základech společenských věd, Hudební výchově 

a Výtvarné výchově aj. Vyučovací předmět systematicky rozvíjí také průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova formou komunikačních her, 

simulací komunikačních situací či prací na studentských projektech.  
Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak žákům s diagnostikovanou dyslexií, 

dysortografií a dysgrafií. Nadaní žáci mají možnost účastnit se konverzačních nebo umělecky zaměřených soutěží v německém jazyce. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Německého jazyka jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky: 

 k využívání různých učebních strategií s ohledem na individuální osobnostní rysy žáka 
 k efektivnímu využívání vhodných on-line zdrojů a ICT při studiu  
 k efektivnímu využívaní mezipředmětových souvislostí 
 k reflexi vlastních chyb jako východiska pro další učení 
 ke svědomité a soustavné přípravě na výuku 

 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 uměli řešit nejrůznější standardní i méně standardní interkulturní situace  
 vnímali problémovou situaci jako výzvu pro hledání cesty k jejímu řešení 
 uměli vyhledávat relevantní informace, kriticky je hodnotit a využívat pro obhájení svého názoru či řešení problémové situace 

 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 adekvátně a efektivně komunikovali v cizím jazyce na dané téma na příslušné úrovni 
 v případě potřeby účelně využívali moderních komunikačních médií 
 vhodným způsobem prezentovali výsledky vlastní činnosti v cizím jazyce, včetně využití prostředků, které poskytují ICT 
 formulovali své myšlenky v cizím jazyce bez vnitřního překladu z mateřštiny 
 si soustavně upevňovali a rozšiřovali repertoár aktivně užívaných jazykových prostředků spojených s ústní i písemnou formou 

jazyka 
 při komunikaci dodržovali pravidla užívání jazyka v daném kulturně-jazykovém prostředí 

 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 při párové či skupinové práci všichni spolupracovali dle svých možností 
 aktivně spoluvytvářeli pravidla realizace výukového procesu a hodnocení jeho výsledků a dodržovali je 
 se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu 
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 v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali 
 k porozumění a respektování úzu komunikačního chování příslušníků různých sociálních či národnostních skupin, k porozumění 

specifik interkulturní komunikace 
 k toleranci a zdvořilosti jako základnímu principu mezilidské komunikace 

 

Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 respektovali názory ostatních 
 chápali a respektovali kulturní odlišnosti, zvyky, tradice, hodnotový systém aj. příslušníků jiných kultur 
 svědomitě pracovali dle svých možností a přijímali odpovědnost za plnění zadaných úkolů 
 se zodpovědně rozhodovali podle dané situace 
 na základě jasně stanovených kritérií adekvátně hodnotili svou práci i práci svých spolužáků 

 

Kompetence k podnikavosti: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 aktivně, iniciativně a tvořivě přistupovali ke svému vzdělávání a veškerým s ním souvisejícím činnostem jako prostředku rozvoje 

svého osobnostního i profesního potenciálu 
 usilovali o dosažení stanovených cílů, průběžně revidovali a kriticky hodnotili dílčí výsledky či stav rozpracování úkolu a na 

základě toho korigovali svou další činnost 
 efektivně využívali dostupné zdroje a ICT při plnění stanovených úkolů 
 pozitivně přistupovali k inovacím 
 k zodpovědnému plnění a dokončování zadaných úkolů, včetně dodržování termínů pro jejich splnění 
 k rozvoji vnitřní motivace při plnění stanovených cílů  
 s ohledem na vlastní potřeby, zájmy či dispozice zodpovědně rozhodovali o svém budoucím vzdělávání i profesní orientaci 
 k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy 

 

Kompetence digitální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 ovládali běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby a využívali je jak ke studiu, tak i jako nástroje komunikace 
 vytvářeli a upravovali digitální obsah, kombinovali různé formáty a vyjadřovali se pomocí digitálních technologií 
 k využívání digitálních technologií s cílem usnadnit si rutinní činnosti, zefektivnit pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce 
 při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednali eticky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia 
 
Poznámka  

V tabulkách níže jsou uváděny stejné obsahy jednotlivých průřezových témat a mezipředmětových vztahů, neboť tyto obsahy jsou 

systematicky rozvíjeny ve všech ročnících cyklicky s gradující náročností, která vyplývá z postupně vzrůstající úrovně interkulturní komunikační 

kompetence žákův cizím jazyce, ze zdokonalování znalostí a dovedností v jiných předmětech i z osobnostního rozvoje žáků. 

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně  
- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- reaguje na otázky týkající se známých 

témat 
- vyžádá si jednoduchou informaci 
- formuluje jednoduchá sdělení 

k probíraným tématům 
- účastní se rozhovoru na známé téma 
 

Psaní 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy, globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, literatura německy mluvících 

zemí 
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běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně 
- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- napíše krátkou zprávu nebo email na 

známé téma  
 

Poslech s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- identifikuje konkrétní informaci ve 

slyšeném textu 
- rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje komunikační situaci 
- rozumí instrukcím učitele při organizaci 

výuky  
 

Čtení s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- vyhledá konkrétní informaci 

v jednoduchém psaném textu 
- vyhledá konkrétní výrazy či fráze dle 

stanoveného tematického nebo formálního 

hlediska  
- užívá dvojjazyčný slovník 

 
Třetí ročník: Dosažení úrovně A1 dle SERRJ 

ANJ - anglicismy v německém jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny německy mluvících zemí, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv německých písní 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, výtvarné umění německy mluvících zemí a jeho 

reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní vědci z německy mluvících zemí, 
biodiverzita, příroda v německy mluvících zemích 
 
CHE - významní vědci z německy mluvících zemí 
 
FYZ - (významní vědci z německy mluvících zemí 
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Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 
- aktivně zahájí, vede a ukončuje rozhovor 

na známé téma 
 

Psaní 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy, globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, literatura německy mluvících 

zemí 
 
ANJ - anglicismy v německém jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny německy mluvících zemí, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv německých písní 
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Poslech s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického psaného textu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 
Čtvrtý ročník: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 

VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, výtvarné umění německy mluvících zemí a jeho 

reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní vědci z německy mluvících zemí, 
biodiverzita, příroda v německy mluvících zemích 
 
CHE - významní vědci z německy mluvících zemí 
 
FYZ - významní vědci z německy mluvících zemí 
 

Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
- adekvátně a efektivně reaguje v běžných, 

každodenních situacích 
- aktivně vstupuje do konverzace na 

všeobecná témata 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy, globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 
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Psaní 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
- využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných autentických textů 
 
Dosažení úrovně B1 dle SERRJ, přičemž 

požadovanou úroveň žáci nemusí nutně 

dosáhnout ve všech deskriptorech 

u jednotlivých řečových dovedností. 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, literatura německy mluvících 

zemí 
 
ANJ - anglicismy v německém jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny německy mluvících zemí, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv německých písní 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, výtvarné umění německy mluvících zemí a jeho 

reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní vědci z německy mluvících zemí,  
biodiverzita, příroda v německy mluvících zemích 
 
CHE - významní vědci z německy mluvících zemí 
 
FYZ - významní vědci z německy mluvících zemí 
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Ročník: 6. ročník  

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických prostředků 
- zapojí se, případně s menšími obtížemi, 

do rozhovoru s rodilými mluvčími na 

běžné a známé téma v předvídatelných 

každodenních situacích 
- aktivně se zapojuje do konverzace na 

různorodá témata, přičemž respektuje 

komunikační zvyklosti daného kulturně-
jazykového prostředí 

- adekvátně a efektivně reaguje i v méně 

běžných situacích 
- sebejistě formuluje svůj názor, který 

podloží argumenty 
- srozumitelně formuluje středně dlouhý 

text na běžné téma, logicky a přehledně 

jej strukturuje 
 

Psaní 
- logicky a jasně strukturuje středně dlouhý 

písemný projev, formální i neformální text 

na běžné či známé téma 
- využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na méně 

běžné téma 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - německy mluvící země jako součást 

Evropy, globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, literatura německy mluvících 

zemí 
 
ANJ - anglicismy v německém jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v německy a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie německy mluvících zemí i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny německy mluvících zemí, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv německých písní, hudba německy mluvících zemí 
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Poslech s porozuměním 
- v mluveném projevu identifikuje různé 

styly a citová zabarvení promluv 
- rozumí složitějším textům pronášeným 

přirozeným tempem řeči 
 

Čtení s porozuměním 
- užívá různé techniky čtení dle typu textu 

a účelu čtení 
- pochopí smysl různorodých autentických 

textů 
- se zorientuje v kompozičně složitějším 

textu na běžná i méně běžná témata  
 

Dosažení cílové úrovně B1 dle SERRJ 

VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace,  výtvarné umění německy mluvících zemí a jeho 

reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní vědci z německy mluvících zemí, 
biodiverzita, příroda v německy mluvících zemích 
 
CHE - významní vědci z německy mluvících zemí 
 
FYZ - významní vědci z německy mluvících zemí 

Učivo: šestileté gymnázium 
Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce německých hlásek a jejich upevňování 
Slovní přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Fonetické procesy německého jazyka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
 

Mluvnice Podstatná jména – určitý, neurčitý člen, skloňování všech typů podstatných jmen v jednotném a množném čísle 
Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – časování pravidelných a nepravidelných sloves, modální slovesa, rozkazovací způsob, minulý čas 

(préteritum, perfektum slabých a silných sloves),  zápor, časování zvratných sloves, budoucí čas, podmiňovací 
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způsob, trpný rod, slovesné vazby 
Předložky – s 3., 4., s 3. a 4., s 2.pádem 
Příslovce – zájmenná, směrová 
Slovosled německé věty – větný rámec, přímý a nepřímý pořádek slov, slovosled věty vedlejší 
Základní druhy souvětí – souřadné i podřadné, vedlejší věty 
Infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami – např. plusquamperfektum, konjunktiv 
plusquamperfekta 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční jídla z německy mluvících zemí a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 

kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace v německy mluvících zemích, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, 

komunikační situace v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 

technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
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Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, kultura německy mluvících zemí a česká kultura, 

pozvánka na kulturní akci 
Svátky a tradice – tradice německy mluvících zemí a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé rodině 
Reálie německy mluvících zemí – prezentace vybraných reálií německy mluvících zemí v kontextu výše 

uvedených tematických okruhů a jejich porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní 

život v německy mluvících zemích, geografické údaje o německy mluvících zemích, významné historické 

události a osobnosti, významné události a osobnosti vědy, kultury, umění, literatury, sportu německy mluvících 

zemí) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 
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Francouzský jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Francouzský jazyk je vyučován jako povinně volitelný předmět v šestiletém gymnáziu. Předmět náleží do vzdělávací oblasti Jazyk 

a jazyková komunikace, do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Francouzský jazyk je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3  

V pátém a šestém ročníku je žákům nabízen volitelný předmět Konverzace ve francouzském jazyce, jehož cílem je upevnění a prohloubení 

komunikačních dovedností žáků ve francouzském jazyce. Při výuce předmětu Francouzský jazyk jsou žáci děleni do skupin, čímž je zajišťována 

efektivita cizojazyčné výuky. Výuka probíhá v jazykových učebnách nebo kmenových třídách vybavených audiovizuální technikou. Žáci mají 

k dispozici také jazykovou knihovnu. 
Hlavním cílem výuky je dosažení odpovídající úrovně interkulturní komunikační kompetence žáků, tedy naučit žáky efektivně a adekvátně 

využívat francouzský jazyk při řešení nejrůznějších komunikačních situací. Výuka je prioritně zaměřena na rozvoj všech složek komunikační 

kompetence, pozornost je věnována všem čtyřem řečovým dovednostem, jakož i sociolingvistickým a pragmatickým aspektům komunikace 
v cizím jazyce. Vzdělávání v předmětu Francouzský jazyk směřuje k dosažení úrovně B1 dle SERRJ. Dalšími cíli výuku jsou: a) vést žáky 

k chápání kulturní diverzity a k tolerantnímu přístupu k jiným kulturám, b) na základě systematického porovnávání francouzské a české kultury 

přispívat k hlubšímu porozumění kultury vlastní, c) rozšiřovat obecný rozhled žáků s cílem pochopení různorodých souvislostí jednotlivých 

kulturně-společenských jevů v národním, evropském i globálním kontextu, d) rozvíjet digitální gramotnost žáků, schopnost zorientovat se ve 

virtuálním prostředí, naučit žáka kriticky hodnotit předkládané informace a efektivně využívat ICT při studiu i práci, e) přispívat k rozvoji 

osobnosti žáka na úrovni intelektuální, emocionální, etické a estetické, f) přispívat k rozvoji schopnosti žáka vytvářet korektní mezilidské vztahy 

v nejširším slova smyslu, g) naučit žáky vhodným učebním strategiím nezbytným pro celoživotní učení, nejen cizího jazyka.  
Při studiu francouzského jazyka je důraz kladen také na efektivní využívání mezipředmětových vztahů, jedná se zejména o aktivizaci 

znalostí a dovedností získaných v Českém jazyce a literatuře, Anglickém jazyce, Zeměpisu, Dějepisu, Základech společenských věd, Hudební 

výchově a Výtvarné výchově aj. Vyučovací předmět systematicky rozvíjí také průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova formou 

komunikačních her, simulací komunikačních situací či prací na studentských projektech.  
Vzhledem k tomu, že francouzština je náročná po stránce fonetické, je zvláštní pozornost věnována žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zejména pak žákům s diagnostikovanou dyslexií, dysortografií a dysgrafií. Nadaní žáci mají možnost účastnit se konverzačních nebo 
umělecky zaměřených soutěží ve francouzském jazyce.  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Francouzského jazyka jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky: 

 k využívání různých učebních strategií s ohledem na individuální osobnostní rysy žáka 
 k efektivnímu využívání vhodných on-line zdrojů a ICT při studiu  
 k efektivnímu využívaní mezipředmětových souvislostí 
 k reflexi vlastních chyb jako východiska pro další učení 
 ke svědomité a soustavné přípravě na výuku 

 
Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 uměli řešit nejrůznější standardní i méně standardní interkulturní situace  
 vnímali problémovou situaci jako výzvu pro hledání cesty k jejímu řešení 
 uměli vyhledávat relevantní informace, kriticky je hodnotit a využívat pro obhájení svého názoru či řešení problémové situace 

 
Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 adekvátně a efektivně komunikovali v cizím jazyce na dané téma na příslušné úrovni 
 v případě potřeby účelně využívali moderních komunikačních médií 
 vhodným způsobem prezentovali výsledky vlastní činnosti v cizím jazyce, včetně využití prostředků, které poskytují ICT 
 formulovali své myšlenky v cizím jazyce bez vnitřního překladu z mateřštiny 
 si soustavně upevňovali a rozšiřovali repertoár aktivně užívaných jazykových prostředků spojených s ústní i písemnou formou 

jazyka 
 při komunikaci dodržovali pravidla užívání jazyka v daném kulturně-jazykovém prostředí 

 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 při párové či skupinové práci všichni spolupracovali dle svých možností 
 aktivně spoluvytvářeli pravidla realizace výukového procesu a hodnocení jeho výsledků a dodržovali je 
 se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu 
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 v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali 
 k porozumění a respektování úzu komunikačního chování příslušníků různých sociálních či národnostních skupin, k porozumění 

specifik interkulturní komunikace 
 k toleranci a zdvořilosti jako základnímu principu mezilidské komunikace 

 
Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 respektovali názory ostatních 
 chápali a respektovali kulturní odlišnosti, zvyky, tradice, hodnotový systém aj. příslušníků jiných kultur 
 svědomitě pracovali dle svých možností a přijímali odpovědnost za plnění zadaných úkolů 
 se zodpovědně rozhodovali podle dané situace 
 na základě jasně stanovených kritérií adekvátně hodnotili svou práci i práci svých spolužáků 

 
Kompetence pracovní (pouze pro nižší stupeň víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 vytvářeli podnětné a tvořivé pracovní prostředí 
 zodpovědně přistupovali k plnění svých úkolů, včetně dodržování stanovených termínů 
 při své činnosti efektivně využívali vhodné ICT 
 reflektovali svou činnost a její výsledky 
 dbali na kvalitu pracovního prostředí, pečovali o estetické prostředí ve třídě 

 
Kompetence k podnikavosti (pouze pro čtyřleté studium a odpovídající ročníky víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 aktivně, iniciativně a tvořivě přistupovali ke svému vzdělávání a veškerým s ním souvisejícím činnostem jako prostředku rozvoje 

svého osobnostního i profesního potenciálu 
 usilovali o dosažení stanovených cílů, průběžně revidovali a kriticky hodnotili dílčí výsledky či stav rozpracování úkolu a na 

základě toho korigovali svou další činnost 
 efektivně využívali dostupné zdroje a ICT při plnění stanovených úkolů 
 pozitivně přistupovali k inovacím 
 k zodpovědnému plnění a dokončování zadaných úkolů, včetně dodržování termínů pro jejich splnění 
 k rozvoji vnitřní motivace při plnění stanovených cílů  
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 s ohledem na vlastní potřeby, zájmy či dispozice zodpovědně rozhodovali o svém budoucím vzdělávání i profesní orientaci 
 k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy 

 
Kompetence digitální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 ovládali běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby a využívali je jak ke studiu, tak i jako nástroje komunikace 
 vytvářeli a upravovali digitální obsah, kombinovali různé formáty a vyjadřovali se pomocí digitálních technologií 
 k využívání digitálních technologií s cílem usnadnit si rutinní činnosti, zefektivnit pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce 
 při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednali eticky 

  



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Francouzský jazyk 

- 495 - 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia 
 
Poznámka 

Na vyšším stupni gymnázia jsou v tabulkách níže uváděny stejné obsahy jednotlivých průřezových témat a mezipředmětových vztahů, 

neboť tyto obsahy jsou systematicky rozvíjeny ve všech ročnících cyklicky s gradující náročností, která vyplývá z postupně vzrůstající úrovně 

interkulturní komunikační kompetence žákův cizím jazyce, ze zdokonalování znalostí a dovedností v jiných předmětech i z osobnostního rozvoje 

žáků. 

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně  
- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- reaguje na otázky týkající se známých 

témat 
- vyžádá si jednoduchou informaci 
- formuluje jednoduchá sdělení 

k probíraným tématům 
- účastní se rozhovoru na známé téma 
 
 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, francouzská literatura 
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Psaní 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- napíše krátkou zprávu nebo email na 

známé téma  
 

Poslech s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- identifikuje konkrétní informaci ve 

slyšeném textu 
- rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje komunikační situaci 
- rozumí instrukcím učitele při organizaci 

výuky  
 

Čtení s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- vyhledá konkrétní informaci 

v jednoduchém psaném textu 
- vyhledá konkrétní výrazy či fráze dle 

stanoveného tematického nebo formálního 

hlediska  
- užívá dvojjazyčný slovník 

Třetí ročník: Dosažení úrovně A1 dle SERRJ 

 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie Francie i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Francie, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní, francouzská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, francouzské výtvarné umění a jeho reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní francouzští vědci, biodiverzita, příroda 

Francie 
 
CHE - významní francouzští vědci 
 
FYZ - významní francouzští vědci 

  



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Francouzský jazyk 

- 497 - 

Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 
- aktivně zahájí, vede a ukončuje rozhovor 

na známé téma 
 

Psaní 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy, 
globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, francouzská literatura 
 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie Francie i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Francie, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní, francouzská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, francouzské výtvarné umění a jeho reflexe 
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Poslech s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického psaného textu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 
Čtvrtý ročník: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 

 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní francouzští vědci, biodiverzita, příroda ve 

Francii 
 
CHE - významní francouzští vědci 
 
FYZ - významní francouzští vědci  

Ročník: 5. ročník  

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
- adekvátně a efektivně reaguje v běžných, 

každodenních situacích 
- aktivně vstupuje do konverzace na 

všeobecná témata 
 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
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Psaní 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
- využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných autentických textů 
 

Dosažení úrovně B1 dle SERRJ, přičemž 

požadovanou úroveň žáci nemusí nutně 

dosáhnout ve všech deskriptorech 

u jednotlivých řečových dovedností. 

Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, francouzská literatura 
 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie Francie i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Francie, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní, francouzská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, francouzské výtvarné umění a jeho reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní francouzští vědci, biodiverzita, příroda ve 

Francii 
 
CHE - významní francouzští vědci 
 
FYZ - významní francouzští vědci  
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Ročník: 6. ročník 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických prostředků 
- zapojí se, případně s menšími obtížemi, 

do rozhovoru s rodilými mluvčími na 

běžné a známé téma v předvídatelných 

každodenních situacích 
- aktivně se zapojuje do konverzace na 

různorodá témata, přičemž respektuje 

komunikační zvyklosti daného kulturně-
jazykového prostředí 

- adekvátně a efektivně reaguje i v méně 

běžných situacích 
- sebejistě formuluje svůj názor, který 

podloží argumenty 
- srozumitelně formuluje středně dlouhý 

text na běžné téma, logicky a přehledně 

jej strukturuje 
 

Psaní 
- logicky a jasně strukturuje středně dlouhý 

písemný projev, formální i neformální text 
na běžné či známé téma 

- využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na méně 

běžné téma 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Francie jako součást Evropy, 
globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, francouzská literatura 
 
ANJ - anglicismy ve francouzském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů ve francouzsky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie Francie i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Francie, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv francouzských písní, francouzská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, francouzské výtvarné umění a jeho reflexe 
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Poslech s porozuměním 
- v mluveném projevu identifikuje různé 

styly a citová zabarvení promluv 
- rozumí složitějším textům pronášeným 

přirozeným tempem řeči 
 

Čtení s porozuměním 
- užívá různé techniky čtení dle typu textu a 

účelu čtení 
- pochopí smysl různorodých autentických 

textů 
- se zorientuje v kompozičně složitějším 

textu na běžná i méně běžná témata  
 
Dosažení cílové úrovně B1 dle SERRJ 

INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní francouzští vědci, biodiverzita, příroda ve 

Francii 
 
CHE - významní francouzští vědci 
 
FYZ - významní francouzští vědci  

Učivo: šestileté gymnázium 
Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce francouzských hlásek 
Slovní přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Fonetické procesy francouzského jazyka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – skloňování základních typů podstatných jmen, lexikální osvojení některých tvarů podstatných 

jmen s nepravidelným paradigmatem 
Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – časování pravidelných a nepravidelných sloves, časování zvratných sloves, minulý a budoucí čas, 

podmiňovací a rozkazovací způsob, modální slovesa, základní slovesa pohybu, vyjádření záporu 
Slovosled francouzské věty 
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Základní druhy souvětí 
Vybrané infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami, např. přídavná jména slovesná či přechodníky 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční francouzská a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 

kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace ve Francii, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, komunikační situace 

v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 

technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, francouzská a česká kultura, pozvánka na kulturní akci 
Svátky a tradice – francouzské a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé rodině 
Reálie Francie – prezentace vybraných francouzských reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a 
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jejich porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní život ve Francii, geografické údaje o 

Francii, významné historické události a osobnosti, významné události a osobnosti francouzské vědy, kultury, 

umění, literatury, sportu aj.) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 
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Ruský jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Ruský jazyk je vyučován jako povinně volitelný předmět v šestiletém gymnáziu. Předmět náleží do vzdělávací oblasti Jazyk 

a jazyková komunikace, do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Ruský jazyk je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3  

V pátém a šestém ročníku je žákům nabízen volitelný předmět Konverzace v ruském jazyce, jehož cílem je upevnění a prohloubení 

komunikačních dovedností žáků v ruském jazyce. Při výuce předmětu Ruský jazyk jsou žáci děleni do skupin, čímž je zajišťována efektivita 

cizojazyčné výuky. Výuka probíhá v jazykových učebnách nebo kmenových třídách vybavených audiovizuální technikou. Žáci mají k dispozici 
také jazykovou knihovnu. 

Hlavním cílem výuky je dosažení odpovídající úrovně interkulturní komunikační kompetence žáků, tedy naučit žáky efektivně a adekvátně 

využívat ruský jazyk při řešení nejrůznějších komunikačních situací. Výuka je prioritně zaměřena na rozvoj všech složek komunikační 

kompetence, pozornost je věnována všem čtyřem řečovým dovednostem, jakož i sociolingvistickým a pragmatickým aspektům komunikace 
v cizím jazyce. Vzdělávání v předmětu Ruský jazyk směřuje k dosažení úrovně B1 dle SERRJ. Dalšími cíli výuku jsou: a) vést žáky k chápání 

kulturní diverzity a k tolerantnímu přístupu k jiným kulturám, b) na základě systematického porovnávání ruské a české kultury přispívat 

k hlubšímu porozumění kultury vlastní, c) rozšiřovat obecný rozhled žáků s cílem pochopení různorodých souvislostí jednotlivých kulturně-
společenských jevů v národním, evropském i globálním kontextu, d) rozvíjet digitální gramotnost žáků, schopnost zorientovat se ve virtuálním 

prostředí, naučit žáka kriticky hodnotit předkládané informace a efektivně využívat ICT při studiu i práci, e) přispívat k rozvoji osobnosti žáka na 

úrovni intelektuální, emocionální, etické a estetické, f) přispívat k rozvoji schopnosti žáka vytvářet korektní mezilidské vztahy v nejširším slova 

smyslu, g) naučit žáky vhodným učebním strategiím nezbytným pro celoživotní učení, nejen cizího jazyka.  
Při studiu ruského jazyka je důraz kladen také na efektivní využívání mezipředmětových vztahů, jedná se zejména o aktivizaci znalostí 

a dovedností získaných v Českém jazyce a literatuře, Anglickém jazyce, Zeměpisu, Dějepisu, Základech společenských věd, Hudební výchově 

a Výtvarné výchově aj. Vyučovací předmět systematicky rozvíjí také průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova formou komunikačních her, 
simulací komunikačních situací či prací na studentských projektech.  

Vzhledem k charakteru předmětu, při němž je využíván jiný grafický systém, je zvláštní pozornost věnována žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zejména pak žákům s diagnostikovanou dyslexií, dysortografií a dysgrafií. Nadaní žáci mají možnost účastnit se 

konverzačních nebo umělecky zaměřených soutěží v ruském jazyce.  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Ruského jazyka jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky: 

 k využívání různých učebních strategií s ohledem na individuální osobnostní rysy žáka 
 k efektivnímu využívání vhodných on-line zdrojů a ICT při studiu  
 k efektivnímu využívaní mezipředmětových souvislostí 
 k reflexi vlastních chyb jako východiska pro další učení 
 ke svědomité a soustavné přípravě na výuku 

 
Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 uměli řešit nejrůznější standardní i méně standardní interkulturní situace  
 vnímali problémovou situaci jako výzvu pro hledání cesty k jejímu řešení 
 uměli vyhledávat relevantní informace, kriticky je hodnotit a využívat pro obhájení svého názoru či řešení problémové situace 

 
Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 adekvátně a efektivně komunikovali v cizím jazyce na dané téma na příslušné úrovni 
 v případě potřeby účelně využívali moderních komunikačních médií 
 vhodným způsobem prezentovali výsledky vlastní činnosti v cizím jazyce, včetně využití prostředků, které poskytují ICT 
 formulovali své myšlenky v cizím jazyce bez vnitřního překladu z mateřštiny 
 si soustavně upevňovali a rozšiřovali repertoár aktivně užívaných jazykových prostředků spojených s ústní i písemnou formou 

jazyka 
 při komunikaci dodržovali pravidla užívání jazyka v daném kulturně-jazykovém prostředí 

 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 při párové či skupinové práci všichni spolupracovali dle svých možností 
 aktivně spoluvytvářeli pravidla realizace výukového procesu a hodnocení jeho výsledků a dodržovali je 
 se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu 
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 v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali 
 k porozumění a respektování úzu komunikačního chování příslušníků různých sociálních či národnostních skupin, k porozumění 

specifik interkulturní komunikace 
 k toleranci a zdvořilosti jako základnímu principu mezilidské komunikace 

 
Kompetence občanské: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 respektovali názory ostatních 
 chápali a respektovali kulturní odlišnosti, zvyky, tradice, hodnotový systém aj. příslušníků jiných kultur 
 svědomitě pracovali dle svých možností a přijímali odpovědnost za plnění zadaných úkolů 
 se zodpovědně rozhodovali podle dané situace 
 na základě jasně stanovených kritérií adekvátně hodnotili svou práci i práci svých spolužáků 

 
Kompetence pracovní (pouze pro nižší stupeň víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 vytvářeli podnětné a tvořivé pracovní prostředí 
 zodpovědně přistupovali k plnění svých úkolů, včetně dodržování stanovených termínů 
 při své činnosti efektivně využívali vhodné ICT 
 reflektovali svou činnost a její výsledky 
 dbali na kvalitu pracovního prostředí, pečovali o estetické prostředí ve třídě 

 
Kompetence k podnikavosti (pouze pro čtyřleté studium a odpovídající ročníky víceletého studia): 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 aktivně, iniciativně a tvořivě přistupovali ke svému vzdělávání a veškerým s ním souvisejícím činnostem jako prostředku rozvoje 

svého osobnostního i profesního potenciálu 
 usilovali o dosažení stanovených cílů, průběžně revidovali a kriticky hodnotili dílčí výsledky či stav rozpracování úkolu a na 

základě toho korigovali svou další činnost 
 efektivně využívali dostupné zdroje a ICT při plnění stanovených úkolů 
 pozitivně přistupovali k inovacím 
 k zodpovědnému plnění a dokončování zadaných úkolů, včetně dodržování termínů pro jejich splnění 
 k rozvoji vnitřní motivace při plnění stanovených cílů  
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 s ohledem na vlastní potřeby, zájmy či dispozice zodpovědně rozhodovali o svém budoucím vzdělávání i profesní orientaci 
 k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy 

 
Kompetence digitální: 
Učitel vede žáky k tomu, aby: 

 ovládali běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby a využívali je jak ke studiu, tak i jako nástroje komunikace 
 vytvářeli a upravovali digitální obsah, kombinovali různé formáty a vyjadřovali se pomocí digitálních technologií 
 k využívání digitálních technologií s cílem usnadnit si rutinní činnosti, zefektivnit pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce 
 při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednali eticky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia 
 
Poznámka 

Na vyšším stupni gymnázia jsou v tabulkách níže uváděny stejné obsahy jednotlivých průřezových témat a mezipředmětových vztahů, 

neboť tyto obsahy jsou systematicky rozvíjeny ve všech ročnících cyklicky s gradující náročností, která vyplývá z postupně vzrůstající úrovně 

interkulturní komunikační kompetence žákův cizím jazyce, ze zdokonalování znalostí a dovedností v jiných předmětech i z osobnostního rozvoje 

žáků. 

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 

správně a stručně  
- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně 

v běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- reaguje na otázky týkající se známých 

témat 
- vyžádá si jednoduchou informaci 
- formuluje jednoduchá sdělení 

k probíraným tématům 
- účastní se rozhovoru na známé téma 
 
 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Ruská federace jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, ruská literatura 
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Psaní 
- formuluje svůj názor na jednoduché, 

běžné téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

- jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 
- reaguje adekvátně a gramaticky správně v 

běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých, vhodných výrazů 
- napíše krátkou zprávu nebo email na 

známé téma  
 

Poslech s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- identifikuje konkrétní informaci ve 

slyšeném textu 
- rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje komunikační situaci 
- rozumí instrukcím učitele při organizaci 

výuky  
 

Čtení s porozuměním 
- identifikuje strukturu jednoduchého textu 

a rozliší hlavní informace 
- vyhledá konkrétní informaci 

v jednoduchém psaném textu 
- vyhledá konkrétní výrazy či fráze dle 

stanoveného tematického nebo formálního 

hlediska  
- užívá dvojjazyčný slovník 

Třetí ročník: Dosažení úrovně A1 dle SERRJ 

 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie RF i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Ruska, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní, ruská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, ruské výtvarné umění a jeho reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní ruští vědci, biodiverzita, příroda v RF 
 
CHE - významní ruští vědci 
 
FYZ - významní ruští vědci, kosmonautika 
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Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska 

v krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

popis 
- aktivně zahájí, vede a ukončuje rozhovor 

na známé téma 
 

Psaní 
- sestaví souvislý text na jednoduché téma 

jako lineární sled myšlenek 
- shrne běžné, obsahově jednoduché 

informace 
- jednoduše reprodukuje vyslechnutý nebo 

přečtený text 
- vysvětlí své názory a stanoviska v 

krátkém a jednoduchém projevu na téma 

osobních zájmů nebo každodenního života 
- formuluje krátké vyprávění nebo stručný 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Ruská federace jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, ruská literatura 
 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie RF i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Ruska, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní, ruská hudba 
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popis 
Poslech s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického ústního projevu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí hlavním bodům či myšlenkám 

autentického psaného textu na běžné 

a známé téma 
- v textu vyhledá konkrétní informaci a dále 

s ní pracuje 
 
Čtvrtý ročník: Dosažení úrovně A2 dle SERRJ 

VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, ruské výtvarné umění a jeho reflexe 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní ruští vědci, biodiverzita, příroda v RF 
 
CHE - významní ruští vědci 
 
FYZ - významní ruští vědci, kosmonautika 

Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
- adekvátně a efektivně reaguje v běžných, 

každodenních situacích 
- aktivně vstupuje do konverzace na 

všeobecná témata 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Ruská federace jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 

interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
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Psaní 
- srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný autentický 

text se slovní zásobou na běžná témata 
- formuluje souvislý, koherentní text na 

běžné, každodenní téma 
 

Poslech s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 

i jednotlivé detaily 
- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
 

Čtení s porozuměním 
- rozumí nekomplikovanému textu v cizím 

jazyce, identifikuje jeho hlavní myšlenku 
i jednotlivé detaily 

- odhadne význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby 

a kontextu 
- využívá různé druhy slovníků při čtení 

nekomplikovaných autentických textů 
 

Dosažení úrovně B1 dle SERRJ, přičemž 

požadovanou úroveň žáci nemusí nutně 

dosáhnout ve všech deskriptorech 

u jednotlivých řečových dovedností. 

 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, ruská literatura 
 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie RF i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Ruska, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní, ruská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, ruské výtvarné umění a jeho reflexe 
 
INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní ruští vědci, biodiverzita, příroda v RF 
 
CHE - významní ruští vědci 
 
FYZ - významní ruští vědci, kosmonautika 
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Ročník: 6. ročník 

Očekávané výstupy Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Žák 
 
Mluvení 
- s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené 

slovní zásoby a gramatických prostředků 
- zapojí se, případně s menšími obtížemi, 

do rozhovoru s rodilými mluvčími na 

běžné a známé téma v předvídatelných 

každodenních situacích 
- aktivně se zapojuje do konverzace na 

různorodá témata, přičemž respektuje 
komunikační zvyklosti daného kulturně-
jazykového prostředí 

- adekvátně a efektivně reaguje i v méně 

běžných situacích 
- sebejistě formuluje svůj názor, který 

podloží argumenty 
- srozumitelně formuluje středně dlouhý 

text na běžné téma, logicky a přehledně 

jej strukturuje 
 

Psaní 
- logicky a jasně strukturuje středně dlouhý 

písemný projev, formální i neformální text 

na běžné či známé téma 
- využívá překladové slovníky při 

zpracování písemného projevu na méně 

běžné téma 

 
 
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace, pravidla komunikačního chování, 

sebepoznávání, sebepojetí, sebereflexe, sebehodnocení, kooperace a kompetice 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Ruská federace jako součást Evropy, 

globalizace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobilita 
 
Multikulturní výchova - jazyková a kulturní diverzita, multikulturalita a interkulturalita, 
interkulturní komunikace, komunikační úzus jednotlivých kulturně-jazykových společenství 
 
Mediální výchova - vyhledávání relevantních zdrojů a jejich kritické hodnocení, zpracování 

miniprojektů s využitím prostředků ICT, virtuální komunikace 
 
Environmentální výchova - příroda a životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 
 
CJL - jazykovědná terminologie, jazykový systém, slohové útvary, ruská literatura 
 
ANJ - anglicismy v ruském jazyce, internacionalismy, interkulturní srovnávání kulturních 

fenoménů v rusky a anglicky mluvících zemích 
 
ZEM - práce s mapou, geografie RF i jiných zemí 
 
DEJ - dějiny Ruska, celoevropsky významné historické události 
 
HUV - poslech a zpěv ruských písní, ruská hudba 
 
VYV - tvorba pozvánky, posteru, prezentace, ruské výtvarné umění a jeho reflexe 
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Poslech s porozuměním 
- v mluveném projevu identifikuje různé 

styly a citová zabarvení promluv 
- rozumí složitějším textům pronášeným 

přirozeným tempem řeči 
 

Čtení s porozuměním 
- užívá různé techniky čtení dle typu textu 

a účelu čtení 
- pochopí smysl různorodých autentických 

textů 
- se zorientuje v kompozičně složitějším 

textu na běžná i méně běžná témata  
 

Dosažení cílové úrovně B1 dle SERRJ 

INF - vyhledávání informací, prezentace výsledků činnosti žáků prostřednictvím ICT 
 
BIO - zdraví člověka a zdravý životní styl, významní ruští vědci, biodiverzita, příroda v RF 
 
CHE - významní ruští vědci 
 
FYZ - významní ruští vědci, kosmonautika 

Učivo: šestileté gymnázium 
Zvuková a grafická podoba 

jazyka 
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Percepce a produkce ruských hlásek 
Slovní přízvuk a redukce 
Intonace vět oznamovacích, tázacích a zvolacích 
Fonetické procesy ruského jazyka 
Azbuka 
Pravopisná pravidla související s probíranými lexikálními a gramatickými prostředky 

Slovní zásoba Slovní zásoba dle jednotlivých tematických okruhů a komunikačních situací – viz níže 
Mluvnice Podstatná jména – skloňování základních typů podstatných jmen, lexikální osvojení některých tvarů podstatných 

jmen s nepravidelným paradigmatem 
Přídavná jména – skloňování a stupňování přídavných jmen 
Zájmena – osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací, vztažná, neurčitá a jejich skloňování 
Číslovky – základní, řadové, vyjádření času, data, letopočtu 
Sloveso – I. a II. časování pravidelných sloves, časování sloves se změnou kmenové hlásky, časování zvratných 

sloves, minulý a budoucí čas, podmiňovací a rozkazovací způsob, modální slovesa, základní slovesa pohybu, 
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vyjádření záporu 
Slovosled ruské věty 
Základní druhy souvětí 
Vybrané infinitivní konstrukce 
Pasivní seznámení se s obtížnějšími jazykovými strukturami, např. přídavná jména slovesná či přechodníky 

Tematické okruhy 

a komunikační situace 
Základní komunikační fráze – pozdrav, oslovení, představení se, seznámení se, fráze řečové etikety 
Rodina a přátelé – představení členů své rodiny a přátel, jejich povolání, zájmů, vztahů, společné aktivity 
Bydlení – typy bydlení, studentské bydlení, popis dumu či bytu, popis místnosti, vybavení domácnosti, činnosti 

v domácnosti, zajištění si bydlení 
Škola – den ve škole, předměty ve škole, základní popis školní budovy, vybavení školy, školní pomůcky, druhy 

škol, významné události v životě školy, celoživotní učení, on-line učení 
Volný čas – možnosti volnočasových aktivit, popis vlastních volnočasových aktivit, pozvání ke společné 

volnočasové aktivitě, její přijetí či odmítnutí, volnočasové aktivity současné mládeže 
Povolání – druhy povolání a jejich náročnost, popis pracovní činnosti, popis pracovního dne vybraných profesí, 

profesní orientace žáka, trh práce 
Zdraví – popis těla, zdraví člověka, zdravotnické služby, návštěva lékaře, zdravý životní styl 
Sport – druhy sportů, sportovní zařízení, sportovní možnosti v místě bydliště, význam sportu v životě člověka, 

významné sportovní osobnosti a události, pozvání na sportovní akci  
Stravování – názvy potravin, stravování v průběhu dne, možnosti, kde se lze stravovat, druhy restaurací, 

v restauraci, zdravá strava, fast-food, tradiční ruská a česká jídla, recepty 
Oblékání – druhy oblečení, oblečení dle jednotlivých příležitostí, nákup oblečení 
Nákupy a služby – nákup jednotlivých produktů, druhy obchodů, nákupní střediska, nákupy on-line, druhy služeb  
Moje město – budovy ve městě, orientace ve městě, popis cesty, doprava ve městě, život ve městě a na venkově, 

kulturní a sportovní možnosti ve městě 
Cestování – důvody cestování, dopravní prostředky, veřejná doprava, nákup jízdenky, cíle při cestování, známé 

turistické destinace v RF, ČR, Evropě i na světě, individuální a organizované cestování, komunikační situace 

v hotelu, na letišti, na nádraží apod., formuláře spojené s cestováním 
Média – význam médií v životě současného člověka, druhy médií a jejich vliv, věrohodnost médií, současné 

technologie ve vzdělávání a práci, nebezpečí virtuálního prostředí 
Příroda – názvy součástí přírody, zvířat, domácí mazlíčci, popis počasí, ochrana přírody, ochrana životního 

prostředí a já 
Kultura – kulturní možnosti v mém městě, druhy kultury, ruská a česká kultura, pozvánka na kulturní akci 
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Svátky a tradice – ruské a české tradice, význam tradic, svátky a tradice v mé rodině 
Reálie RF – prezentace vybraných ruských reálií v kontextu výše uvedených tematických okruhů a jejich 

porovnání s českými, případně reáliemi v jiných zemích (každodenní život v RF, geografické údaje o RF, 

významné historické události a osobnosti, významné události a osobnosti ruské vědy, kultury, umění, literatury, 

sportu aj.) 
 
Další obecné komunikační intence rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vyjádření stanoviska – souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, domněnka, hodnocení, možnost, nemožnost, 

potřeba, příkaz, zákaz aj. 
Vyjádření morálního postoje – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost aj. 
Vyjádření emoce – libost, nelibost, zájem, nezájem, radost, zklamání, údiv, lhostejnost, strach aj. 
 
Slohové útvary rozvíjené kontinuálně v rámci probíraných témat: 
Vzkaz, oznámení, přání, blahopřání, pozvánka a odpověď na ni, inzerát, žádost, osobní a obchodní dopis, stručný 

životopis a motivační dopis, stručný popis, porovnání, krátké vypravování, prezentace výsledků. 
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Základy společenských věd 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, která je 

současně vzdělávacím oborem a z vybraných částí vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v RVP GV. V rámci předmětu jsou realizována tato 

průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova 

a Multikulturní výchova. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Základy společenských věd je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: x – x – 1 – 2 – 1 – 2  

Třídy se ve výuce nedělí na skupiny. V 5. a 6. ročníku může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu základů společenských věd v  cizím 

jazyce v rámci povinně volitelných předmětů. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Základů společenských věd jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 učitel vede žáky k tomu, aby vybraná témata zpracovali jako referáty nebo samostatné práce, v nichž využijí různé zdroje informací 

a získané informace analyzují a porovnávají 
 učitel zadává žákům skupinovou práci, při které si žáci sami hodnotí pracovní činnost a korigují nedostatky 

 
Kompetence k řešení problémů: 

 učitel vede žáky k tomu, aby v krátkodobých a dlouhodobých projektech samostatných i skupinových řešili zadaný problém 
 učitel motivuje žáky k tomu, aby pro svá tvrzení našli odpovídající důkazy a formulovali podložené závěry 

 
Kompetence komunikativní: 

 učitel vytváří různé modelové situace, ve kterých si žáci ověřují naučené komunikační dovednosti 
 učitel vede žáky k tomu, aby byli schopni formou uceleného výkladu jasně, srozumitelně a věcně prezentovat své názory na aktuální 

problém 
 

Kompetence sociální a personální: 
 učitel seznamuje žáky s různými metodami sebereflexe formou hraní rolí, prožitkových psychoher 
 učitel vede žáky k tomu, aby ve skupinové práci zastávali různé pozice (mluvčí, zapisovatel apod.) 
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 učitel seznamuje žáky s metodami řešení konfliktů a vede je k tomu, aby tyto metody uplatnili v modelových situacích i v reálném 

životě 
 

Kompetence občanské: 
 učitel zadává aktuální témata k řízené diskuzi, ve které žáci porovnávají své názory, obhajují vhodnou formou svá stanoviska a učí 

se argumentovat 
 učitel na modelových situacích (simulované soudní jednání, jednání v parlamentu, pracovní pohovor) seznamuje žáky se základními 

principy občanské společnosti a s právy a povinnostmi občana 
 učitel podle aktuálních možností organizuje besedy s významnými osobnostmi politického, kulturního života a vede studenty 

k aktivnímu naslouchání při těchto příležitostech 
 

Kompetence digitální: 
 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívají je při školní práci i při zapojení do veřejného života  
 učitel digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění 

potřeby žáků 
 učitel vede žáky k posuzování toho, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, 

společně zvažují rizika a přínosy 
 učitel usiluje o to, aby žáci vytvářeli digitální obsah v různých formátech a využívali k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 učitel vede žáky k tomu, aby předcházeli situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jejich tělesné 

a duševní zdraví, aby jednali eticky, s ohleduplností a respektem k druhým 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia 

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Člověk jako jedinec 
 
Žák: 
- uvede příklady, proč se lidé odlišují ve 

svém chování, odůvodní tyto odlišnosti,  
- vysvětlí, co je vnímání, prožívání, 

poznávání, chování, uvede příklady, jak 

to ovlivňuje jeho i druhé 
- porovná vývoj člověka v jednotlivých 

životních etapách, objasní znaky 

jednotlivých typů osobnosti 
 
 
- vysvětlí, co je vnímání, prožívání a 

poznávání, uvede příklady, jak to 

ovlivňuje jeho i druhé 
- orientuje se ve své osobnosti, emocích a 

potřebách 
- využije poznatky psychologie ve svém 

každodenním životě 
- srovná jednotlivé zásady učení, uvede, 

které metody jsou pro konkrétní situace 

nejvhodnější, vysvětlí zásady hygieny 

práce a dbá na jejich dodržování 
- zařazuje do denního režimu osvojené 

způsoby relaxace 

 
 
 
 
- psychologie jako věda, základní 

psychologická terminologie 
- vnímání, prožívání, poznávání, chování 

 
 
- osobnost z psychologického hlediska, 

typologie osobnosti, periodizace vývoje 

osobnosti, celoživotní učení a 

sebereflexe, sebevýchova 
 
- vnímání, prožívání, poznávání 

 
 
- emoce a jejich kontrola, potřeby 

 
 
 
- duševní hygiena, poruchy učení, náročné 

životní situace a jejich řešení, systém 

psychologického poradenství 
- psychohygiena – předcházení stresům, 

zvládání stresových situací, efektivní 

komunikace, hledání pomoci 

 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti – hraní 

rolí v modelových 

situacích 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů – analýza 

vlastních učebních 

procesů formou 

dotazníku 
MKV: identita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vybrané aktivity 

zaměřené na 

seberegulaci, 
sebepoznání a zvládání 

stresu budou realizovány 

během týdenního kurzu. 
 
 
 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví – 
Zdravý způsob života a 

péče o zdraví, Změny 

v životě člověka a jejich 

reflexe. 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Základy společenských věd 

- 520 - 

 
Člověk ve společnosti 
 
Žák: 
- definuje svoje sociální vazby 

 
 
- objasní charakteristické rysy různých 

komunikačních situací 
 
- identifikuje předsudek v konkrétní 

situaci, respektuje kulturní a sociální 

odlišnosti členů různých sociálních 

skupin 
- na konkrétních příkladech vysvětlí 

význam sociální kontroly, vyjmenuje její 

možné podoby v rodině, třídě, škole, 

obci, regionu, státě 
 

 
 
 
 
- společenská podstata člověka: 
- společenská podstata člověka, sociální 

vazby, socializace  
- mezilidské vztahy formální  
- a neformální, komunikace a její druhy 

 
- předsudky a stereotypy, další chyby 

v sociálním poznávání 
 
- normy chování, sankce – formy, 

význam, sociální kontrola a její podoby 
 

 
 
OSV: Sociální 

komunikace – konflikt a 
jeho řešení formou 

modelové situace a hraní 

rolí 
 
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů-referát na 

multikulturní téma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJL – předsudek 

v literárním díle formou 

práce s textem. 
DEJ-normy a sankce 
v historii, podoby 
sociální kontroly 

v historii 
 

Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Člověk ve společnosti 
 
Žák: 
- uvede konkrétní příklady formálních a 

neformálních vztahů 
- popíše sociální strukturu české 

společnosti 
- objasní své sociální role v různých 

skupinách 
- objasní, co je to sociální změna, rozlišuje 

 
 
 
 
- sociální struktura společnosti 
- sociální útvary, společenské instituce, 

sociální nerovnost, sociální mobilita  
- jedinec ve skupině (vztahy, role, normy 

chování) 
 
- sociální fenomény a procesy, rodina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví – 
Vztahy mezi lidmi a 
formy soužití  
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změny konstruktivní a destruktivní  
- korektně a citlivě řeší problémy založené 

na mezilidských vztazích 
- posoudí hodnoty, které mladým lidem 

usnadňují vstup do samostatného života, 

partnerských vztahů, manželství a 

rodičovství 
- projevuje etické a morální postoje 

k ochraně matky a dítěte 
- vysvětlí, co to je sociálně patologické 

chování 
- zaujímá odmítavý postoj k sociálně 

patologickému jednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občan ve státě 
 
Žák: 
- vysvětlí, za jakých okolností vznikají 

státy, uvede podmínky právní existence 

státu 
- porovná historické i současné typy států 
- objasní pojem právní stát 
- objasní podstatu demokracie 

 
- vztahy v rodině, mezigenerační soužití, 

pomoc nemocným a handicapovaným 

lidem  
- partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství, neúplná rodina, náhradní 

rodinná péče a její formy, ústavní péče, 

volba životního partnera, sociální 

chování v intimních vztazích-otevřenost, 

tolerance, respektování druhého, 

empatie, trpělivost, odpovědnost, 

sebepoznání a sebeúcta 
- sexuálně motivovaná kriminalita – 

pornografie, pedofilie, dětská prostituce, 

obchod se ženami, formy individuálního 

násilí a zneužívání – šikana, brutalita, 

zanedbávané a týrané děti 
- autodestruktivní závislosti a kriminalita 

související s těmito jevy-zdravotní a 

psycho-sociální rizika 
- sociální dovednosti potřebné při řešení 

problémů v nečekaných, složitých a 

krizových situacích – duševní hygiena 
 
 
 
 
 
stát – historické a současné pojetí státu, znaky 

a funkce státu, státní suverenita, 
fo  právní stát 

 
 
- demokracie a její principy, občanská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě – společné 

kořeny (srovnání vývoje 

evropských států v určité 

vybrané historické etapě 

formou skupinové práce 

ZSV – Člověk jako 

jedinec (modelové 

situace a hraní rolí, 

sebereflexe formou 
dotazníku apod.) 
 
Tyto výstupy a učivo 

integrují vybrané části 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví-
Rizika ohrožující zdraví. 
ZSV – Člověk jako 

jedinec – Stres a jeho 
zvládání (beseda 

s odborníkem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – Vznik prvních 

států, jejich proměny a 

vývoj, příklady 

historických forem státu 
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- porovná demokracii s nedemokratickými 

formami řízení 
- objasní, čím lze garantovat existenci a 

fungování demokracie a občanské 

společnosti 
- porovná postavení občana 

v demokratickém a totalitním státě 
- zhodnotí funkci ústavy pro fungování 

státu 
- stručně popíše strukturu Ústavy ČR a 

uvede základní okruhy práv a svobod 

občanů ČR 
- objasní nutnost ochrany LP, rozpozná 

příklady jejich porušování 
- rozliší hlavní funkce a úkoly 

jednotlivých složek státní moci ČR a 

jejich orgánů 
- vysvětlí význam politického pluralismu 

pro život ve státě 
- porovná programy vybraných politických 

stran 
- uvede příklady prostředků, které mohou 

občané použít k vyjádření svých 

politických názorů 
- popíše, jak může občan ovlivňovat 

politické dění v obci a ve státě 
- uvede okruh problémů, s nimiž se může 

občan obracet na jednotlivé státní 

instituce a úřady 
- vysvětlí, jaký význam má referendum a 

za jakých okolností se používá 
- uvede příklady důležitých ideologií a 

zhodnotí jejich vliv na život společnosti 
 

společnost a její fungování, 

nedemokratické systémy 
 
 
 
 
 
 
 
- Ústava ČR – její struktura, dokumenty 

zakotvující LP 
 
- porušování a ochrana LP 

 
 
- rozdělení státní moci v ČR, funkce  
- a úkoly orgánů státní moci 
- politický pluralismus, politické subjekty 

 
 
 
- volby a volební systémy, demokracie 

přímá a nepřímá 
 
- občan a obec 

 
 
 
 
 
- referendum 

 
- ideologie a jejich znaky 

 

nebo referátu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – Vznik prvních 

ústav 
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Občan a právo 
 
Žák: 
- vysvětlí smysl a účel práva, objasní vztah 

mezi morálkou a právem 
- vysvětlí pojem právní norma 
- popíše Právní řád ČR, vysvětlí systém 

právních odvětví, popíše legislativní 

proces 
- rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, 

uvede jejich příklady, vysvětlí pojem 

svéprávnost a právní osobnost 
- rozliší důležité právní vztahy, vysvětlí 

podmínky jejich vzniku a zániku, objasní 

znaky právního vztahu vlastnictví, 

spoluvlastnictví a dědictví 
- manželství, uvede práva a povinnosti 

účastníků těchto vztahů 
- uvede znaky občanského soudního řízení 

a trestního řízení, popíše funkci orgánů 

činných v trestním řízení 
- vysvětlí rozdíl mezi trestným činem a 

přestupkem, vysvětlí pojem trestní 

postižitelnost, vyjmenuje druhy postihů 

trestné činnosti, vysvětlí funkci trestů 
- uvede orgány právní ochrany, objasní 

jejich funkce a úkoly, vysvětlí pojem 

právní ochrana 
- vysvětlí nutnost dodržovat platné právní 

normy 
- objasní důsledky porušování paragrafů 

trestního zákona   
- popíše argumentační strukturu a běžné 

typy správných úsudků 

 
 
 
- právo a spravedlnost-smysl a účel práva, 

prameny práva, morálka a právo 
- právní norma, sankce a její účel 
- Právní řád ČR, právní předpisy, systém 

právních odvětví, legislativní proces 
 
- fyzická a právnická osoba, svéprávnost a 

právní osobnost 
 
- právní vztah – jeho vznik a zánik, práva 

a povinnosti účastníků, pojem 

vlastnictví,  
- spoluvlastnictví, držba, detence, věcné 

břemeno, dědění ze zákona, ze závěti, 

dědická smlouva 
 
- pojem manželství a rodina, registrované 

partnerství 
 
 
- právnické profese, občanské soudní 

řízení, trestní řízení, orgány činné v 

trestním řízení, 
- trestný čin a přestupek, trestní 

postižitelnost, trest – druhy a funkce 
 
- orgány právní ochrany, právní ochrana 

občanů 
- tresty a druhy trestů 
- jazykové výrazy a jejich analýza 
- usuzování a argumentace 

 
 
 
OSV: Morálka všedního 

dne-význam sociálních 

norem pro každodenní 

život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů – způsoby 

řešení zátěžových 

situací 
 

 
 
 
 
 
DEJ: Právní normy 

v historii, první zákoníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento výstup a učivo 

integrují část 

vzdělávacího obsahu 

Výchovy ke zdraví-rizika 
ohrožující zdraví 
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Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Člověk a ekonomika 
 
Žák: 
- porovná jednotlivé typy ekonomik 
- na konkrétním aktuálním příkladu 

vysvětlí fungování tržních mechanismů 
- uvede, jak ovlivňují globalizační procesy 

ekonomiku 
- vysvětlí, jaké formy podnikání v ČR 

existují, a uvede pro každý typ konkrétní 

příklad 
- stručně popíše založení podnikatelského 

subjektu 
- vyloží podstatu reklamy 
- na konkrétních příkladech vysvětlí 

manipulační strategie některých 

reklamních šotů, objasní úlohu PR a 

marketingu 
- vysvětlí termín státní rozpočet 
- popíše daňovou soustavu 
- uvede základní typy daní (daň z příjmu, 

DPH) 
- objasní, jakým způsobem zjistí výši 

sociálního a zdravotního pojištění 
 
- na konkrétních příkladech uvede, jak 

ekonomické ukazatele ovlivňují životní 

úroveň  
- objasní funkci ČNB  
- vysvětlí postavení ČNB v soustavě bank 

 
 
 
 
 
- základní ekonomické pojmy: 

typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní 

mechanismy, nabídka a poptávka, tvorba 

ceny, globální ekonomické otázky 
- ekonomické subjekty, právní normy 

podnikání 
- živnostenský úřad, obchodní soud a jiné 

instituce 
- marketing a public relations, reklama, 

reklamní agentura 
 
 
 
 
 
- fiskální politika, státní rozpočet 

 
- daňová soustava, daň z příjmu, DPH 

 
- daňové přiznání 
- daň z příjmu fyz. a práv. osob 
- zdravotní a sociální pojištění 

 
- ekonomické ukazatele - např. HDP, 

životní úroveň, kvalita života 
- monetární politika ČNB, inflace, měna, 
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- popíše postup, jak zažádá o sociální 

dávky 
 
- vysvětlí aktuální trendy v politice 

zaměstnanosti 
- objasní funkci podpory 

v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a 

personálních agentur 
- vysvětlí, jaké zdroje může pro hledání 

zaměstnání využít 
- objasní funkce peněz 
- vysvětlí, co to jsou akcie 
- zhodnotí, které investice jsou bezpečné 
- popíše, jaké formy bankovních služeb 

může zvolit 
- uvede rizika a výhody úvěru, leasingu, 

spoření, pojištění 
 
Člověk a svět práce 
 
Žák: 
- vyjmenuje požadavky kladené na 

zvolenou profesi či další studium 
- uvede kvalifikační postupy, které vedou 

k jeho profesnímu cíli (typy VOŠ, VŠ 

apod.) 
- analyzuje informace o situaci na trzích 

práce (tisk, internet) 
- vyplní fiktivní přihlášku na VOŠ, VŠ 
- napíše strukturovaný životopis 
- popíše průběh přijímacího pohovoru 

nebo konkurzu 
- sestaví individuální střednědobý plán 

studia 

platební bilance  
- sociální politika, důchodový systém, 

systém sociálních dávek, životní 

minimum 
- nezaměstnanost, státní politika 

zaměstnanosti, úřady práce, personální 

agentury a jejich činnost 
- funkce peněz, platební styk – formy, 

cenné papíry, akcie, burza 
 
 
 
 
-  nové technologie v bankovnictví 
-  bezhotovostní platební styk 

 
- úvěr, leasing, splátky, spoření, pojištění-

typy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- profesní volba, seberealizace, vlastní 

schopnosti, vzdělávání a příprava na 

volbu profese 
- kariérní růst 
-  rekvalifikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií-
vliv reklamy na 
ekonomickou úspěšnost 

výrobce a prodejce, 
reklama jako prostředek 

manipulace 
 
 
 
 
 
VMEGS: Vzdělávání 

v Evropě a ve světě – 
podmínky studia 

v zahraničí. 
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- vyplní fiktivní pracovní smlouvu 
- podá fiktivní výpověď 
- vysvětlí termín pracovní práva a 

povinnosti 
- uvede příklady porušení pracovních práv 

a povinností 
- na příkladech uvede, jakou funkci mají 

odbory 
- popíše hlavní zásady bezpečnosti práce 
- vyjmenuje, které části školního řádu 

Gymnázia Příbram se týkají bezpečnosti 

práce 
- definuje termín pracovní úraz a vysvětlí 

postup účastníků pracovního úrazu 

-  celoživotní vzdělávání 
- mezinárodní trh práce: nabídka a 

poptávka, informační a poradenské 

služby, trh práce EU, globalizace trhu 

práce, profesní mobilita 
 
- dokumentace nutná pro přijímací řízení 
- strukturovaný životopis 
-  přijímací pohovor a výběrové řízení 

 
- osobní management: plánování osobní 

práce – time management, zaměstnání a 

mezilidské vztahy  
- pracovní právo: vznik a zánik PP, 

smlouva, zkušební doba, odstupné 
- práva a povinnosti účastníků 

pracovněprávních vztahů 
- pracovní doba, pracovní schopnosti, 

mzda a minimální mzda 
- odbory – náplň činnosti, tripartita 
- bezpečnost práce, pracovní úraz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Spolupráce a 

soutěž – 
konkurenceschopnost na 
trhu práce a jak jí 

dosáhnout, etické kodexy 

vybraných profesí. 
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Ročník: 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Mezinárodní vztahy, globální svět 
 
Žák: 
- objasní historické kořeny evropské 

integrace 
- popíše, jaký význam má integrace pro 

vývoj Evropy  
- popíše strukturu orgánů EU 
- na konkrétních příkladech vysvětlí jejich 

činnost 
- stručně uvede podmínky členství 
- zhodnotí význam evropské měny 
- objasní vztah orgánů EU k státní moci 

ČR 
- uvede instituce, na které se občan může 

obrátit v případě problémů při pobytu v 

zahraničí 
- vysvětlí význam mezinárodních 

organizací 
- objasní činnost NATO, OSN 
- popíše stupeň zapojení ČR do těchto 

organizací 
- definuje termín globalizace 
- na konkrétních aktuálních příkladech 

objasní globalizační tendence 
- vysvětlí, který globální problém pokládá 

za nejdůležitější a odůvodní výběr 
 
 
 

 
 
 
 
- Evropská integrace: 
- podstata a význam izolacionismu, příčiny 

a důsledky izolace některých států 
 
- EU – význam, podmínky členství, 

orgány EU 
 
 
- evropská měna 
- vztah mezi orgány EU a státními orgány 

ČR 
- základní práva a povinnosti občanů 

členských zemí EU, právní systém EU 
 
- konzulát, velvyslanectví 

 
- mezinárodní spolupráce – důvody, 

význam, výhody 
- NATO, OSN – účel a činnost 

 
- proces globalizace: 
- projevy, klady, zápory a dopady 

globalizace, globální problémy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Role médií 

v moderních dějinách – 
masová média a jejich 

vliv na člověka – analýza 

vybraných produktů 

masové komunikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEJ: Spolupráce a 

konflikty evropských 

zemí v historii 
ZEM: Evropské státy 
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Úvod do filozofie a religionistiky 
 
Žák: 
- vyloží podstatu filozofických otázek, 

srovná východiska filozofie, mýtu apod., 

rozliší základní filozofické disciplíny, 

definuje podstatu křesťanství, judaismu a 

islámu 
- uvede na konkrétních příkladech projevy 

náboženské nesnášenlivost  
- rozpozná etickou argumentaci a 

manipulativní strategie 
- objasní hlavní filozofické směry 

v období antiky – popíše vývoj názorů na 

problém pralátky, jsoucna, pohybu, 

vývoje, vysvětlí na vybraných textech 

podstatu filozofie předsokratiků, filozofů 

klasického období a období helénismu 
- objasní podstatu středověké filozofie a 

křesťanství, rozliší hlavní etapy 

středověkého filozofie 
- uvede hlavní myšlenky humanismu a 

renesance, ideály v pojetí člověka, 
lidského poznání 

- objasní význam a podstatu porenesanční 

filozofie 
- vysvětlí význam německé klasické 

filozofie 
- samostatně formuluje podstatu 

vybraných směrů 19. a 20. století 
- rozumí pojmu etická norma, tyto normy 

respektuje, chápe význam etických 

norem ve vědeckém výzkumu, na 

konkrétních příkladech objasní rizika 

- filozofie jako věda, filozofické 

disciplíny, filozofické tázání, 

křesťanství, judaismus a islám, sekty 
- víra v lidském životě – její podoby a 

znaky 
 
- náboženská nesnášenlivost, fanatismus a 

jiné projevy manipulace 
- argumentace a její zásady, manipulativní 

strategie 
- antická filozofie – pralátka, jsoucno, 

pohyb, vývoj, filozofové období 

předsokratovského, klasického a 

helénského 
- scholastika a patristika 

 
 
- renesanční a humanistické myšlenky, 

pojetí člověka a poznání 
 
 
- filozofické problémy porenesančního 

období 
- podstata NKF 

 
- vybrané směry 19. a 20. století 

 
- etika, etická norma, svědomí 

 
 
 
 
- česká filozofie v evropském kontextu, 

hlavní myšlenky vybraných filozofů. 

 
OSV: Sociální 

komunikace-praktická 

etika v komunikačním 

procesu. 
MKV: náb. 

nesnášenlivost 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě- přínos české 

filozofie formou 
interpretace textu. 
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jejich zneužití  
- zhodnotí význam osobností českého 

filozofického myšlení, zhodnotí význam 

Masarykův a Patočkův pro českou 

kulturu 

Hus, Komenský, Masaryk, Patočka ... 
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Dějepis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Ve vyučovacím předmětu Dějepis je žák veden k pochopení dějinných procesů. Důraz je kladen na rozvoj historického vědomí. Studium 

předmětu pomáhá mladému člověku v obraně proti manipulaci a dezinterpretaci historických faktů, ve schopnosti třídit a komparativně hodnotit 

události, čelit zjednodušování a jednostrannosti ve výkladu historických dějů. Žák si utváří ucelený obraz minulosti lidstva z rozdílných úhlů 

pohledu. Hledá souvislosti a nachází vlastní cestu ke kladnému vztahu k dějinám, a tím pádem i současnosti svého regionu, státu a celé lidské 

civilizaci vůbec. 
Ve vyučovacím  předmětu je realizován vzdělávací obsah oboru Dějepis z RVP ZV a RVP GV, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk 

a společnost. Předmět je určen žákům prvního až šestého ročníku šestiletého gymnázia. Zvýšený důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století. 
Základní realizační formou předmětu je vyučovací hodina. Dalšími možnými formami jsou exkurze, semináře, volitelné předměty a kurzy 

nabízené školou a realizované dle zájmu žáků. Ve volitelných předmětech je důraz kladen na regionální a národní dějiny. 
V předmětu se objevují části tematických okruhů všech stanovených průřezových témat. U nižšího gymnázia jsou to Osobnostní a sociální 

výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální 

výchova, Mediální výchova a u vyššího a čtyřletého gymnázia Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. 
Předmět svými specifickými cestami rozvíjí strategie vytyčené ŠVP. 
Prostřednictvím rozpracovávaných problémů se nejvíce prolíná s předměty ZSV, ZMP, VV, HUV CJL a na škole vyučovanými cizími 

jazyky. V 5. a 6. ročníku může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu dějepisu v  cizím jazyce v rámci povinně volitelných předmětů. 
Cílem hodnocení je zejména schopnost využít získaných dovedností při řešení problémů a realizovat úkoly samostatně i při práci ve sku-

pině. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Dějepis je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 2 – 2 – 2 – 3 – 3 – 0  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Dějepisu jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy, které jsou uplatňovány v průběhu 

celého studia v závislosti na věku a postupně se rozvíjejících schopnostech a dovednostech žáků. 
 

Kompetence k učení 
 žáci samostatně vyhledávají informace z různých historických pramenů a podrobují je kritickému hodnocení 
 žáci pracují s odbornou literaturou i moderními informačními technologiemi 
 žáci teoretické poznatky aplikují v praktických činnostech – referáty, prezentace, seminární práce 
 do výuky jsou zařazeny školní aktivity (exkurze, výstavy atp.), které žákům umožní rozšířit jejich znalosti 

 
Kompetence k řešení problémů 

 žáci se účastní a spolupracují na školních a meziškolních projektech 
 žáci se učí analýze historického a odborného textu, oddělují obecné a jednotlivé 
 žákům jsou předkládány úkoly, které je nutí užívat metody logického uvažování (induktivní a deduktivní soudy atp.) 
 učí se vést diskusi, skládat argument a správně argumentovat 
 žáci jsou vedeni, aby vystihovali a popisovali podstatu konfliktních situací, hledali různá řešení a navzájem je hodnotili 

 
Kompetence komunikativní 

 žáci jsou vedeni v písemných i mluvených projevech k využívání příslušné odborné terminologie 
 formou samostatných výstupů formulují své postoje, hodnocení a požadavky 
 žáci si navzájem hodnotí prezentace, snaží se identifikovat chybnou a nepřesnou formu komunikace a vyhnout se jí 
 žáci organizují a hodnotí práci jednotlivce i skupiny 

 
Kompetence sociální a personální 

 v rámci spolupráce při skupinové práci má žák možnost a prostor uplatňovat svoje individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti 
 žáci vytváří pracovní plán, časový harmonogram a jsou schopni ho upravovat v závislosti na svých potřebách a výsledcích práce 
 zadáváním skupinových úkolů se žáci učí hledat konsensus mezi individuální a kolektivní potřebou 

 
Kompetence občanské 

 žáci se prostřednictvím filmů, knih atd. učí toleranci v multikulturním prostředí, otevřenosti a toleranci k odlišnostem 
 při výuce poukazujeme na záporné znaky totalitní společnosti, tím si žáci posilují svůj vztah ke kladným občanským hodnotám 

a občanské společnosti vůbec 
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 rozborem historických dokumentů se žáci učí sledovat a kriticky hodnotit události kolem sebe, nepodléhat falešně jednoduchým 

řešením 
 

Kompetence digitální 
 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívají je při školní práci i při zapojení do veřejného život 
 žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí a sdělují data, informace a digitální obsah v různých formátech. K tomu volí efektivní 

postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 
 usilujeme o to, aby žáci vytvářeli digitální obsah v různých formátech a využívali k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 žáci využívají digitální technologie k řešení problémů, postupů a technologií 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 5. ročník šestiletého gymnázia 

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby  
 
Úvod do studia historie 
Žák: 
- charakterizuje smysl historického poznání 

a jeho povahu jako poznání neuzavřeného 

a proměnlivého 
- rozlišuje různé zdroje historických  
- informací, způsob jejich získávání a úskalí 

jejich interpretace 
- hodnotí význam studia historie pro svůj 

vlastní profesní i osobnostní rozvoj 
- zamýšlí se nad příčinami rozdílné  
- interpretace historických událostí a 

dokládá je konkrétními příklady 
 
Pravěk 
Žák: 
- objasní ve shodě s aktuálními vědeckými 

poznatky materiální a duchovní život 

lidské společnosti v jednotlivých 

vývojových etapách pravěku; 

charakterizuje pojem archeologická 

kultura 
- formuluje hlavní teorie vzniku člověka 
- porovnává různé přístupy k periodizaci 

pravěku 
- uvádí příklady duchovního rozvoje 

 
 
 
- význam historického poznání pro 

současnost 
- práce historika, historické informace, 

jejich typy, účel a možnost využití 
- historické prameny, historické instituce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vznik a vývoj člověka 
- doba kamenná, bronzová, železná 
 
 

 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZSV-základy teorie vědy 
ZSV-osobnost člověka 
-exkurze a spolupráce 

s OA, OM Příbram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO-obecná biologie 
práce s mapou, tvorba 

přehledových tabulek, 

identifikace ukázek 

archeologických nálezů 
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člověka  
- popisuje proces osídlení kontinentů 
- vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva 

v důsledku cílevědomé zemědělské a 

řemeslné činnosti 
- zařadí časově a prostorově hlavní 

archeologické kultury pravěku 
- hledá souvislosti mezi proměnami 

přírodních podmínek a vývojem člověka 
- hodnotí důsledky neolitické revoluce a 

užívání kovů 
- hledá důležitá archeologická naleziště, 

porovnává časově civilizační úroveň 

různých oblastí  
 
Starověk 
Žák: 
- zdůvodní civilizační přínos vybraných 

starověkých společenství, antiky  
- a křesťanství jako základních fenoménů, z 

nichž vyrůstá evropská civilizace, 

porovnává znaky různých typů  
- starověkých států 
- popisuje podobu starověkých sídlišť, vy-

světluje význam a účel jejich částí 
- srovnává civilizační úroveň různých  
- oblastí světa, vysvětluje rozdíly, hledá     
- příčiny a důsledky rozdílů 
- objasní židovství, vazbu mezi židovstvím 

a křesťanstvím, další neevropské  
- náboženské a kulturní systémy 
- rozpozná a charakterizuje hlavní znaky  
- velkých světových náboženství 
- dokládá tradice starověké kultury  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- archeologická naleziště-svět, ČR, region 
 
 
 
 
 
- periodizace starověku 
- typy starověkých států 
- staroorientální státy 
- antické Řecko 
- antický Řím 
- naše země a ostatní Evropa v době římské; 

civilizovanost a barbarství, limes romanus 

jako civilizační hranice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV: světová 

náboženství 
 

 
ZMP-regiony,  
kartografie 
 
VV-návštěva 

archeologické-ho 
naleziště 
-referáty a skupinová  
práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeměpis-regiony,  
kartografie 
 
 
VV-po společném úvodu, 

skupinová práce 

zakončená prezentací 

(časový úsek, osobnost, 

lokalita ve starověku) 
ZSV-stát,demokracie, 

filozofie 
Biologie 
- referát a prezentace-
vybraná osobnost, 

lokalita, událost 
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- v současné evropské kultuře 
- popíše určující procesy a události, uvede 

významné osobnosti starověkých dějin 
 
Raný středověk  
Žák: 
- objasní proces christianizace a její vliv na 

konstituování raně středověkých států 

v Evropě, vysvětlí podstatu vztahu mezi 
světskou a církevní mocí v západním  

- a východním kulturním okruhu i projevy 

vlivu náboženství a církve ve středověké 

společnosti 
- objasní podmínky vzniku raně 

středověkých států 
- vysvětlí proměnu vzájemného postavení 

světské a církevní moci 
- charakterizuje zlomové události a klíčové 

osobnosti raně středověkých států 
- zhodnotí znaky a projevy raně středověké 

kultury 
- definuje pojem feudalismus a popisuje 

feudální vztahy 
- definuje proměny hospodářského a 

politického uspořádání středověké 

společnosti 5. – 11. století a jeho 

specifické projevy ve vybraných státních 

celcích 
- charakterizuje podobu středověkých 

sídlišť, rozeznává jejich základní typy, 

vysvětluje význam a účel jejich hlavních 

částí 
- vymezí specifika středověké společenské 

struktury 

 
 
 
 
 
 
- utváření středověké Evropy (byzantsko-

slovanská oblast, francká říše, oblast 

západní, východní a střední Evropy) 
- křesťanství jako nové kulturní a 

společenské pojítko, vnitřní nejednota 

křesťanství 
- barbarské státy, evropský Západ a Východ 
 
 
- papežství a císařství, kacířství 
 
- boj o investituru 
 
- kultura románská  
 
 
 
- venkov a zemědělství, kolonizace; rozvoj 

řemesel a obchodu, urbanizace 
 
 
 
 
- středověká vesnice a město 

 
 

- učení o trojím lidu 
 

 
 
 
 
 
 
VMEGS: Žijeme  
v Evropě 
MKV: Základní  
problémy sociokulturních 

rozdílů 
 

 
 
 
 
 
 
ZSV-religionistika 
-zeměpis 
VV, HUV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prezentace-významná 

osobnost, lokalita 
regionu 
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- charakterizuje základní rysy vývoje na 

našem území 
- popíše proces vzniku českého státu 
- zhodnotí jeho zápas o mezinárodní 

postavení 
- posoudí jeho vztahy k evropskému 

Východu a Západu 
- vymezí specifika islámské oblasti 
- objasní proces vzniku islámu a 

muslimských států 
- charakterizuje jejich specifika a posoudí 

odlišnosti ve vztahu k Evropě 
- zhodnotí způsoby a výsledky střetávání se 

křesťanského světa a islámu 

- Sámo a Velká Morava 
- první Přemyslovci, vzestup jejich státu, 

region 
 
 
 
 
- islám a arabská říše 
- Arabové a islám 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
ZSV – mezinárodní 

vztahy 
 
 
 

Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby  
 
Vrcholný a pozdní středověk  
Žák: 
- vysvětlí proměnu vzájemného postavení 

světské a církevní moci 
- charakterizuje zlomové události a klíčové 

osobnosti středověkých států 
- zhodnotí znaky a projevy středověké 

kultury 
- definuje proměny hospodářského a poli-

tického uspořádání středověké společnosti 

12. a 15. století a jeho specifické projevy 

ve vybraných státních celcích 
- objasní proces kolonizace 
- popíše vývoje českého státu a proměny 

jeho mezinárodní postavení 

 
 
 
- papežství a císařství, kacířství 
 
 
 
- kultura románsko-gotická a gotická 
 
- venkov a zemědělství, kolonizace; 

řemesla a obchod, urbanizace 
- změny v zemědělství a vesnická 

kolonizace 
- rozvoj města, městská kolonizace 
- český stát za Přemyslovců a Lucemburků 
- husitská revoluce a jagellonští panovníci 

 
 
 
VMEGS: Žijeme v Evropě 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZSV-religionistika 
-zeměpis 
VV, HUV 
 
 
 
exkurze-středověké sídlo 
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-  
- vymezí specifika islámské oblasti 
- zhodnotí výsledky střetávání se 

křesťanského světa a islámu 
- vysvětlí důsledky tatarských a tureckých 

nájezdů zejména pro jižní a východní 

Evropu 
 
Počátky novověku 
Žák: 
- rozpozná nové filozofické a vědecké 

myšlenky, které byly zformulovány ve 14. 

– 17. století; zhodnotí jejich praktické 

dopady 
- objasňuje rozdíly mezi středověkým a 

renesančním pojetím člověka a státu 
- specifikuje podstatu barokního myšlení  
- porozumí důsledkům zámořských objevů, 

jež vedly k podstatným hospodářským 

i mocensko-politickým změnám v Evropě 
- posuzuje předpoklady států k objevným 

plavbám a jejich využití  
- uvádí klady a zápory vzniku prvních 

koloniálních říší  
- popíše základní rysy reformace a proti-

reformace, vysvětlí důsledky pro další 

evropský i světový vývoj  
- porovnává požadavky reformačních 

proudů, jejich naplňování a hodnotí 

reakce protireformačních sil 
- posuzuje metody náboženského zápasu 

reformačních a protireformačních sil 
- popíše základní znaky stavovství a 

absolutismu; uvede konkrétní projevy 

- husitství, region 
- Arabové a Evropa 
- křížové výpravy 
- mongolská a turecká expanze 
- osmanská expanze a pád Cařihradu 
 
 
 
 
 
- renesance, humanismus, baroko (myšlení, 

kultura, věda, politika)  
 
 
 
 
 
- zámořské objevy  
 
 
 
 
- první koloniální říše  
 
- reformace a protireformace 
- náboženské a politické konflikty 

v evropských státech raného novověku 
 
 
 
 
 
- absolutismus a stavovství 
- rivalita a kooperace evropských velmocí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální komunikace  
VMGES: Globalizační a 

rozvojové procesy, 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Role médií v dějinách 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů  
VMEGS:Žijeme v Evropě  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP, ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Dějepis 

- 538 - 

v jednotlivých zemích a příklady střetů  
- provádí rozbor vnitřního vývoje 

vybraných států Evropy a vyvozuje 

obecné závěry 
- posoudí postavení čes. státu uvnitř habs-

burského soustátí a analyzuje jeho vnitřní 

sociální, politické a kulturní poměry 
- srovnává vývoj v českém státě 

s evropskými událostmi 
 

Období barokního a osvícenského 

absolutismu, osvícenství, revoluce a idea 
svobody, modernizace společnosti 
Žák:  
- provádí rozbor vnitřního vývoje 

vybraných států Evropy a vyvozuje 

obecné závěry 
- srovnává vývoj v českém státě 

s evropskými událostmi 
- posoudí postavení českého státu uvnitř 

habsburského soustátí a analyzuje jeho 

vnitřní sociální, politické a kulturní 

poměry 
- specifikuje kulturní poměry po roce 1648 
- určí a zhodnotí hlavní myšlenky a 

principy osvícenství, rozpozná jejich 

uplatnění v revolucích 18. a 19. století  
- ilustruje souvislost proměn duchovní a 

hmotné kultury  
- vysvětluje příčiny a podmínky revoluční 

situace v příslušných zemích  
- analyzuje shodné a rozdílné znaky 

revolucí a zdůvodňuje proměnu 

revolučních cílů 

v raném novověku 
- třicetiletá válka 
- osmanská expanze  
- český stát v 16. století, region 
- stavovská politika a protihabsburský 

odboj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- evropské státy po roce 1648 
- absolutismus proti parlamentarismu 
- naše země v době barokního absolutismu 

 
 
 

 
 

- barokní kultura 
- osvícenství  
- velké revoluce – francouzská revoluce, 

vznik USA  
- Evropa za napoleonských válek  
- rozvoj výroby a vědy v 18. století, změny 

v sociální struktuře  
 
- utváření novodobých národních 

společenství, emancipační hnutí 

 
 
MV:Role médií 

v moderních dějinách  
VMEGS: Žijeme v Evropě  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV, cizí jazyky, VV 
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- na konkrétních příkladech jednotlivých 

států demonstruje postupný rozklad, zánik 

a proměny dosavadních systémů přes úsilí 

mocenských struktur o jejich udržení  
- posoudí význam ústavy a novou 

organizaci státu, uvede základní typy 

parlamentních státních systémů  
- ilustruje projevy osvícenství v českém 

prostředí  
- vysvětlí emancipační hnutí národů i 

jednotlivých společenských vrstev; 

vymezí místo utváření českého 

novodobého národa v tomto procesu 
včetně jeho specifických rysů 

- charakterizuje proces modernizace,  
- vysvětlí průběh industrializace a její 

ekonomické, sociální a politické důsledky; 

rozpozná její ekologická rizika; určí 

základní příčiny asymetrického vývoje 

Evropy a světa v důsledku rozdílného 

tempa modernizace 
- ilustruje na konkrétních příkladech 

projevy modernizace a industrializace 
v českém prostředí 

- uvádí vztahy mezi hospodářským a 

společensko-politickým vývojem 

sociálních skupin  
- Vídeňský kongres 
- revoluční vlny 19. století, rok 1848 
- rozvoj USA v 19. století 
- světové velmoci industriální éry, budování 

národních států 
 
 
 
- osvícenské reformy v českých zemích, 

region 
- národní obrození  
- revoluční rok 1848 v českém prostředí 
- naše země v letech 1850-1866, cíle české 

politiky 
- region 
- proměny agrární společnosti ve společnost 

průmyslovou  
- TVR 
- proměny životního stylu, vzdělanost 

a umění „belle epoque“ 19. století  
 
- hospodářské a společenské proměny 

českých zemí ve 2. pol. 19. století, region 
 

 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CJL 
 
 
FYZ, BIO, ZSV 
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Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  
Poznámky, přesahy, 

vazby  
 
Imperiální doba. Situace v letech 1870-
1914 
Žák: 
- vysvětlí expanzivní záměry velmocí 

v okrajových částech Evropy a v mimo-
evropském světě, jež byly příčinou 

četných střetů a konfliktů daného období 
- dokáže vyhledat a popsat kolonie 

evropských států, provede rozbor 
důsledků koloniální expanze pro 

jednotlivé kontinenty 
- analyzuje cíle české politiky přelomu 

19. a 20. století  
- specifikuje kulturní poměry 

 
Moderní doba. Situace v letech 1914–1945  
Žák: 
- charakterizuje dvě světové války, 

dokumentuje sociální, hospodářské 

a politické důsledky  
- srovnává cíle válčících států, provádí 

kritiku cílů vyhlašovaných a skutečných 
- rozlišuje klíčové události a období 

ve válečném vývoji 
- vybírá významné osobnosti a zdůvodňuje 

svůj výběr 
- vysvětluje postavení českých zemí, 

kategorizuje postoj obyvatelstva 
k válečným konfliktům 

 
 
 
 
- předpoklady a projevy imperiální politiky 

velmocí 
- Rusko, USA a ostatní světové velmoci 

(vnitřní vývoj a mezinárodní postavení)  
- koloniální expanze  
- vzájemné střetávání velmocí, 

diplomatické a vojenské aktivity 

v předvečer I. světové války, 

mimoevropská ohniska koloniálních 

konfliktů 
- naše země v rámci R-U, region 
- kultura přelomu 19. a 20. století 
 
 
- I. světová válka, české země v době války, 

I. čs. Odboj, region 
- II. světová válka (globální a hospodářský 

charakter války, věda a technika jako 

prostředky vedení války, holokaust) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí  
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů 
MV: Role médií 

v moderních dějinách, 

Účinky mediální 

produkce a vliv médií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ZMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV 
 
 
ZSV, CHE, ZMP 
CJL, cizí jazyky 
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- provádí rozbor podmínek a příčin vzniku 

Československa 
- uvede příčiny a projevy politického 

a mocenského obrazu světa, který byl 

určen vyčerpáním tradičních evropských 

vel-mocí, vzestupem USA a nastolením 

bolševické moci v Rusku  
- objasňuje příčiny dynamiky 

meziválečného vývoje  
- srovnává vývoj v Československu a ostat-

ním světě  
- uvádí klady a zápory systému I. republiky 

na příkladech z politického, 

hospodářského a kulturního života 
- vymezí základní znaky hlavních 

totalitních ideologií a dovede je srovnat se 

zásadami demokracie; objasní příčiny a 

podstatu agresivní politiky a neschopnost 

potencionálních obětí jim čelit 
- vysvětlí souvislosti mezi světovou 

hospodářskou krizí a vyhrocením 

politických problémů, které byly 

provázeny radikalizací pravicových i 

levicových protidemokratických sil 
- na základě historických faktů objasní základ-

ní znaky eugeniky  
-  popíše a zhodnotí životní způsob 

v moder-ní evropské společnosti, zhodnotí 

význam masové kultury  
- ilustruje projevy životního stylu a kultury 

na konkrétních příkladech  
 
Moderní doba. Soudobé dějiny 
Žák: 
- charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipo-

- vznik Československa, region 
 
 
- versailleský systém a jeho vnitřní rozpory  
- mezinárodní vztahy a vnitropolitický 

vývoj velmocí mezi světovými válkami 
- revoluce v Rusku, občanská válka 
 
 
 
- Československo v meziválečném období, 

region 
 
 
 
- Evropa a svět ve 20. a 30. letech, světová 

hospodářská krize ve světě i v ČSR   
- upevňování bolševické moci v Rusku, 

italský fašismus, nacismus v Německu  
- růst mezinárodního napětí a svět na cestě 

ke II. světové válce  
- mnichovská krize a její důsledky 
 
Protektorát Čechy a Morava, II. čs. odboj, 

region 
 
 
 
 
- kultura 1. pol. 20. století (zrod moderního 

umění, nástup masové kultury, sport)  
 
 
 

 
 
 
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV, ZMP, CJL, cizí 

jazyky, FYZ, BIO 
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lárního světa, jeho vojenská, politická a 

hospodářská seskupení, vzájemné vztahy, 

nejvýznamnější konflikty 
- kriticky posuzuje cíle supervelmocí 

a metody k jejich naplnění vedoucí 
- zdůvodňuje postoj Československa 

k supervelmocem a jeho možnosti 

vlastního směřování 
- vysvětlí základní problémy 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 

Československu  
- porovná a vysvětlí způsob života a 

chování v nedemokratických 

společnostech a v demokraciích  
- rozčleňuje poválečný vývoj  

Československa do klíčových fází, hledá 

příčiny pro-měn vývoje, prokazuje 

schopnost aplikovat znalosti problémů 

světových dějin na domácí prostředí  
- vybírá ohlasy historických událostí v 

projevech lidské kultury, např. literatury, 

výtvarného umění, filmu atp. 
- popíše mechanismy a prostředky 

postupného sjednocování Evropy na 

demokratických principech, vysvětlí 

lidská práva v souvislosti s evropskou 
kulturní tradicí 

- zná základní instituce sjednocující se 

Evropy, jejich úlohu a fungování  
- diskutuje nad realitou vztahu českého 

prostředí k procesu evropského 

 
- Evropa a svět po válce (OSN, princip 

sociálního státu) 
 
- USA a SSSR jako světové supervelmoci  
 
- Československo po II. světové válce, 

region  
 
 
- Východní blok, jeho politický, 

hospodářský a sociální vývoj, RVHP, 

Varšavská smlouva  
- Západní blok 
 
 
- životní podmínky na obou stranách 

„železné opony“ (každodennost, kultura) 
 
- Československo od února 1948 po 

listopad 1989, region 
 
 
 
 
 
 
- euroatlantická spolupráce a vývoj  

demokracie  
- pád komunistických režimů a jeho 

důsledky; sjednocující se Evropa a její 

místo v globálním světě  
 
 

 
MV: Role médií  
v moderních dějinách 
MKV: Základní 

problémy sociokulturních 

rozdílů 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: Globalizační 

a rozvojové procesy, 

Žijeme v Evropě 
 
 
 
 
 
VMEGS: Humanitární 

pomoc a mezinárodní 

rozvojová spolupráce 
Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 
EV:Životní prostředí a 

člověk, Životní prostředí 

ČR 
 
 
 
 
MKV: Globalizace, 
etnická, náboženská a 
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sjednocování  
- objasní hlavní problémy specifické cesty 

vývoje významných postkoloniálních a 

rozvojových zemí; objasní význam 

islámské a některé další neevropské 

kultury v moderním světě 
- analyzuje proces rozpadu Československa 

a objasňuje problémy spojené s počátky 

existence samostatné ČR 
- objasní příčiny, které způsobují etnickou, 

náboženskou a jinou nesnášenlivost jako 

možný zdroj mezinárodního napětí a 

navrhne, jak jim předcházet 
- vymezí základní problémy soudobého 

světa a možnosti dalšího vývoje 
- uvede příčiny a důsledky nejdůležitějších 

globálních problémů, vysvětlí, co pomáhá a 

co brání udržitelnému lidskému rozvoji 

 
 
 
 
- dekolonizace; „třetí svět“ a modernizační 

procesy v něm - ekonomické, 

demografické a politické postavení 

v globálním světě 
 
- vývoj našich zemí po listopadu 1989  
- globální problémy moderní společnosti  
- historické trendy počátku 20. a konce 21. 

století – staré a nové konflikty 
- jednopolární a vícepolární svět (svět 

„regionálních velmocí“) 
- vývoj samostatné České republiky a její 

místo v nejmodernějším historickém 

vývoji, region 

jiná nesnášenlivost 
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Zeměpis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

V rámci předmětu je realizován vzdělávací obsah oboru Zeměpis a Geografie z RVP ZV a RVP GV a část vzdělávacího oboru Geologie 

z RVP GV. Integruje také okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, 

Enviromentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. V rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje hlavně s vyučovacími předměty 

biologie, fyzika, dějepis a výchova k občanství. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Zeměpis je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 0 

 

Zeměpis využívá a integruje poznatky přírodních, společenských a technických věd a tím žákům vytváří ucelenou představu o přírodních 

a společenských jevech a procesech, jejich vývoji a vzájemné interakci. Cílem zkoumání oboustranného působení lidské společnosti a přírodního 

prostředí je prosazování myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Zeměpis se zabývá zákonitostmi rozmístění přírodních a sociálních jevů a přináší 

prostorovou orientaci na úrovni místní, oblastní, kontinentální a globální, a tím pomáhá žákům porozumět našemu dynamicky se měnícímu 

světu. Díky výuce zeměpisu žáci porozumí problémům lidstva, uvědomí si civilizační rizika i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na 

Zemi. Žáci se učí používat, interpretovat a vytvářet geografické vyjadřovací prostředky – mapy, grafy, tabulky, schémata. K tomu slouží nástroje 

moderní kartografie a geoinformatiky: mapové servery, GIS programy a aplikace (Google Earth, Story Maps, EO Browser apod.). Z oboru 
Geologie je v rámci výuky litosféry naplňován vzdělávací obsah Složení a struktura Země a Geologické procesy v litosféře.  

Výuka ve vyšším gymnáziu obsahově navazuje na poznatky a dovednosti získané na nižším stupni šestiletého gymnázia. Témata jsou 
zkoumána do větší hloubky, žáci rozvíjejí syntézu poznatků a hledají souvislosti jevů. Důraz je kladen na analýzu současného světového 

a domácího dění, na porozumění světovým a českým událostem a na orientaci v mediálním prostředí. V průřezovém tématu Mediální výchova 

žáci využívají zahraniční a domácí zpravodajské servery a učí se je kriticky posuzovat. S tím souvisí využití cizího jazyka, hlavně angličtiny, 

jako nástroje geografického studia. Metoda CLIL, kdy žáci integrují geografické znalosti a dovednosti s cizím jazykem, je uplatňována hlavně ve 

volitelných předmětech. Orientace ve světě a ČR je prohlubována prací s atlasy, mapovými servery a interaktivními digitálními mapami. Žáci se 

učí efektivně prezentovat svoji práci pomocí video a audio nahrávek, plakátů nebo digitálních aplikací (Google Earth, Story Maps). Talentovaní 

žáci svůj zájem o zeměpis zúročí při účasti na zeměpisných soutěžích – Zeměpisné a Astronomické olympiádě. Praktický zeměpis je zařazován 

do terénní výuky, jež se odehrává převážně v jarních měsících v místním regionu.  
Výuka je doplněna tematickými besedami, exkurzemi, filmovými představeními a návštěvami výstav a muzeí. Zájemci své zeměpisné 

znalosti využijí při účasti na debatních soutěžích (Debatní liga) nebo na simulačních konferencích (Pražský studentský summit). Spoluprací 

s vysokými školami (Přírodovědecká fakulta UK, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, Technická univerzita v Liberci apod.) 
dostanou žáci přehled o možnostech studia zeměpisných oborů na VŠ a o jejich možném uplatnění v praxi. Pro žáky je připravena široká nabídka 
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volitelných předmětů v 5. a 6. ročníku. Nabízejí se jednoleté odborné předměty s dotací dvě hodiny týdně a pro žáky, kteří si vybrali zeměpis 

jako maturitní předmět, tříhodinový maturitní seminář. V 5. a 6. ročníku může být předmět rozšířen o 1 vyučovací hodinu zeměpisu v  cizím 

jazyce v rámci povinně volitelných předmětů. 
Zeměpis se vyučuje v kmenových třídách nebo v zeměpisné pracovně, všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Dále výuka 

probíhá v počítačových učebnách, kde žáci posilují své IT kompetence prací s mapovými servery, digitálními mapami, GIS programy a dalšími 

zdroji geografických dat. Žáci se aktivně učí třídit, analyzovat a interpretovat data, efektivně je vizualizovat a vytvářet vlastní digitální výstupy. 

K výuce se využívají školní a tematické atlasy, encyklopedie a odborné knihy ze zeměpisné knihovny.  
 
Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají tyto postupy, metody a formy práce: 
 

Kompetence k učení 
 zadáváme žákům úkoly, k nimž žáci vyhledávají, zpracovávají, třídí a hodnotí informace a data z různých informačních zdrojů 
 učíme žáky kriticky přistupovat k různým zdrojům informací, hodnotit jejich věrohodnost a následně je využívat v praxi 
 získané poznatky propojujeme se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, žáci si tak vytvářejí ucelenější představy o vztazích mezi 

přírodním a společenským prostředím 
 navozováním modelových situací vedeme žáky k hodnocení současných problémů Země 
 vedeme žáky k prezentaci vlastní práce, sebereflexi a k objektivnímu hodnocení své práce i práce druhých 
 do výuky zařazujeme různé metody, jako například skupinová práce, řízená diskuze, projekty 

 
Kompetence k řešení problému 

 připravujeme úkoly, které vedou k samostatnému a tvůrčímu řešení na základě poznatků nejen zeměpisných, ale i z jiných předmětů 
 vytváříme s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností určité hypotézy k úkolům, žáci je ověřují 

praktickou činností a kladou otázky s geografickou tematikou a formulují správná řešení problémů 
 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 
 vedeme žáky k tomu, aby sami uměli kriticky hodnotit postup i výsledek samostatné i skupinové práce a aby z hodnocení uměli 

vyvozovat závěry pro další postup 
 v rámci exkurzí a geografického terénního vyučování směřujeme žáky ke vnímání jevů a procesů a k promítání teoretických 

poznatků do praxe 
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Kompetence komunikativní 
 při všech formách projevu žáků je vedeme k jazykově správnému a logickému vyjadřování myšlenek 
 učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse 
 formou diskuse na dané téma vedeme žáky ke schopnosti jasně a logicky formulovat svůj názor, vhodně argumentovat a vést dialog 

 
Kompetence sociální a personální 

 při práci v týmu podporujeme uplatňování individuálních schopností a dovedností a dosahování společných stanovených cílů 
 podporujeme kooperativní učení 
 organizujeme zeměpisné exkurze a soutěže, které umožní lépe rozvíjet vztahy mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem 

 
Kompetence občanské 

 vysvětlujeme žákům etnická, národní, náboženská specifika a podporuje lidskou solidaritu a porozumění 
 sledováním současných problémů světa vytváříme u žáků zájem o sledování společenských, politických, hospodářských 

a ekologických událostí 
 vedeme žáky k vnímání vztahů a zákonitostí mezi člověkem, společností a životním prostředím 
 motivujeme žáky k účasti a samostatné organizaci skupinových projektů 

 

Kompetence k podnikavosti  

 nabídkou široké škály volitelných předmětů od 3. ročníku a septimy vedeme žáky k odbornému zaměření dle jejich volby 

a k následnému cílevědomému a zodpovědnému přístupu k budoucímu profesnímu zaměření 
 podporujeme aktivní přístup žáků k aktuálnímu dění v politickém, společenském a kulturním kontextu organizováním projektových 

dnů a tuzemských a zahraničních projektů 
 spolupracujeme s vysokými školami, čímž žákům pomáháme s budoucí profesní orientací 

 

Kompetence digitální 

 vedeme žáky k získávání, posuzování a třídění digitálních dat a informací v různých formátech 
 usilujeme o to, aby žáci vytvářeli digitální obsah a využívali k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 vedeme žáky k používání digitálních serverů a map k získávání geografických poznatků, souvislostí mezi jevy a k prezentaci vlastní 

práce 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 5. ročník šestiletého gymnázia  

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Planeta Země 
Žák: 
 porovná postavení Země ve vesmíru a 

vlastnosti Země s ostatními tělesy Sluneční 

soustavy 
 popíše pohyby planety Země a vysvětlí jejich 

dopady na život na Zemi 
 
 
Topografie a kartografie, digitální mapy 
 používá s porozuměním vybranou 

geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

 na konkrétních případech prokáže schopnost 

orientace na mapě, znalost mapových značek 

a používání zeměpisných souřadnic 
 rozpozná základní druhy map a specifikuje 

jejich využití 
 používá mapové servery a digitální mapové 

aplikace 
 dokáže vizualizovat geografická data 

a vytvářet vlastní mapy 
 
 

 
 
 
 vesmír, Země jako vesmírné těleso 
  tvar a pohyby Země 
  důsledky pohybu Země pro život lidí 

a  organismů 
  střídání dne a noci, střídání ročních období 
  časová pásma na Zemi, kalendář 
 
 
 geografická kartografie a topografie 
 geografický a kartografický vyjadřovací 

jazyk 
 zeměpisné souřadnice 
 měřítko a obsah map 
 druhy map a hlavní kartografická zobrazení 
 metody tematických  
 mapování a vznik mapy 
 mapové servery a digitální mapové aplikace 
 základní nástroje GIS – ArcGIS Online, 

Story Maps 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FYZ 
Žák využívá poznané 

fyzikální zákony 

k objasnění vzniku 

mořského přílivu a odlivu, 

polární záře a 

mechanismu zatmění 

Slunce a Měsíce 
 
 
 
 
Objasní s využitím 

poznaných fyzikálních 

zákonů pohyby planet a 

dalších objektů sluneční 

soustavy 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Zeměpis 

- 548 - 

 
Fyzická geografie 
 porovná na příkladech mechanismy působení 

endogenních (princip deskové tektoniky) a 

exogenních procesů a jejich vliv na utváření 

zemského povrchu a na život lidí 
 specifikuje jednotlivé typy georeliéfu 

 
 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 
 rozliší jednotlivé složky vodstva pevnin a na 

konkrétních příkladech objasní jejich 

zapojení ve velkém oběhu 
 rozliší hlavní biomy světa 
 posoudí na konkrétních příkladech, jak 

přírodní prostředí a zásahy člověka ovlivňují 

způsob života lidí na Zemi  
 objasní globálnost působení antropogenních 

vlivů na ŽP a lokalizuje na příkladech 

poškozování krajiny ve světovém, 

kontinentálním a v lokálním měřítku 
 

Socioekonomická geografie 
 analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, 

náboženská, kulturní a politická specifika 

kulturních regionů světa s ohledem na způsob 

života a životní úroveň  
 posoudí vliv jednotlivých demografických 

 
 
 stavba a složení Země 
 litosféra 
 teorie litosférických desek 
 endogenní a exogenní procesy 
 typy georeliéfu 

 
 systém fyzickogeografické sféry na 

planetární a regionální úrovni – zonalita, 
azonální jevy 

 klimatografickéčinitele 
 všeobecný oběh atmosféry 
 podnebné pásy Země 
 oběh vody na Zemi 
 světový oceán  
 vlastnosti a pohyby mořské vody 
 vodstvo pevnin, kryosféra 
 podpovrchová voda 
 bioklimatické pásy pevnin a oceánů 
 bioklimatické výškové stupně 
 antropogenní zásahy a jejich důsledky 
 
 
 
 
 vývoj a perspektivy světové populace 
 územní rozmístění obyvatelstva 
 světová ekumena 
 
 demografická revoluce a demografické 

 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí 
-Jak člověk ovlivňuje ŽP 

od počátku existence po 

současnost 
-Jaké zdroje energie 

člověk na Zemi využívá a 

jaké z toho pro něj 

vyplývají důsledky 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – využití vody a 

nejčastější příčiny jejího 

znečištění 
 
 
 
EV: 
Člověk a životní prostředí 
Jaké jsou příčiny rychlého 

růstu lidské populace a 

jaký vliv má tento růst na 

životní prostředí 
 
 
 
MKV: 
 psychosociální aspekty 

interkulturality 
 

 
 
Biologie 
Žák analyzuje 

energetickou bilanci Země 

a příčiny vnitřních a 

vnějších geologických 

procesů – žák analyzuje 

různé druhy poruch v 

litosféře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO 
-rozšíření živočichů na 

planetě, etologie 

živočichů 
-ohrožené živočišné druhy 
 
 
 
DEJ 
ZSV 
 občan ve státě 
 mezinárodní vztahy, 
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ukazatelů na předpokládaný vývoj světové 

populace 
 rozlišuje a porovná hlavní náboženské 

systémy, identifikuje projevy náboženské a 

jiné nesnášenlivosti 
 s pomocí mapy lokalizuje hlavní světová 

velkoměsta a pojmenuje hlavní problémy 

světové urbanizace 
 objasní problematiku světové migrace  
 
 
Úvod do regionální geografie 
 lokalizuje na mapách makroregiony světa, 

vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich 

přírodní, kulturní, politické a hospodářské 

poměry a jednotlivé makroregiony vzájemně 

porovná  
 

ukazatele 
 
 hlavní světová náboženství a jejich 

zastoupení ve světě 
 

 urbanizace 
 struktura a funkce měst a venkova 
 
 migrace 
 
 
 
 makroregiony světa  
 
 
 

EV: 
 Člověk a životní 

prostředí 
 
 
 

globální svět 
 
 

Ročník: 4. ročník 

 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Regionální geografie 
Žák: 

 
Fyzická geografie kontinentu 
 vyhledá v mapách světa daný kontinent, 

určí jeho geografickou polohu  
 
 pojmenuje a vyhledá v mapách významné 

prvky horizontální členitosti: významné 

 
Austrálie a Oceánie, Asie, Amerika, Afrika, 

polární oblasti 
 
 
 geografická poloha, přírodní poměry 
 
 
 fyzická mapa jednotlivých kontinentů 
 

 
 
 
OSV: 
 Sociální komunikace 
 Organizační 

dovednosti 
 Efektivní řešení 

problémů 
VMEGS: 

 
 
 
DEJ 
ZSV 
 občan ve státě 
 mezinárodní vztahy, 

globální svět 
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části pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, 

poloostrovy, průlivy 
 

 popíše s pomocí mapy výškovou členitost 

povrchu, pojmenuje a vyhledá v mapách 

nejvíce zastoupené povrchové útvary a 

posoudí činitele, které je formovaly 
 

 porovná podnebí v jednotlivých částech 

kontinentu podle teploty a množství srážek, 

určí jednotlivá podnebná pásma 
 vyhledá v mapách hlavní zdroje vody 
 objasní závislost rozmístění rostlinstva, 

živočišstva a půd na podnebí 
 pojmenuje a popíše příklady rostlinstva a 

zvířeny v jednotlivých biomech 
 

 
 
Socioekonomická geografie kontinentu 
 vyhledá v mapách nejhustěji a řídce 

zalidněné oblasti kontinentu a posoudí 

příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění 

obyvatelstva 
 srovnává obyvatelstvo zeměpisných oblastí 

podle kultury, způsobu života a náboženství 
 popíše z demografického hlediska 

modelové státy jednotlivých makroregionů 

a vzájemně je porovná 
 vysvětlí, jak přírodní podmínky ovlivňují 

ekonomický vývoj daného makroregionu 
 hodnotí klady a zápory ekonomického 

 
 
 
 povrch 
 
 
 
 
 podnebí 
 
 
 vodstvo 
 biomy jednotlivých kontinentů 
 
 
 
 
 
 
 
 lidnatost regionů a hustota zalidnění 
 
 
 
 národnostní a náboženské složení 

obyvatelstva 
 demografické ukazatele 
 
 
 hospodářství regionů: zemědělství, 

průmysl, doprava a služby 
 mezinárodní obchod a integrace 

 Žijeme v Evropě 
 Evropský integrační 

proces 
 Rozvoj kultury 

v národním, 

evropském a globálním 

kontextu 
 Mezinárodní 

spolupráce a 

humanitární pomoc 
MKV: 
 Psychosociální aspekty 

interkulturality 
EV: 
 Člověk a životní 

prostředí 
 
 
 
OSV: 
 Sociální komunikace 
 Organizační 

dovednosti 
efektivní řešení  
problémů 

 
VMEGS: 
 Žijeme v Evropě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEJ 
ZSV 
 občan ve státě 
 právo a spravedlnost 
 moderní doba a 

soudobé dějiny 
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vývoje makroregionu a zapojení do 

globálního obchodu 
 zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastávají a mohou nastat 

a co je příčinou těchto změn 
 objasní příčiny, které způsobují etnickou, 

náboženskou a jinou nesnášenlivost jako 

možný zdroj mezinárodního napětí a 

navrhne, jak jim předcházet 
 

 
 
 
 
 
 ohniska napětí 
 
 

 

Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Regionální geografie 
 totožné výstupy jako ve 4. ročníku 
 
Česká republika 
 
Žák: 
 určí geografickou polohu a rozlohu České 

republiky a porovná ji s ostatními 

evropskými státy 
 rozliší typy a průběh státní hranice se 

sousedními státy a jejich historické 

proměny  
 
 nastíní hlavní geologické procesy a jejich 

vliv na současný reliéf 
 orientuje se na fyzické mapě České 

republiky 

 
Evropa 
 totožné jako ve 4. ročníku 
 
 
 
 
 poloha a rozloha státu 
 
 
 vznik státu 
 
 
 
 geologická stavba a vývoj 
 
 geomorfologické členění 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: 
 Člověk a životní 

prostředí 
 Životní prostředí České 

republiky 
 

 
 
DEJ 
ZSV 
 občan ve státě 
 právo a spravedlnost 
 moderní doba a 

soudobé dějiny 
 
 
 
 
BIO 
 žák analyzuje příčiny 

vnitřních a vnějších 

geologických procesů 
 žák analyzuje různé 

druhy poruch v 
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 uvádí na příkladech rozdíly v působení 

jednotlivých geomorfologických činitelů 

v krajině 
 
 pojmenuje hlavní činitele ovlivňující 

podnebí České republiky 
 rozliší mezi podnebím a počasím, uvádí 

příklady přírodních a antropogenních vlivů  
 
 

 
 vymezí úmoří ČR 
 pojmenuje hlavním zdroje vody, vyhledá je 

v mapách 
 rozlišuje mezi půdními druhy a půdními 

typy, pojmenuje hlavní půdní typy na území 

České republiky 
 popíše skladbu a funkci základních 

přírodních ekosystémů na území České 

republiky 
 
Obyvatelstvo a sídla 
 posoudí historické a aktuální trendy 

demografického vývoje obyvatelstva ČR 
 určí hlavní migrační trendy v rámci České 

republiky a mezi okolními státy 
 zhodnotí souvislosti rozmístění 

obyvatelstva s nadmořskou výškou, s 

přítomností přírodních zdrojů a s dalšími 

faktory 
 uvede změny ve struktuře obyvatelstva 

(zastoupení národností, náboženství, 

 povrch 
 
 
 
 podnebí a počasí 
 
 
 
 
 
 
 vodstvo 
 ekologie 
 
 půdní typy a druhy 
 rozšíření půd 
 
 rozmístění rostlinstva a živočišstva 
 ochrana přírody a životního prostředí 
 
 
 
 obyvatelstvo 
 
 migrace 
 
 sídla, urbanizace 

 
 
 

 složení obyvatelstva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

litosféře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO 

-rozšíření živočichů na 

planetě, etologie 

živočichů 

-ohrožené živočišné druhy 
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zaměstnanost) a v jednotlivých sektorech 

hospodářství, objasňuje mechanismus změn 
 uvádí příklady sídel podle jejich funkce, 

objasňuje historické souvislosti týkající se 

vzniku a funkce měst  
 

Hospodářství a regiony 
 člení hospodářství do jednotlivých sektorů a 

nalézá souvislosti mezi hospodářskými 

sektory a odvětvími 
 zhodnotí strukturu surovinové základny  
 objasní pojmy: obnovitelné a neobnovitelné 

energetické zdroje a jejich využití 

v současné době 
 lokalizuje na mapě hlavní hospodářské 

jádrové oblasti a porovná jejich význam 
 zhodnotí charakter zemědělství  
 vymezí a vyhledá v mapách hlavní 

dopravní tahy a trasy  
 pojmenuje podstatné podmínky a 

atraktivity pro rozvoj cestovního ruchu  
 pojmenuje, popíše a vyhledá v mapách 

příklady národních kulturních památek a 

památek zapsaných v seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO 
 
 
 rozlišuje základní správní kategorie 

v územním členění a zná instituce státní 

správy  
 komplexně srovnává jednotlivé regiony ČR  

podle vybraných kritérií: z hlediska 

 
 
 sídla 
 
 
 
 
 sektory hospodářství, HDP 

 
 přírodní zdroje, nerostné suroviny 
 
 
 
 
 
 zemědělství, průmysl a transformační 

procesy 
 postavení českého exportu ve světě  
 doprava 
 dopravní systém EU 
 cestovní ruch 
 
 
 
 
 
  vývoj regionální struktury 
 
 
 Kraje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS: 
 Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 
 Globální problémy a 

jejich příčiny 
 Žijeme v Evropě 
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přírodních podmínek, osídlení, 

hospodářského potenciálu, životní úrovně, 

kvality životního prostředí, možností 

dalšího rozvoje a bariér 
 hodnotí na příkladech pohraničních oblastí 

příklady spolupráce v euroregionech 
 zhodnotí postavení ČR v rámci EU a 

ostatních mezinárodních organizací 
 
 

Terénní výuka 
 ovládá základy praktické topografie a 

orientace v terénu 
 aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a hodnocení 

krajiny 
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě 
 

 
 
 
  NUTS 
  Euroregiony 
 mezinárodní integrace 
 
 
 
 
 cvičení a pozorování v terénu místní krajiny 
 geografické exkurze  
 ochrana člověka při ohrožení zdraví a 

života  
 živelní pohromy; opatření, chování  

a jednání při nebezpečí živelních pohrom  
v modelových situacích 
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Matematika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Matematika patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a vzdělávací oblast je současně i vzdělávacím 

oborem.  
Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování a učí argumentaci. Žáci si 

osvojují schopnosti formulace problému, strategie řešení a hodnocení správnosti postupu. Předmět Matematika klade důraz na schopnost správně 

pracovat s různými informačními zdroji. Využívá matematické modelování při řešení problémů. Vybavuje žáka povědomím o možnostech 

uplatnění v různých oblastech praxe a připravuje k dalšímu studiu. 
Běhen studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti a že moderní technologie jsou jejím 

užitečným pomocníkem. Žáci poznávají, že matematika je součástí naší kultury a výsledkem historického vývoje. 
 
Cílové zaměření a vymezení předmětu 

Předmět je zařazen jako povinný v celém průběhu šestiletého gymnázia. V rámci tohoto předmětu je realizován celý vzdělávací obsah 

oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV a RVP GV. Do předmětu jsou v průběhu celého studia integrovány tematické okruhy průřezových 

témat – Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Matematika je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4   

Ve všech ročnících vyššího gymnázia je jedna hodina věnována praktickým cvičením a třída dělena na poloviny.  
Během studia nabízí škola pro zájemce a talentované studenty i další aktivity mimo vyučování: Matematická olympiáda (v kategoriích Z6, 

Z7, Z8, Z9, A, B, C), mezinárodní matematická soutěž Klokan, Pythagoriáda (nižší gymnázium), týmové soutěže, online soutěže, 

korespondenční semináře. 
V nabídce volitelných předmětů zařazujeme v posledním ročníku šestiletého gymnázia semináře Základy diferenciálního a integrálního 

počtu a Seminář a cvičení z matematiky. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Matematiky jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 žák: 

 používá dostupné zdroje informací a kriticky k nim přistupuje 
 rozvíjí schopnost abstraktního a logického myšlení 
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 operuje s užívanými znaky a symboly 
 učí se pracovat s chybou, jako pozitivním prvkem 
 může se zúčastnit matematických soutěží, má možnost reflexe a sebereflexe 
 porovnává své výkony s výkony ostatních vrstevníků řešením úloh a testů dostupných z různých zdrojů (SCIO, maturitní testy), tyto 

výkony porovnává a hledá příčiny případných rozdílných výsledků 
 řeší úlohy různé obtížnosti, jejichž řešení vyžaduje různé stupně osvojení vědomostí, dovedností a samostatnosti 
 po rozboru problému naplánuje postup řešení, odhaduje výsledek, řeší a pak kriticky hodnotí jednotlivé kroky 
 využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 

 
Kompetence k řešení problémů: 
 žák: 

 vytvářením matematických modelů se učí abstrahovat a uvědomovat si rozdíly mezi modelem a reálnou situací, vyhodnocuje 

výsledky vzhledem k podmínkám 
  vytváří zásobu matematických algoritmů a metod řešení, které lze aplikovat  
 uplatňuje při řešení problému vhodné metody, nalézá různé varianty řešení 
 je podporován v různých postupech řešení v problémových úlohách 
 volí správný postup řešení, odhaduje výsledek a ověřuje jeho správnost vzhledem k zadání, kriticky hodnotí jednotlivé kroky 
 postupuje od jednodušších problémů ke složitějším 
 rozebírá příčiny vzniku chyb v postupu řešení 
 využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 

 
Kompetence komunikativní: 
 žák: 

 vyjadřuje svůj názor věcně  
 používá matematickou terminologii a symboliku 
 při týmové práci komunikuje ve skupině  
 učí se srozumitelně formulovat své postupy, formulovat, příp. vyvracet námitky 
 diskutuje ve skupině, správně interpretuje získané výsledky, argumentuje při obhajobě vlastního řešení úloh 
 interpretuje výsledky úloh s využitím matematického vyjádření i v grafické podobě 
 efektivně užívá digitální technologie 
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Kompetence sociální a personální: 
žák: 
 spolupracuje ve skupině, učí se úctě, toleranci a respektování ostatních 
 učí se kriticky hodnotit práci v týmu 
 obhajuje svůj názor a zvolený postup 
 uplatňuje i své individuální schopnosti, vědomosti, dovednosti 

 
Kompetence občanské: 
 žák: 

 posuzuje kriticky vědecké informace  
 je veden k zodpovědnosti a tvořivému přístupu k plnění svých úkolů 
 respektuje postoje a názory ostatních 

 
Kompetence k podnikavosti: 
 žák: 

 aktivně přistupuje k řešení úkolů, využívá vlastní iniciativu a tvořivost 
 pomáhá při vytvoření příjemné atmosféry v týmu, kde je schopen uplatnit svoje schopnosti 
 dokončuje zahájené aktivity, kriticky zhodnotí dosažené výsledky, koriguje svoji činnost  

 
Kompetence digitální: 

 žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace, služby a využívá je při učení 
 vyhledává a získává data, posuzuje je, spravuje a sdílí a volí k tomu vhodné způsoby a prostředky 
 vytváří a upravuje digitální obsah 
 využívá digitální technologie ke zjednodušení a usnadnění pracovních postupů 
 předchází situacím, které vedou k ohrožení zařízení a dat 
 při práci v digitálním prostředí jedná eticky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia  

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČÍSLO A PROMĚNNÁ  
 
Žák: 

 třídí číselné obory a zvládá operace v 

číselných oborech  
 znázorňuje obraz čísla na číselné ose 

 
 užívá vlastnosti dělitelnosti 

přirozených čísel, zdůvodňuje svůj 

postup a ověřuje správnost řešení 

problému 
 rozkládá přirozená čísla na součin 

mocnin prvočísel 
 užívá kritéria dělitelnosti při řešení 

úloh 
 

 operuje s intervaly, užívá symbolický 

jazyk matematiky 
 aplikuje geom. význam absolutní 

hodnoty 
 provádí operace s mocninami a 

odmocninami, upravuje číselné výrazy 
 aplikuje pravidla pro počítání s 

mocninami (mocnitel přirozený, celý) 
 a odmocninami   

 
 
 
 

 číselné obory (přirozená, celá, 

racionální, iracionální, reálná čísla) 
 operace v čísel. oborech, základní věty  
 zaokrouhlování, uspořádaná množina R 

 
 prvočíslo, číslo složené, prvočíselný 

rozklad, nejmenší společný násobek, 

největší společný dělitel, kritéria 

dělitelnosti 
 
 
 
 

 absolutní hodnota, její geometrický 

význam, rovnice a nerovnice s 

absolutní hodnotou 
 

 mocniny s přirozeným, celým 

exponentem, odmocniny 
 pravidla pro počítání s mocninami a 

odmocninami 
 

 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální komuni-
kace, Spolupráce a sou-
těž, Seberegulace, organi-
zační dovednosti a efek-
tivní řešení problémů 
 - práce v kolektivu třídy, 

v praktických cvičeních, 

ve skupině. 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce – práce 

s informacemi ze sdělo-
vacích prostředků, 

kritické zpracování 

informací. 
 

 
 
 
 
Opakování+shrnutí učiva 

ZŠ. 
 
 
 
Opakování ZŠ. 
Aplikace důkazových 

úloh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Určování mocnin a 

odmocnin zpaměti, jejich 

odhady. 
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 odhaduje výsledky numerických 

výpočtů a efektivně je provádí 
 účelně využívá kalkulátor 
 používá kalkulátor ke složitějším 

numerickým výpočtům 
 upravuje efektivně výrazy s proměn-

nými, určuje definiční obor výrazu 
 rozkládá mnohočleny na součin 

vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje 

tuto dovednost při řeš. rovnic a ne-
rovnic 

 upraví rovnice a nerovnice na 

součinový (podílový) tvar a řeší je       
 řeší lineární rovnice a nerovnice, 

diskutuje řešitelnost 
 řeší náročnější lineární rovnice, 

nerovnice, jejich soustavy 
 řeší kvadratickou rovnici, diskutuje po-

čet řešení v závislosti na diskriminantu 
 aplikuje vztahy mezi kořeny a 

koeficienty 
 rozkládá kvadratický trojčlen na součin 

kořenových činitelů 
 řeší kvadratickou nerovnici 
 aplikuje poznatky na soustavy 

lineárních a kvadratických rovnic 
 vhodnou metodou řeší rovnice vyšších 

řádů 
 rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní 

úpravy 
 řeší rovnice s neznámou pod 

odmocninou a s neznámou ve jmen. 
 provádí zkoušku při užití neekvivalent. 

 
 
 
 
 
 
 

 mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s 

mocninami a odmocninami 
 definiční obor výrazu 

 
 
 

 kořen rovnice (nerovnice) 
 množina všech řešení 
 rovnice a nerovnice v součinovém a 

podílovém tvaru 
 lineární rovnice, nerovnice, jejich 

soustavy 
 kvadratická rovnice (diskriminant) 
 vztahy mezi kořeny a koeficienty 
 součinový tvar 

 
 lineární funkce 
 kvadratická funkce 

 
 

 rovnice vyšších řádů 
 
 

 rovnice s neznámou pod odmocninou a 

s neznámou ve jmenovateli 
 

 
 
FYZ, CHE – aplikace 
v úlohách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafické řešení rovnic, 

nerovnic, jejich soustav. 
Prezentace výsledků na 

dobré grafické úrovni. 
 
Užití matematických 

aplikací (např.Geogebra) 
 
Aplikace v úlohách ve 

FYZ. 
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úprav 
 zdůvodňuje svůj postup a ověřuje 

správnost řešení 
 graficky znázorňuje řešení rovnic, 

nerovnic a jejich soustav 
 analyzuje a řeší problémy, v nichž 

aplikuje řešení rovnic a jejich soustav 
 
ARGUMENTACE A OVĚŘOVÁNÍ 

 
 čte a zapisuje tvrzení v symbolickém 

jazyce matematiky 
 používá symboliku množinových 

pojmů, operací a výrokové logiky 
 grafické znázornění množinových 

operací pomocí Vennových diagramů 
 užívá správně logické spojky (pro 

konjunkci, disjunkci, implikaci, 
ekvivalenci) a kvantifikátory (obecný a 

existenční) 
 neguje složené výroky, výroky s 

obecným a existenčním 

kvantifikátorem 
 rozliší definici a větu, předpoklad a 

závěr věty 
 pracuje s obrácenou a obměněnou 

implikací 
 vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich 

pravdivost a nepravdivost, vyvrací 

nesprávná tvrzení 
 seznámí se se základními typy důkazů 
 rozliší správný a nesprávný úsudek 

 rovnice, nerovnice a jejich soustavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pojem množina, zadání množiny 
 operace s množinami (inkluze, rovnost, 

průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk 

množin)  
 

 Vennovy diagramy 
 výroková logika 
 výrok, složený výrok, kvantifikovaný 

výrok, negace 
 pravdivostní tabulky 

 
 
 
 
 

 důkaz přímý, nepřímý, sporem 
 množinová a výroková logika 
 tabulka pravdivostních hodnot, 

Vennovy diagramy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentace výsledků na 

dobré grafické úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důkaz matem. indukcí ve 

4. ročníku (posl. a řady). 
 
. 
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Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ZÁVISLOST A FUNKČNÍ VZTAHY 
 
Žák: 

 pracuje se základními funkčními pojmy 
 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

funkcí 
 načrtne grafy funkcí, určí význačné 

body grafu v soustavě souřadnic 
 určí předpis funkce, vysvětlí význam 

parametrů v předpisu 
 aplikuje poznatky o funkcích v 

jednoduchých úlohách z praxe 
 zpracovává informace kvantitativního i 

kvalitativního charakteru obsažené 

v grafech 
 využívá poznatky o funkcích při řešení 

rovnic a nerovnic 
 modeluje reálné děje pomocí známých 

funkcí, řeší aplikační úlohy 
 aplikuje vztahy mezi hodnotami 

exponenciálních a logar. funkcí 
 aplikuje vztahy mezi hodnotami 

goniometrických funkcí a vztahy mezi 

těmito funkcemi 
 vytvoří i složitější grafy goniom. 

funkcí 
 využívá efektivně kalkulátor 

 
 

 
 
 
 

 obecné poznatky o funkcích 
 pojem funkce, def.obor, obor hodnot, 

graf funkce 
 funkce monotónní, prostá, omezená, 

sudá a lichá, maximum a minimum 

funkce, periodická, složená, inverzní 

funkce 
 funkce lineární, absolutní hodnota, 

kvadratická, lineární lomená, 

mocninná, druhá odmocnina, 

exponenciální, logaritmická, 

goniometrické  
 n-tá odmocnina, operace s 

odmocninami, mocniny s racionálním 

exponentem 
 rovnice a nerovnice s abs. hodnotou, 

logaritmické, exponenciální, 

goniometrické 
 logaritmus, pravidla 
 různé metody řešení rovnic, nerovnic 
 orientovaný úhel, vztahy mezi 

gon.funkcemi, gon. vzorce, úpravy 

gon.výrazů 
 goniometrické rovnice a jednoduché 

nerovnice 
 

  
 
 
 
 
Vyhodnocování a 

zpracování funkčních 

závislostí v grafické 

podobě. 
 
Úpravy algebraických 

výrazů. 
Prezentace výsledků na 

dobré grafické úrovni. 
 
 
Řešení jednoduchých 

aplikačních úloh z FYZ a 

CHE. 
 
 
Užití matematických 

aplikací (např.Geogebra) 
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GEOMETRIE 

 
 využívá náčrt při řešení rovinného 

problému 
 používá geometrické pojmy, symboly 
 popíše a využívá vlastnosti útvarů 

v rovině   
 na základě vlastností třídí útvary 
 určuje vzájem. polohu lineárních 

útvarů, vzdálenosti, odchylky 
 užívá s porozuměním polohové a 

metrické vztahy mezi útvary v rovině 
 v úlohách početní geometrie aplikuje 

funkční vztahy, trigonometrii a úpravy 

výrazů 
 užívá s porozuměním poznatky o 

mnohoúhelnících, kružnicích, kruzích 
 řeší planimetrické problémy 

motivované praxí 
 při řešení úloh argumentuje s využitím 

vět o shodnosti a podobnosti trojúhel-
níků 

 řeší polohové a nepolohové konstrukč-
ní úlohy užitím množiny bodů dané 

vlastnosti, pomocí shodných zobrazení 

a stejnolehlosti 
 zápisy provádí s užitím mat. symbolů 
 ověřuje řešení úlohy, diskutuje 

řešitelnost v závislosti na vstupních 

údajích 
 volí efektivní metodu řešení, obhajuje 

svůj postup 

 
 
 

 přímka a její části, polorovina, úhel, 
odchylky, vzdálenosti 

 
 trojúhelník, čtyřúhelník, 

mnohoúhelník, kružnice, kruh 
 konvexní útvary 

 
 
 

 sinová a kosinová věta 
 řešení obec. trojúhelníku, aplikace 
 podobnost trojúhelníků, Euklidovy 

věty, Pythagorova věta 
 obvody a obsahy rovinných obrazců 

 
 
 
 
 
 
 

 množiny bodů dané vlastnosti 
 shodná zobrazení (osová a středová 
 souměrnost, posunutí, otočení) 
 podobná zobrazení, stejnolehlost                                   
 konstrukční úlohy 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zdokonalení grafického 

projevu. 
 
Užití matematických 

aplikací (např. Geogebra) 
 
 
 
 
Konstrukce na základě 

výpočtu. 
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Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
STEREOMETRIE  
 
Žák: 

 využívá náčrt při řešení prostorového 

problému 
 používá geometrické pojmy a 

symboliku 
 zobrazí ve volné rovnoběžné projekci 

základní tělesa 
 zdůvodňuje a využívá vlastnosti 

geometric. útvarů v prostoru 
 určuje vzájemnou polohu lineárních 

útvarů v prostoru 
 na základě vlastností třídí útvary, 

charakterizuje jednotlivá tělesa 
 sestrojí a zobrazí rovinný řez hranolu a 

jehlanu 
 v úlohách početní geometrie aplikuje 

funkční vztahy, trigonometrii a úpravy 

výrazů 
 aplikuje poznatky z planimetrie 
 řeší stereometrické problémy 

motivované praxí 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 základní geometrické pojmy 
 volné rovnoběžné promítání  

 
 hranol, válec, jehlan, kužel, komolý 

jehlan, komolý kužel, koule a její části 
 polohové úlohy 
 metrické úlohy 

 
 
 
 
 

 rovinné řezy hranolu a jehlanu  
 průnik přímky s tělesem 

 
 objemy a povrchy základních těles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Motivace pro deskriptivní 

geometrii. 
Zdokonalování grafic. 

projevu. 
Pravidelné mnohostěny. 
 
Užití matematických 

aplikací (např.Geogebra) 
 
 
 
Rozvíjení prostorové 

představivosti. 
 
 
 
Cavallieriho princip 
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ANALYTICKÁ GEOMETRIE 

 
 ovládá základní pojmy, správně 

používá symboliku 
 provádí operace s vektory, aplikuje 

vektorové operace v stereometrických 

úlohách 
 užívá různé způsoby analytického 

vyjádření přímky  
 interpretuje geom. význam koeficientů 
 řeší analyticky polohové a metrické 

úlohy o lineárních útvarech v rovině 
 využívá charakteristické vlastnosti 

kuželoseček k určení analytického 

vyjádření 
 z analytického vyjádření (z osové nebo 

vrcholové rovnice) určí základní údaje 

o kuželosečce 
 řeší analyticky úlohy na vzájemnou 

polohu přímky a kuželosečky 
 užívá různé způsoby analytického 

vyjádření roviny  
 řeší analyticky polohové a metrické 

úlohy v prostoru 

 
 
 

 soustava souřadnic 
 bod, vzdálenost bodů, střed úsečky 
 vektor, souřadnice, velikost, operace 

s vektory, úhel dvou vektorů 
 parametrické vyjádření přímky, 

polopřímky, úsečky; obecná rovnice 

přímky; směrnicový tvar rovnice 

přímky 
 

 vzájemná poloha přímek, odchylka 

přímek, vzdálenost bodu od přímky 
 vzájemná poloha bodů, přímek a + 

vzdálenosti a odchylky 
 kružnice, elipsa, parabola, hyperbola  
 geometrický význam parametrů, 

základní vlastnosti kuželoseček, 

konstrukce 
 tečna, sečna, vnější přímka 
 parametrické vyjádření roviny, obecná 

rovnice roviny 
 vzájemná poloha přímek, odchylka 

přímek, vzdálenost bodu od přímky 
 

 kulová plocha 
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Ročník: 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ZÁVISLOST A FUNKČNÍ VZTAHY 
 
Žák: 

 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti 

studovaných posloupností 
 řeší aplikační úlohy s využitím poznat-

ků o funkcích 
 interpretuje z funkčního hlediska slože-

né úrokování, aplikuje exponenciální 

funkci a geometrickou posloupnost ve 
finanční matematice 
 

 
PRÁCE S DATY, KOMBINATORIKA, 
PRAVDĚPODOBNOST 

 
 upravuje výrazy s faktoriály a kombi-

načními čísly 
 řeší rovnice a nerovnice s faktoriály 

a kombinačními čísly 
 řeší problémy s kombinatorickým pod-

textem (charakterizuje možné případy, 

vytváří model pomocí kombinatoric-
kých skupin a určuje jejich počet) 

 rozliší kombinatorické skupiny 
 vytvoří binomický rozvoj, pracuje s je-

ho členy, aplikuje poznatky z Pascalo-
va trojúhelníku využívá kombinatoric-
ké postupy při výpočtu pravděpodob. 

 
 
 
 

 určení a její vlastnosti, graf 
 aritmetická a geometrická posloupnost 
 limita posloupnosti, konvergentní a 

divergentní posloupnost 
 nekonečná geometrická řada 
 užití geometrické posloupnosti, 

finanční matematika 
 

 matematická indukce 
 
 
 
 

 faktoriál, kombinační čísla a jejich 

vlastnosti 
 Pascalův trojúhelník 
 elementární kombinatorické úlohy 
 variace, permutace a kombinace (bez 

opak.); variace s opakováním 
 binomická věta 
 náhodný jev a jeho pravděpodobnost 

pravděpodobnost sjednocení a průniku 

jevů, nezávislost jevů 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aplikace poznatků o 

exponenciálních a 

logaritmických funkcích a 

rovnicích. 
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PRÁCE S DATY 
 
 diskutuje a kriticky zhodnotí statistické 

informace a daná sdělení reprezentuje 

graficky soubory dat, čte a interpretuje 

tabulky, diagramy a grafy 
 rozlišuje rozdíly v zobrazení obdob-

ných souborů vzhledem k jejich 

odlišným charakteristikám 
 

 
KOMPLEXNÍ ČÍSLA 

 
 zavede množinu komplexních čísel 
 pracuje s různými způsoby vyjádření 

komplexního čísla   
 provádí operace s komplexními čísly 
 znázorní komplexní číslo v Gaussově 

rovině 
 řeší rovnice v oboru komplexních čísel 
 diskutuje řešitelnost kvadratické 

rovnice v číselném oboru 
 řešení rovnice vyšších řádů   
 interpretuje řešení rovnic v Gauss. rov. 

 

 
 
 

 statistický soubor a jeho charakteris-
tiky (vážený aritmetický půměr, 

medián, modus, percentil, kvartil, 

směrodatná odchylka, mezikvartilová 

odchylka) 
 analýza a zpracování dat v různých 

reprezentacích 
 
 
 

 
 obor komplexních čísel 
 algebraický a goniometrický tvar 

komplex. čísla 
 operace s komplex. čísly 
 absolutní hodnota, číslo komplexně 

sdružené 
 Moivrova věta 
 rovnice v oboru komplex. čísel 
 binomická rovnice 

 

 
 
 
Tabulkový editor; užití 

matematických aplikací  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikace vztahů mezi 

hodnotami goniom. 
funkcí, vztahy mezi 

goniom. funkcemi. 
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Fyzika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 1. – 5. ročníku šestiletého gymnázia. V rámci předmětu je realizován celý 

vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV a RVP GV a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV i RVP GV. 
V prvních dvou ročnících šestiletého gymnázia tento předmět zahrnuje i část vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, především pak tematický 

okruh Práce s laboratorní technikou a část tematického okruhu Provoz a údržba domácnosti. Dále jsou do něj v průběhu celého studia 

integrovány tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Svým 

vzdělávacím obsahem úzce souvisí především se vzdělávacími obsahy předmětů Matematika, Chemie a Informatika. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Fyzika je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 0 

 

Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v kmenových učebnách. Laboratorní práce uvedené v učebních osnovách jsou 

prováděny dle možností při vyučovací hodině. Součástí výuky jsou i exkurze, zařazené vyučujícím dle možností a nabídek předkládaných škole. 
Žáci se zájmem o fyziku mají možnost prohloubit a rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti v rámci volitelných předmětů, které jim 

jsou nabízeny v 5. a 6. ročníku. V těchto ročnících může být předmět rovněž rozšířen o 1 vyučovací hodinu fyziky v  cizím jazyce v rámci 

povinně volitelných předmětů. 
Pro talentované žáky je ve škole organizována Fyzikální olympiáda pro kategorii A, B, C, D, E, F a je jim poskytována odborná pomoc při 

účasti v dalších fyzikálních soutěžích týmů i jednotlivců a v studentské a odborné činnosti 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Fyziky jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 učitel zadává žákům různá témata na zpracování s použitím dostupných zdrojů informací; žáci volí vhodné zdroje, splňující kritéria 

dostatečné odbornosti a vědeckého přístupu, a využívají je jako podklad pro zpracování zadaného úkolu; žáci sami kriticky 

přistupují k těm zdrojům, které podávají pseudovědecký a vědeckými potupy nepodložený výklad 
 řešením úloh a testů dostupných z různých zdrojů (SCIO, maturitní testy) si žáci porovnávají své výkony s výkony ostatních 

vrstevníků, tyto výkony porovnávají a hledají příčiny případných rozdílných výsledků 
 učitel předkládá žákům k řešení úlohy různé obtížnosti, jejichž řešení vyžaduje různé stupně osvojení vědomostí, experimentálních 

dovedností a samostatnosti. Řešením těchto úloh žák získává informaci o dosaženém pokroku 
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Kompetence k řešení problémů: 
 žáci při řešení fyzikálních úloh a při vypracování laboratorních měření posuzují, zda zadaná úloha má pouze jeden postup vedoucí 

k řešení a dokážou vymezit podmínky, za kterých daná úloha má řešení 
 při řešení fyzikálních úloh jsou učitelem vybírány takové úlohy, které rozvíjejí užívání matematických metod s použitím správné 

symboliky 
 

Kompetence komunikativní: 
 žáci vypracují ukázková řešení úloh, závěry laboratorních prací a referáty v takové formě, aby je bylo možné prezentovat s použitím 

moderních komunikačních technologií (prezentace na počítači, umístění na web, dataprojektor, interaktivní tabule) 
 

Kompetence sociální a personální: 
 učitel zadává žákům úlohy vyžadující týmovou spolupráci a dělbu práce a posiluje tak pocit zodpovědnosti za výsledek skupinové 

práce 
 

Kompetence občanské: 
 žáci jsou seznámeni s riziky spojenými s prací s radioaktivním materiálem a vědí, jak se zachovat v případě radioaktivního zamoření 
 učitel vede žáky k tomu, aby posuzovali vědecké objevy i z hlediska jejich dalšího využití pro vývoj společnosti; v návaznosti na 

události v minulosti žáci dokážou posoudit, kdy byly vědecké objevy zneužity proti lidstvu 
 

Kompetence digitální 
 žáci jsou schopni vyhledávat na internetu informace a posoudit pravdivost takto nalezených údajů 
 žáci využívají MT a aplikace v nich k měření fyzikálních veličin 
 žáci jsou schopni zpracovat laboratorní práci na počítači nebo tabletu 
 při prezentacích referátů nebo výsledků své práce využívají žáci IT 
 žáci jsou schopni z naměřených hodnot experimentu uložených v souboru vytvořit graf a popsat měřený děj 
 žáci aktivně využívají kalkulačku 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 5. ročník šestiletého gymnázia  

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH 

MĚŘENÍ 
 
Žák: 

 rozliší skalární veličiny od vektoro-
vých, využívá je při řešení fyzikálních 

problémů a úloh a provádí základní 

aritmetické operace s těmito veličinami 
 při výpočtech a měřeních převádí 

násobné a dílčí jednotky na jednotky 

hlavní  
 měří vybrané fyzikální veličiny 

vhodnými metodami, navrhne postup, 

zpracuje a vyhodnotí výsledky měřen 
 změří vybrané fyzikální veličiny 

metodou přímou i nepřímou 
 použije vhodnou formu zápisu 

výsledků měření (tabulka, graf) 
 provede rozbor výsledků měření s ohle-

dem na absolutní a relativní chybu  
 porovná vliv použitých měřidel na vý-

slednou chybu měření 
 při zpracování výsledků, měření spolu-

pracuje s ostatními členy skupiny, 

 
 
 
 
 

 soustava fyzikálních veličin a jednotek 

– Mezinárodní soustava jednotek (SI) 
 fyzikální veličina 
 zákonné měřící jednotky  
 jednotková kontrola 
 skaláry a vektory 
 znázornění vektoru, rozklad do složek 
 jednoduché matematické operace 

s vektory (sčítání, odčítání, násobení 

vektoru skalárem) 
 

 přímá a nepřímá metoda měření  
 hrubé, náhodné a systematické chyby 
 absolutní a relativní odchylka měření 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální komuni-
kace, Spolupráce a sou-
těž, Seberegulace, organi-
zační dovednosti a efek-
tivní řešení problémů 
 - fyzikální měření, 

zpracování výsledků 

 
 
 
 
 
 získávání, zpracování a 

interpretace získaných 

údajů jako jedna ze zá-
kladních metod přírod-
ních věd 

 používání ICT 
 estetická úroveň 

sdělení předávaného 

písemnou formou 

(laboratorní protokol) 
 používání výpočetní 

techniky při zpracování 

výsledků měření 

(program EXCEL) 
 spolupráce (skupinová 

práce) při provádění 

laboratorních prací 

a zpracování výsledků 

měření. 
 Laboratorní práce – 
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efektivně řeší problémy a podílí se na 

celkové dělbě práce 
 
POHYBY TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ 

PŮSOBENÍ 
 
Žák: 

 užívá základní kinematické vztahy při 

řešení problémů a úloh o pohybech 

rovnoměrných a rovnoměrně zrychle-
ných, zpomalených 

 zvolí při popisu fyzikálního děje vhod-
nou vztažnou soustavu; vybere fyzikál-
ní veličiny, které popisují daný děj a 

jsou podstatné při řešení 
 používá model hmotného bodu 
 rozhodne, o jaký typ pohybu se jedná 

(rovnoměrný, nerovnoměrný, rovno-
měrně zrychlený, zpomalený, pohyb po 

kružnici) 
 vyjádří graficky závislost dráhy a rych-

losti na čase 
 přiřadí pohybu kinematické rovnice a 

jejich řešením určí hodnotu neznámé 

veličiny 
 pracuje s obecným řešením a posuzuje 

jeho správnost 
 určí v konkrétních situacích síly a 

jejich momenty působící na těleso a 
určí výslednici sil 

 znázorní jednotlivé síly působící na 

hmotný bod a těleso, určí jejich 

 
 
 
 
 
 
 

 kinematika pohybu – vztažná soustava; 

poloha a změna polohy hmotného bo-
du, jeho rychlost a zrychlení 

 model hmotného bodu 
 pravoúhlé a polární souřadnice 
 okamžitá rychlost 
 skládání rychlostí 
 pohyb rovnoměrný a rovnoměrně 

zrychlený/ zpomalený 
 volný pád 
 tíhové zrychlení 
 vrh vodorovný a svislý vzhůru 
 rovnoměrný pohyb hmotného bodu po 

kružnici a pohyb otáčivý; perioda, 

frekvence, úhlová rychlost 
 

 dynamika pohybu – hmotnost a síla; 

první, druhý a třetí pohybový zákon, 

inerciální soustava 
 výslednice sil působících na hmotný 

bod 
 

 Newtonovy pohybové zákony 
 hybnost tělesa; tlaková síla, tlak; třecí 

měření, práce ve skupině 
 

měření fyzikálních 

veličin 
 
 
 
 
 
MAT – řešení soustavy 

rovnic o dvou neznámých 
 
 
Modelování pohybů s 

použitím výpočetní 

techniky 
 
 
 
Vrh šikmý – modelování s 

použitím výpočetní 

techniky 
Práce s grafem – tvorba 
grafu a odečítání hodnot z 

grafu. 
 
 
 
 
 
 
MAT – řešení soustavy 

rovnic 
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výslednici 
 posoudí důsledky působení sil a mo-

mentů sil na pohybový stav tělesa a 

jeho změnu 
 využívá (Newtonovy) pohybové 

zákony k předvídání pohybu těles 
 pomocí pohybových rovnic popíše 

danou fyzikální situaci, řešením těchto 

rovnic stanoví hodnoty neznámých 

veličin 
 využívá zákony zachování některých 

důležitých fyzikálních veličin při řešení 

problémů a úloh 
 rozliší inerciální a neinerciální 

vztažnou soustavu 
 využívá zákony zachování mechanické 

energie a hybnosti při řešení 

fyzikálních úloh 
 

síla; síla pružnosti; gravitační a tíhová 

síla; 
 pohybová rovnice 
 výslednice sil a momentů sil 

působících na tuhé těleso 
 rovnovážná poloha tuhého tělesa 
 gravitační pole; moment síly; práce, 

výkon; souvislost změny mechanické 

energie s prací; zákony zachování 

hmotnosti, hybnosti a energie 
 nepružné středové rázy těles 
 setrvačné síly 
 všeobecný gravitační zákon 
 potenciální energie polohová, kinetická 

energie 
 hydrostatika – hydrostatický tlak, 

Archimédův zákon, plování těles 
 hydrodynamika – proudění kapalin, 

rovnice kontinuity 

 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
klidové a smykové tření 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
Archimédův zákon 
 
 
 
 

Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK 
 
Žák: 

 objasní souvislosti mezi vlastnostmi 

látek různých skupenství a jejich 

vnitřní strukturou 
 vysvětlí příčinu rozdílů různých 

 
 
 
 

 kinetická teorie látek – charakter pohy-
bu a vzájemných interakcí částic v lát-
kách různých skupenství 

 vzájemné působení částic 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Látkové množství, 

Avogadrova konstatnta, 
hmotnost atomů a mole-
kul, molární hmotnost – 
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skupenství látek 
 

 aplikuje s porozuměním termo-
dynamické zákony při řešení kon-
krétních fyzikálních úloh 

 posoudí, kdy je třeba použít při řešení 

fyzikálních problémů termodynamic-
kou teplotní stupnici 

 používá stavové veličiny pro popis 

stavu soustavy 
 využívá stavovou rovnici ideálního 

plynu stálé hmotnosti při předvídání 

stavových změn plynu 
 uvede možnosti využití tepelných 

čerpadel a jejich předností s ohledem 
k ekologickým aspektům 

 znázorní vztah mezi stavovými 

veličinami do stavového diagramu; umí 

ze stavového diagramu vyčíst stav 

soustavy 
 analyzuje vznik a průběh procesu 

pružné deformace pevných těles 
 řeší početně i graficky příklady pružné 

deformace pevných látek 
 porovná zákonitosti teplotní roztažnosti 

pevných těles a kapalin a využívá je 

k řešení praktických problémů 
 objasní fyzikální podstatu některých 

dějů v přírodě (kapilární jevy, 

meteorologické jevy) 
 popíše s použitím fázového diagramu 

změny stavu a skupenství látek 

 modely struktur látek různého skupen-
ství, ideální kapalina, ideální plyn 

 termodynamika – termodynamická 

teplota; vnitřní energie a její změna, 

teplo; první a druhý termodynamický 

zákon; měrná tepelná kapacita; různé 

způsoby přenosu vnitřní energie v 

rozličných systémech 
 střední kvadratická rychlost 
 stavové veličiny 
 stavová rovnice ideálního plynu 
 izochorický, izobarický, izotermický, 

adiabatický děj ideálního plynu 
 pV diagram 
 práce plynu, tepelné stroje, účinnost 
 vlastnosti látek – normálové napětí, 

Hookův zákon 

 typy deformací pevných těles 
 poruchy krystalové mřížky 
 povrchové napětí kapaliny, kapilární 

jevy; součinitel teplotní roztažnosti 

pevných látek a kapalin; 
 povrchová vrstva kapaliny, kapilární 

tlak 
 skupenské a měrné skupenské teplo 
 anomálie vody 
 fázový diagram 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – využívání 

zdrojů energie, klady a 

zápory, tepelná čerpadla – 
práce se zdroji informací, 

referáty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

probíráno v chemii v 1. 

ročníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krystalová mřížka, typy 

krystalů, typy vazeb – 
biologie, chemie 
 
 
Laboratorní práce – 
změny skupenství 
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ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 
 
Žák: 

 porovná účinky elektrického pole na 

vodič a izolant 
 používá veličiny a fyzikální modely 

popisující elektrické pole 
 při řešení fyzikálních úloh správně vy-

hodnotí charakter elektrického pole a 

zvolí vhodný postup (odliší postup při 

řešení v elektrickém poli homogenní a 

nehomogenním a mezi vakuem a 

látkovým prostředím) 
 vysvětlí některé přírodní úkazy s 

využitím poznatků o působení elek-
trického pole na vodič a izolant 

 využívá Ohmův zákon při řešení 

praktických problémů 
 řeší příklady zapojování rezistorů 

v jednoduchých i rozvětvených 

elektrických obvodech 
 aplikuje poznatky o mechanismu 

vedení elektrického proudu v kovech, 

polovodičích, kapalinách a plynech při 

analýze chování těles z těchto látek v 

elektrických obvodech 
 rozhodne, v jakém případě je možné 

použít Ohmův zákon pro vedení 

elektrického proudu ve vodičích, 

elektrolytech a plynech 
 změří velikost elektrického proudu a 

 
 
 
 
 
 

 elektrický náboj a elektrické pole – 
elektrický náboj a jeho zachování; 

intenzita elektrického pole, elektrické 

napětí; kondenzátor 
 Coulombův zákon 
 homogenní elektrické pole a elektrické 

pole bodového náboje 
 elektrické siločáry 
 konstanty charakterizující prostředí 
 
 elektrostatická indukce a polarizace 

dielektrika 
 kapacita deskového kondenzátoru 

 
 elektrický proud v látkách – proud jako 

veličina;  
 svorkové a elektromotorické napětí 

zdroje 
 odpor vodiče 
 rezistor 
 Ohmův zákon pro část obvodu i 

uzavřený obvod; elektrický odpor; 

elektrická energie a výkon 

stejnosměrného proudu; polovodičová 

dioda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
měření elektrického 

proudu a napětí, měření 

odporu kovového vodiče, 

stanovení elektromoto-
rického napětí zdroje 
 
 
 
Elektrolýza a její 

praktické využití – 
probíráno v chemii 
Elektrolýza – laboratorní 

práce – v chemii 
Řešení obvodů elektric-
kého proudu s využitím 

výpočetní techniky 
 
 
Laboratorní práce – 
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napětí v elektrickém obvodu 
 vhodnou experimentální metodou 

dokáže stanovit odpor vodiče 
 popíše pomocí fyzikálního modelu a 

fyzikálních veličin magnetické pole 
 určí pomocí potřebných údajů vliv 

prostředí na magnetické pole 
 využívá zákon elektromagnetické 

indukce k řešení problémů a k 

objasnění funkce prakticky význačných 

elektrických zařízení 
 objasní podstatu elektromagnetické 

indukce a v praxi dokáže rozhodnout, 

kdy dochází k elektromagnetické 

indukci 
 určí směr indukovaného proudu a v 

případě jednoduchých příkladů i jeho 

velikost 
 popíše princip činnosti jednoduchých 

elektrických zařízení 
 změří efektivní hodnoty střídavého 

napětí a proudu 
 uvede klady a zápory rozličných 

způsobů výroby elektrické energie 
 
 
MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 
 
Žák: 

 popíše harmonické kmitavé děje jako 

pohyby nerovnoměrné 
 zaznamenává tyto děje do časového 

 elektrolyt, elektrolýza 
 elektrický proud v plynech a ve vakuu 
 katodové záření 
 vlastní a příměsové polovodiče 
 magnetické pole – pole magnetů a 

vodičů s proudem, magnetická 

indukce; indukované napětí 
 síla působící na vodič s proudem a 

pohybující se částici v magnetickém 

poli 
 magnetický indukční tok 

 
 Faradayův zákon elektromagnetické 

indukce 
 
 

 Lenzův zákon 
 

 střídavý proud – harmonické střídavé 

napětí a proud, jejich frekvence; výkon 

střídavého proudu;  
 transformátor 
 činný výkon střídavého proudu, účiník 
 výroba a přenos elektrické energie 

 
 
 
 
 

 děje harmonické a periodické 
 mechanický oscilátor 

 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – Životní 

prostředí v ČR – využí-
vání zdrojů energie, 

důsledky pro životní 

prostředí – beseda, 
exkurze 
 

elektromagnetická 

indukce 
 
 
Řešení obvodů střídavého 

proudu s využitím 

výpočetní techniky 
 
Grafické znázornění 

průběhu střídavého 

proudu a napětí 
 
Matematika – řešení 

goniometrických rovnic – 
praktické využití 
 
 
Laboratorní práce – 
střídavý proud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Fyzika 

- 575 - 

diagramu 
 v souvislosti s dynamikou hmotného 

bodu určí kvalitativně závislost 
rychlosti a zrychlení na čase 

 určí z časového diagramu okamžitou 

výchylku, periodu a počáteční fázi 

kmitavého pohybu  
 objasní procesy vzniku, šíření, odrazu 

a   interference mechanického vlnění 
 vysvětlí princip vzniku a šíření zvuku 

 

 kmitání mechanického oscilátoru, jeho 

perioda a frekvence 
 kinematika a dynamika kmitavého 

pohybu 
 kinematická rovnice kmitavého pohybu 
 nucené kmitání, rezonance 
 mechanické vlnění – postupné vlnění, 

stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost 

vlnění 
 interference vlnění, odraz a lom vlnění 
 zvuk, jeho hlasitost a intenzita 

 
 
 
IVT, MAT 
Modelování kmitavých 

pohybů na počítači 

(rychlost kmitavého 

pohybu, zrychlení, 

složené kmitání) 
Laboratorní práce – 
měření periody kmitavého 

pohybu 

Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
SVĚTLO 
 
Žák: 

 porovná šíření různých druhů elektro-
magnetického vlnění v rozličných 

prostředích 
 využívá vztahy mezi frekvencí, 

vlnovou délkou a rychlostí 

elektromagnetického vlnění při řešení 

praktických problémů 
 popíše základní vlastnosti různých dru-

hů elektromagnetického vlnění a vy-
užití těchto vlastností v praktickém 

životě 
 využívá zákony pro odraz a lom světla 

 
 
 
 

 elektromagnetické záření – elektro-
magnetická vlna; spektrum 

elektromagnetického záření 
 zdroje elektromagnetického záření 
 elektrická a magnetická složka elektro-

magnetického vlnění 
 vlnové vlastnosti světla – šíření a rych-

lost světla v různých prostředích; 

zákony odrazu a lomu světla, index 

lomu; optické spektrum; interference 

světla 
 světlo jako elektromagnetické vlnění 
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při řešení úloh 
 rozhodne, za jakých podmínek je při 

řešení fyzikálních úloh třeba počítat s 

vlnovou povahou světla 
 zdůvodní existenci jevů založených na 

vlnové povaze světla 
 využívá zákony šíření světla v prostře-

dích k určování vlastností zobrazení 

předmětů jednoduchými optickými 

systémy 
 pomocí optického zobrazení vytvoří 

obraz předmětu při zobrazení pomocí 

tenké čočky nebo kulového zrcadla 
 stanoví vlastnosti obrazu vytvořeného 

čočkou nebo zrcadlem výpočtem s po-
užitím zobrazovací rovnice 

 využívá poznatky o odrazu a lomu 

světla při řešení fyzikálních úloh 

z praktického života 
 
MIKROSVĚT 
 
Žák: 

 využívá poznatky o kvantování energie 

záření a mikročástic k řešení fyzikál-
ních problémů 

 vysvětlí, za jakých okolností se projeví 

částicová a vlnová povaha elektro-
magnetického záření a částic mikro-
světa 

 popíše podstatné rozdíly mezi 

klasickou fyzikou a fyzikou mikro-

 ohyb světla, polarizace světla 
 vlnová délka a frekvence světla 

 
 
 

 optické zobrazování – zobrazení 

odrazem na rovinném a kulovém 

zrcadle; 
 zrcadla rovinná a kulová 
 tenké čočky, paraxiální prostor 
 ohnisko, význačné paprsky 
 vlastnosti obrazu 
 zobrazení lomem na tenkých čočkách; 

zorný úhel, optická soustava, oko jako 

optický systém; lupa 
 dalekohled, objektiv, mikroskop, 

zobrazovací rovnice, optická 

mohutnost 
 
 
 
 
 

 kvanta a vlny – foton a jeho energie; 
korpuskulárně vlnová povaha záření a 

mikročástic 
 energie a hybnost fotonu 
 vlnová povaha částic a pokusy které 

tuto vlastnost dokazují 
 vlnová funkce 
 kvantová čísla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní práce – 
optické zobrazení 
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částic 
 zapíše elektronovou konfiguraci atomu 
 objasní souvislost mezi zařazením 

prvku v periodické tabulce a elektro-
novou konfigurací 

 objasní podstatu vzniku čárového 

spektra atomu vodíku 
 
 

 posoudí jadernou přeměnu z hlediska 
vstupních a výstupních částic i energe-
tické bilance 

 popíše základní součásti jaderné 

elektrárny, zhodnotí klady a zápory 

jaderné energetiky 
 posoudí vliv médií na formování ná-

zoru lidí ohledně jaderné energetiky a 

jejich postoje na jiné alternativní zdroje 
energie 

 využívá zákon radioaktivní přeměny 

k předvídání chování radioaktivních 

látek a ke stanovení časové závislosti 

akti-vity zářiče 
 navrhne možné způsoby ochrany člo-

věka před nebezpečnými druhy záření 
 porovná účinky různých druhů jader-

ného záření a objasní základní pravidla 

ochrany člověka před účinky tohoto 

záření 
 rozumí základním principům detekce 

jaderného záření 
 

 elektronový obal atomu – výstavbový 

princip, Pauliho vylučovací princip 
 

 atomy – kvantování energie elektronů 

v atomu; spontánní a stimulovaná 

emise, laser 
 elektronová konfigurace atomu 
 absorpce a emise světla 
 digitální záznam signálu 
 jaderné síly 
 jaderná energie 
 Einsteinův vztah mezi hmotou a 

energií, jeho důsledky a využití 
 syntéza a štěpení jader atomů; řetězová 

reakce, jaderný reaktor 
 jaderná elektrárna 
 syntéza jader jako zdroj energie 
 vývoj hvězd 
 jaderná reakce, zákon radioaktivní 

přeměny 
 poločas rozpadu 
 radioaktivita, radionuklid 
 přeměnové řady 
 aktivita zářiče 
 urychlovače částic 
 detektory jaderného záření 
 elementární částice a jejich výzkum 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce – práce 

s informacemi ze sdělo-
vacích prostředků, vnější 

vlivy na chování médiií 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – vliv jaderné 

energetiky na životní 

prostředí, vlivy ohrožující 

zdraví člověka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze, beseda s 
přizvanými odborníky, 

internet 
 
 
 
Používání výpočetní 

techniky při stanovení 

časového průběhu aktivity 

zářiče 
Vzdělávací obor Výchova 

ke zdraví – Ochrana 
člověka za mimořádných 

událostí 
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Chemie 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Chemie vede žáky k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů v živé a neživé přírodě 

a k vytváření kladného vztahu žáků k praktickým činnostem. Ve vyučovacím předmětu jsou v 1. – 2. ročníku šestiletého gymnázia realizovány 

vzdělávací obsahy vzdělávacího oboru Chemie z RVP ZV. V 3. – 5. ročníku šestiletého gymnázia je realizován vzdělávací obsah vzdělávacího 

oboru Chemie podle RVP GV. V tomto vyučovacím předmětu jsou dále realizovány tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální 

výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Chemie je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 0 

 

Při výuce jsou využívány především kmenové učebny a učebna přírodních věd.  
Žáci se zájmem o chemii mají možnost prohloubit a rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti v rámci volitelných předmětů, které jim 

jsou nabízeny v 5. a 6. ročníku. V těchto ročnících může být předmět rovněž rozšířen o 1 vyučovací hodinu chemie v  cizím jazyce v rámci 

povinně volitelných předmětů. V 5. ročníku jsou jako součást 3. volitelného předmětu nabízena laboratorní praktika. 
Pro talentované žáky je ve škole organizována Chemická olympiáda pro kategorii A, B, C, D. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Chemie jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí učitelem využívány následující postupy: 
 
Kompetence k učení: 
učitel: 

 do výuky zařazuje různé metody práce: výklad, rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, řízená diskuze  
 zadává samostatnou práci, tím vede žáky k samostatnosti a aktivitě při učení 
 zadává skupinové práce, v nichž žáci vyhledávají podklady pro prezentaci své práce 
 doporučuje další studijní zdroje  
 kriticky hodnotí věrohodnost vlastních informačních zdrojů a zdrojů používaných žáky 
 systematicky kontroluje a objektivně hodnotí práci žáků 
 vlastním zaujetím pro obor pomáhá vytvářet vztah žáků k vědění a poznávání 
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Kompetence k řešení problémů: 
učitel: 

 vede žáky ke schopnosti poznatky analyzovat, zobecnit a aplikovat v různých oblastech života 
 podporuje vytváření hypotéz a jejich ověřování 
 podporuje kritické myšlení 

 
Kompetence komunikativní: 
učitel: 

 vede žáky k používání odborné terminologie a symboliky 
 rozvíjí čtenářskou gramotnost,podporuje řízenou diskusi k daným tématům 
 vede žáky ke správnému kladení otázek, které vybízejí k vyjadřování vlastního názoru a k diskuzi 
 vede žáky k využívání digitálních technologií a dostupných prostředků komunikace 

 
Kompetence sociální a personální: 
učitel: 

 využívá skupinovou práci, při které si žáci osvojují různé role  
 vede žáky k respektu k lidským hodnotám (důvěra, vzájemná pomoc) 

 
Kompetence občanské: 
učitel: 

 vede žáky k zodpovědnosti za svůj život, za své zdraví a za životní prostředí  
 

Kompetence k podnikavosti  
učitel: 

 podporuje žáky ve využívání vlastní iniciativy 
 vede žáky k zodpovědnému rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 

 
Kompetence digitální 
učitel: 

 vede žáky ke kritické práci s informacemi, ke vzájemné spolupráci v digitálním prostředí 
 vede žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu  
 vede žáky k dodržování norem spojených s využíváním převzatých zdrojů 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 5. ročník šestiletého gymnázia  

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
OBECNÁ CHEMIE 
 
Žák: 

 uvede, čím se chemie zabývá 
 definuje významné chemické obory  
 vysvětlí, co je chemický děj, děj 

fyzikální a uvede příklady 
 posoudí význam chemie a uvede 

příklady chemických výrob 
 

Látky a soustavy látek 
 vymezí pojem hmota a její formy, 

definuje prvek, sloučeninu 
 uvede příklady fyzikálních a 

chemických vlastností látek 
 vysvětlí rozdíl mezi chemicky čistou 

látkou a směsí 
 pojmenuje soustavy izolované, 

otevřené, uzavřené, uvede jejich 

příklady 
 uvede velikost částic směsí 

homogenních, heterogenních, 

koloidních a uvede jejich příklady 

 
 
 
 

 chemie jako přírodní věda 
 chemické obory  

 
 
 
 
 
 

 hmota a její formy 
 klasifikace látek: chemicky čisté látky 

(prvky, sloučeniny), směsi 
 
 
 
 
 
 
 

 směsi: typy směsí a separační metody 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Sociální komunikace, 

Morálka všedního dne, 

Spolupráce a soutěž –

prezentace, skupinová 

práce (1.- 3. ročník 

vyššího gymnázia) 
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 navrhne metody oddělení složek směsi  
 pojmenuje jednotlivé dispergované 

soustavy 
 uvede praktický význam základních 

separačních metod 
 používá správně pojmy rozpouštědlo 

(polární, nepolární), roztok ředěný, 

nasycený, koncentrovaný 
 pojmenuje faktory ovlivňující rychlost 

rozpouštění látek 
 vypočítá složení roztoků 
 definuje protonové a nukleonové číslo, 

vyhledá jejich hodnoty  
v PSP, udá počty elementárních částic 

příslušného atomu prvku 
 vyjmenuje příklady izotopů a nuklidů 
 určí hodnotu oxidačního čísla prvku ve 

sloučenině 
 zapíše chemický vzorec sloučeniny a 

naopak (dvouprvkové sloučeniny 

nekovů, kyanidy, kyseliny, hydroxidy, 

soli) 
 používá základní veličiny 

charakterizující látky a uvede jejich 

jednotky – m, V, n 
 ovládá chemické veličiny: Ar, Mr, m, 

M, Vm, n 
 řeší samostatně výpočty Mr, M, n 
 používá pojmy molekula, atom a jeho 

elementární částice ve správných 

souvislostech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 výpočty složení roztoku 
 částicové složení látek (atom, 

molekula, ion) 
 

 chemický prvek (symboly prvků, 

protonové, nukleonové číslo, nuklid, 

izotop) 
 

 chemická sloučenina, oxidační číslo 

prvku ve sloučenině 
 názvosloví a vzorce anorganických 

sloučenin 
 
 
 

 základní chemické veličiny 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 

– výpočty, práce ve 

skupině 
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 charakterizuje jednotlivé modely stavby 

atomů 
 popíše stavbu atomového jádra 
 vysvětlí duální povahu elektronu 
 charakterizuje kvantová čísla a uvede 

jejich hodnoty 
 definuje orbital 
 popíše typy orbitalů 
 používá pravidla pro výstavbu 

elektronového obalu 
 zapíše elektronové konfigurace prvků a 

iontů, označí valenční elektrony 
 
Periodická soustava prvků 

 zná autora i znění periodického zákona 
 vysvětlí podstatu periodického zákona a 

jeho praktický význam  
 na základě periodického zákona 

předvídá vlastnosti prvků  
 orientuje se v PSP, vyvodí umístění 

prvků v hlavních podskupinách 
 

Chemická vazba a chemické děje 
 vysvětlí podstatu a vznik chemické 

vazby 
 rozlišuje vazby podle typu a 

charakterizuje jednotlivé typy: 

kovalentní (koordinačně-kovalentní), 

iontová, kovová, slabé vazebné 

interakce (vodíková vazba) 
 na základě zjištěných hodnot 

 stavba atomu 
 modely atomu 
 atomové jádro, stavba jádra  
 elektronový obal atomu, kvantová 

čísla, pravidla, elektronová konfigurace 

prvků a iontů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 periodický zákon 
 klasifikace prvků v periodické tabulce 

 
 
 
 
 
 
 

 vznik a typy chemické vazby 
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elektronegativity určí polaritu vazby 
 využívá znalostí o chemických vazbách 

k předvídání některých fyzikálně-
chemických vlastností látek a jejich 

chování v chemických reakcích 
 vysvětlí mechanismus chemického děje, 

charakterizuje reaktanty a produkty 
 zapíše reakční schéma, sestaví 

chemickou rovnici a vyčíslí její 

stechiometrické koeficienty 
 využívá chemickou terminologii při 

popisu a vysvětlování chemických dějů 
 definuje chemickou rychlost a 

chemickou rovnováhu 
 uvede činitele ovlivňující chemickou 

rychlost a chemickou rovnováhu a jejich 

význam pro praxi 
 vysvětlí základní termochemické pojmy 

a zákony, vypočítá reakční teplo reakce 
 rozliší, která známá reakce je 

endotermická a exotermická 
 ovládá první pomoc při zasažení 

žíravinami 
 řeší protolytické rovnice 
 vypočítá pH silné kyseliny a zásady 
 uvede příklady indikátorů a jejich 

zabarvení v kyselém a zásaditém 

prostředí 
 vysvětlí hydrolytické reakce solí 

 
 

 
 

 vlastnosti a struktura kovalentních a 

iontových sloučenin, kovů 
 
 
 
 

 chemický děj 
 chemická reakce, schéma, rovnice, 

stechiometrické koeficienty 
 klasifikace chemických reakcí a jejich 

průběh 
 chemická rychlost, chemická 

rovnováha 
 
 

 termochemie (reakce endotermické a 

exotermické), reakční teplo, 

termochemické zákony 
 
 
 

 roztoky kyselin, zásad 
 disociace, iontové rovnice, protolytické 

reakce 
 neutralizace, pH, indikátory 

 
 hydrolýza solí 
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Veličiny a výpočty v chemii 
 zapíše složení sloučeniny různými 

druhy chemických vzorců 
 uvede, co vyjadřuje vzorec chemické 

sloučeniny 
 vypočítá hmotnostní zastoupení prvku 

ve sloučenině, stanoví stechiometrický 

vzorec sloučeniny 
 na základě zákona zachování hmotnosti 

a zákona stálých poměrů slučovacích 

vyčíslí správně chemickou rovnici a 

provede výpočet s využitím vztahů pro 

m, V, n, M, c 
 používá správné jednotky veličin a 

zavedenou symboliku 
 
ANORGANICKÁ CHEMIE 
Vodík, kyslík, voda 

 uvede vlastnosti, přípravu, výrobu a 

použití vodíku, kyslíku a jejich 

sloučenin 
 vysvětlí pojem rychlá a pomalá oxidace 
 charakterizuje druhy vod podle původu, 

užití a znečištění 
 zapíše rovnice odstranění tvrdosti vody 
 uvede hlavní znečišťovatele pitné a říční 

vody 
 uvede procentový obsah hlavních složek 

vzduchu 
 zhodnotí význam vzduchu jako 

suroviny a vnější faktor ekosystému 

 
 
 
 

 typy chemických vzorců 
 
 
 

 nejužívanější veličiny v chemii a jejich 

jednotky 
 výpočty z chemických vzorců a 

stanovení stechiometrického vzorce 
 výpočet stech. koeficientů 
 výpočet z chemických rovnic 

 
 
 
 

 vodík, vlastnosti, sloučeniny 
 kyslík (ozón), vlastnosti, sloučeniny 
 voda, struktura, vlastnosti, druhy, 

význam, ochrana vod 
 
 
 
 

 peroxid vodíku 
 vzduch, složení, ochrana 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Spolupráce a soutěž – 
chemické výpočty, 

skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Problematika vztahů 

organizmů a prostředí, 

Člověk a životní prostředí 

ČR – živ. problémy, 

abiotické vlivy – referáty, 

diskuze 
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 vysvětlí pojmy emise, imise, smog a 

inverze, skleníkový efekt a uvede jeho 

příčiny 
p prvky 

 charakterizuje blok p prvků 
 vyjmenuje vzácné plyny a jejich využití 
 vyjmenuje halogeny, umí odvodit jejich 

vlastnosti z postavení v PSP 
 uvede využití halogenů  
 uvede nejdůležitější sloučeniny 

halogenů jejich vlastnosti a využití 
 charakterizuje síru, její výskyt, 

vlastnosti a použití 
 popíše vlastnosti H2S, oxidů síry a 

posoudí jejich vliv na životní prostředí 
 uvede postup při výrobě H2SO4, její 

vlastnosti a použití, zná použití jejích 

solí  
 vyjmenuje vlastnosti a výskyt N a P 
 pojedná o významných bezkyslíkatých a 

kyslíkatých sloučeninách N a P 

(amoniaku, oxidech dusíku, HNO3, 
H3PO4 a jejich solích) 

 uvede nejdůležitější dusíkatá, 

fosforečná hnojiva a jejich vliv  
na biologickou rovnováhu 

 charakterizuje skupinu p2 prvků 
 uvede modifikace uhlíku, jeho výskyt 

(biogenní prvek), jeho význam 

v různých oborech 
 uvede nejdůležitější sloučeniny 

 
 
 

 vzácné plyny (p
6 prvky) 

 
 
 

 halogeny (p5 prvky) 
 
 
 
 

 chalkogeny (p4 prvky) 
 
 
 
 

 skupina dusíku (p
3 prvky) 

 
 
 
 
 
 
 

 skupina uhlíku (p2 prvky) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí, Životní 

prostředí ČR – samostatné 

zpracování úkolu, 

prezentace 
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bezkyslíkaté i kyslíkaté (a jejich 

význam 
 zhodnotí výskyt a význam Si, jeho 

nejdůležitější sloučeniny, zvláště SiO2 
jako surovinu sklářského průmyslu 

 charakterizuje kovy 
 vyvodí zákonitosti vyplývající z řady 

napětí kovů 
 popíše vlastnosti cínu a olova a jejich 

použití v praxi 
 charakterizuje skupinu p1 prvků 
 uvede výskyt a použití p

1 prvků 
 charakterizuje nejdůležitější sloučeniny 

p1 prvků  
 zapíše rovnici aluminotermie a pojedná 

o jejím využití 
 vysvětlí amfoterní charakter Al2O3 
 popíše výrobu hliníku 
 

s prvky 
 charakterizuje s prvky 
 uvede výskyt, vlastnosti, význam a 

použití s
1 

prvků  
 objasní elektrolýzu roztoku a taveniny 

chloridu sodného 
 uvede vlastnosti a použití 

nejdůležitějších sloučenin alkalických 

kovů 
 doloží chemickými rovnicemi výrobu 

sody, NaOH 
 charakterizuje s2 prvky, porovná jejich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 skupina boru (p1 prvky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 alkalické kovy (s
1 prvky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kovy alkalických zemin (s
2 prvky) 
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vlastnosti s s1 prvky 
 uvede výskyt, vlastnosti, význam a 

použití s
2 prvků  

 uvede vlastnosti a použití 

nejdůležitějších sloučenin s
2 

prvků 
 doloží chemickými rovnicemi výrobu 

sádry, páleného vápna a jejího hašení 
 vyjmenuje nejdůležitější pojiva ve 

stavebnictví, charakterizuje je 

 

Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ANORGANICKÁ CHEMIE  
d a f prvky  
 
Žák: 

 popíše společné vlastnosti přechodných 

kovů 
 uvede způsoby výroby kovů  
 napíše vzorce komplexních sloučenin a 

opačně 
 uvede nejdůležitější slitiny kovů, jejich 

složení, vlastnosti a použití 
 vysvětlí výrobu železa ve vysoké peci, 

výrobu oceli 
 uvede vlastnosti a použití významných 

d prvků a jejich sloučenin 
 charakterizuje f prvky 
 vyjmenuje příklady prvků náležející k 

 
 
 
 
 

 přechodné kovy (d prvky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 přechodné kovy (f prvky) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP – litosféra 
 
 
 
 
 
FYZ – jaderná fyzika, 3. 

ročník a septima 
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lanthanoidům a aktinoidům 
 vysvětlí pojem transurany a popíše 

využití uranu  
 využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení jejich 

praktického významu v anorganické 

chemii  
 
ORGANICKÁ CHEMIE 
Úvod do organické chemie 
 
Žák: 

 definuje předmět organická chemie 
 uvede vlastnosti organických sloučenin 

a posoudí jejich závislost na struktuře   
 zhodnotí prvkové složení organických 

látek 
 aplikuje pravidla systematického 

názvosloví organické chemie při 

popisu stavby organických sloučenin s 

možností využívat triviálního nebo 

dvousložkového názvosloví pro tyto 

sloučeniny, pro něž se takové 

názvosloví používá často 
 třídí organické sloučeniny do skupin 
 uvede základní typy organických 

reakcí a doloží je reakčním schématem 
 rozdělí uhlovodíky podle vazeb a 

řetězců, aplikuje jejich názvosloví a 

názvy uhlovodíkových zbytků 
 vysvětlí a používá pojmy, konformace, 

izomerie a uvede příklady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 obor organická chemie 
 vlastnosti atomu uhlíku, typy vazeb a 

druhy vzorců   
 názvosloví organických sloučenin a 

klasifikace organických látek 
 
 
 
 
 
 
 

 struktura a reakce organických 

sloučenin 
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 posoudí přírodní zdroje organických 

látek a uvede způsob jejich zpracování 
 

Uhlovodíky  
 charakterizuje základní skupiny 

organických sloučenin 
 uvede jejich významné zástupce, 

zhodnotí jejich využití v praxi, vliv na 

životní prostředí 
 aplikuje znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétních 

případech 
 vysvětlí podstatu radikálové 

elektrofilní substituce 
 vysvětlí podstatu adičních reakcí 
 zapíše reakčními schématy významné 

reakce uhlovodíků  
 

Deriváty uhlovodíků 
 zapíše obecné vzorce derivátů 

uhlovodíků a jejich rozdělení 
 používá jejich systematické názvy 

známé triviální názvy 
 uvede reakční schémata vzniku 

jednotlivých skupin derivátů 

uhlovodíků, jejich vlastnosti fyzikální a 

chemické, včetně reakcí 
 aplikuje poznatky o různých způsobech 

chemických přeměn v konkrétních 

situacích 
 uvede použití a vlastnosti vybraných 

zástupců jednotlivých skupin derivátů 

 
 zdroje organických látek 

 
 

 alkany a cykloalkany 
 alkeny, dieny 
 alkyny 
 areny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 halogenderiváty 
 dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, 

aminy) 
 organokovové sloučeniny 
 kyslíkaté deriváty a jejich sirné obdoby 
 hydroxyderiváty, karbonylové 

sloučeniny 
 karboxylové kyseliny, funkční a 

substituční deriváty karboxylových 

kyselin) 
 
 

EV: Člověk a životní 

prostředí – vliv jaderné 

energetiky na životní 

prostředí, vlivy ohrožující 

člověka, referát, diskuze 
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 uvede obecné vzorce funkčních a 

substitučních derivátů kyselin  
 uvede příklady jednotlivých funkčních 

a substitučních derivátů, charakterizuje 

jejich vlastnosti a posoudí jejich použití 

a význam 
 napíše strukturní vzorec kyseliny 

uhličité a z něho odvodí vzorec jejich 

derivátů (močovina, fosgen) 
 posoudí jejich význam  
 definuje a popíše strukturu heterocyklů, 

uvede jejich rozdělení, názvy a zapíše 

jejich chemické vzorce 
 na některých příkladech vysvětlí jejich 

vlastnosti a posoudí jejich význam jako 
součást biologicky významných látek 

 využívá znalosti základů kvalitativní a 

kvantitativní analýzy k pochopení jejich 

praktického významu v organické 

chemii  

 
 
 
 
 
 
 

 deriváty kyseliny uhličité 
 
 
 

 heterocyklické sloučeniny 
 

Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
BIOCHEMIE 
 
Žák: 

 definuje obor biochemie, umí 

charakterizovat živé soustavy a uvést 

jejich vlastnosti 

 
 
 
 

 obor biochemie 
 vlastnosti a složení živých soustav 
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 popíše prvkové a látkové složení 

organismů 
 objasní funkci chemických sloučenin 

nezbytných pro důležité chemické 

procesy probíhající v lidském těle 
 pojmenuje přírodní látky (sacharidy, 

lipidy, bílkoviny), uvede jejich význam 
 uvede chemické složení, stavbu, 

příklady názvů jednotlivých skupin, 

posoudí zdroje a jejich význam pro 

člověka 
 vysvětlí pojmy: optická izomerie, 

optická aktivita, chirální uhlík, 

poloacetalová vazba, poloacetalový 

hydroxyl, glykosidická vazba, 
 charakterizuje redukující a neredukující 

sacharid 
 uvede chemické složení, vlastnosti, 

třídění a využití lipidů 
 vysvětlí esterifikaci a hydrolýzu tuků 
 charakterizuje aminokyseliny, třídí je 

podle charakteru postranního řetězce  
 chápe význam esenciálních látek 
 objasní, co je izoelektrický bod 
 vysvětlí vznik a podstatu peptidické 

vazby  
 popíše strukturu bílkovin 
 popíše složení nukleotidů, strukturu 

DNA, RNA a jejich význam 
 analyzuje s využitím znalostí o stavbě 

nukleových kyselin principy 

 
 
 
 
 
 

 sacharidy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lipidy  
 
 
 
 
 

 bílkoviny 
 
 
 
 

 nukleové kyseliny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Chemie 

- 592 - 

molekulárních mechanizmů dědičnosti 
 vysvětlí přenos genetické informace 
 používá pojmy gen, genom, replikace, 

transkripce, translace, triplet, kodon, 
antikodon 

 vysvětlí stavbu a mechanizmus 

působení, třídění enzymů a jejich 

názvosloví 
 objasní základní regulace a aktivity 

enzymů 
 uvede příklady enzymových reakcí  

v různých odvětvích lidské činnosti 
 definuje vitaminy, pojedná o jejich 

významu 
 vyjmenuje nejdůležitější vitaminy 

rozpustné v tucích a ve vodě, uvede 

jejich zdroj, oblast působení a projev 

avitaminos 
 vysvětlí vztah vitaminu a enzymu 
 definuje hormon, vysvětlí jejich 

význam 
 uvede příklady hormonů a jejich 

funkce v organismu 
 používá pojmy anabolismus, 

katabolismus, makroergické sloučeniny 

(ATP, ADP), rozliší základní typy 

metabolismu 
 vysvětlí základní redoxní děje v živých 

soustavách, přeměny v Krebsově cyklu 

a dýchacím řetězci 
 objasní základní anabolické procesy a 

 
 
 
 
 
 

 enzymy a vitaminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 hormony 
 
 

 metabolismus sacharidů, lipidů, 

bílkovin 
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katabolické štěpení sacharidů, lipidů a 

bílkovin  
 vysvětlí vzájemné propojení základních 

metabolických reakcí 
 
CHEMIE KOLEM NÁS 
 

 charakterizuje syntetické 

makromolekulární látky a jejich zdroje 
 vysvětlí průběh polymerace, 

polykondenzace, polyadice  
 třídí plasty, uvede jejich příklady 

vlastnosti a jejich použití 
 posoudí jejich vliv na životní prostředí 
 vyjmenuje nejznámější syntetická 

vlákna a syntetické kaučuky, porovná 

jejich vlastnosti s přírodními materiály 
 popíše funkce léčiv 
 používá pojmy analgetika, anestetika, 

antipyretika, hypnotika, sedativa, 
antibiotika a uvede příklady těchto 

skupin léčiv a jejich působení 
 objasní pojem droga a uvede příklady 

léků zneužívaných jako drogy 
 třídí drogy podle jejich působení na 

lidských organismus 
 používá pojmy tenzid, detergent 
 posoudí funkci tenzidů v procesu praní, 

vliv tenzidů a detergentů na životní 

prostředí 
 zná nejdůležitější typy a příklady 

 
 
 

 vzájemné propojení metabolismu živin 
 
 
 
 
 

 syntetické makromolekulární látky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 léčiva 
 
 
 
 
 

 návykové látky 
 
 
 

 detergenty a pesticidy, barviva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Životní prostředí ČR, 

Člověk a životní prostředí 

– vliv používání 

detergentů, pesticidů 
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pesticidů 
 posoudí, význam pesticidů pro člověka 

a vliv na životní prostředí 
 vysvětlí princip barevnosti  
 uvede nejdůležitější skupiny barviv 

včetně indikátorů 
 uvede příklady aditiv používaných při 

výrobě potravin 
 Třídí látky podle hořlavosti, toxicity a 

účinku na lidský organismus (žíraviny, 

mutageny, karcinogeny) 
 uvede hlavní faktory znečištění 

životního prostředí a jejich důsledky 

 
 
 
 
 
 
 

 potravinářská chemie 
 
 
 
 
 

 chemie a životní prostředí  
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Biologie 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Biologie je zařazen jako povinný předmět v 3. – 5. ročníku šestiletého gymnázia. Navazuje na předmět Přírodopis, 

který je vyučován v 1. a 2. ročníku a v jehož rámci je realizován celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV. V rámci 

předmětu Biologie je realizován celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Biologie z RVP GV a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 

z RVP GV. V průběhu studia jsou v něm integrovány tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a Mediální výchova. Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí především se 

vzdělávacími obsahy předmětů Chemie, Fyzika a Zeměpis. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Přírodopis/Biologie je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 0 

 

Základní výukovou formou v předmětu Biologie je výklad, který je kombinován s dalšími vyučovacími metodami – frontální diskuse, 

názorné ukázky, práce ve skupině, referáty a prezentace žáků, exkurze, vycházky. 
Žáci se zájmem o biologii mají možnost prohloubit a rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti v rámci volitelných předmětů, které jim 

jsou nabízeny v 5. a 6. ročníku. V těchto ročnících může být předmět rovněž rozšířen o 1 vyučovací hodinu biologie v  cizím jazyce v rámci 

povinně volitelných předmětů. 
Pro talentované žáky je ve škole organizována Biologická olympiáda pro kategorie A, B, C, D. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Biologie jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 
Kompetence k učení: 

 učitel zadává studentům ke zpracování témata, která přibližují biologii, ukazují její význam pro společnost a její další rozvoj, 

seznamuje studenty s významnými vědci, kteří se zasloužili o rozvoj biologie 
 učitel předkládáním úkolů pro samostatná nebo skupinová pozorování vede studenty k naplánování a rozvržení učiva, pomáhá 

utřídit získané informace a formulovat závěry 
 učitel vede studenty k vyhledávání informací z různých zdrojů, žáci se učí, jak tyto informace získat a tím rozšířit vědomosti 
 učitel klade studentům otázky o způsobu a příčinách různých přírodních procesů, společně hledají adekvátní odpovědi 
 studentům je poskytnuta možnost rozšířit vědomosti účastí v biologických soutěžích, učitel jim formou konzultací pomáhá při 

přípravě 
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 řešením úloh a testů z dostupných zdrojů (SCIO, maturitní testy) si studenti porovnávají své výkony s výkony vrstevníků, hledají 

příčiny případných rozdílných výsledků 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 v rámci praktických cvičení studenti navrhují postupy řešení, provádějí pozorování, třídí, zpracovávají a vyhodnocují získané 

výsledky 
 učitel pomáhá při vyhledávání společných a rozdílných znaků organismů a vytváří u studentů logický systém třídění organismů 
 učitel předkládá studentům tvrzení z různých informačních zdrojů, která žáci v diskusi obhajují nebo kritizují, posuzují pravdivost 

 
Kompetence komunikativní: 

 učitel vede žáky k logicky uspořádanému a přesnému projevu a argumentaci 
 učitel vyžaduje výstižné a srozumitelné vyjadřování formou ústní a písemnou 
 učitel studentům poskytuje příležitost k obhajobě svého názoru a postupu řešení 
 studenti vypracovávají ukázková řešení úloh, referáty a závěry praktických cvičení a prezentují je 

 
Kompetence sociální a personální: 

 učitel zadává studentům ke zpracování takové praktické úkoly, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce; žáci si rozdělují 

dílčí úkoly podle individuálních schopností, vědomostí a dovedností 
 učitel hodnotí zapojení studentů ve skupině, vliv spolupráce skupiny na úspěšné řešení úkolu 
 studenti se učí přijímat kritiku jako komplementární součást budoucího úspěchu 

 
Kompetence občanské: 

 učitel na modelových situacích ukazuje ohrožení života a zdraví jedince a nacvičuje poskytnutí účinné pomoci 
 učitel kontrolou zadaných úkolů vede studenty k plnění povinností 
 učitel vysvětluje studentům na příkladech nutnost ochrany životního prostředí a přírody, žák ji chápe jako svou občanskou 

povinnost, aktivně vystupuje v jejím zájmu 
 

Kompetence k podnikavosti 
 učitel vede studenty k cílevědomému a zodpovědnému rozhodování o svém dalším studiu 
 učitel podněcuje studenta k rozvíjení svého osobního i odborného potenciálu 
 učitel podněcuje studenta ve vlastní iniciativě a tvořivosti 
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 učitel vede studenta ke kritickému hodnocení dosažených výsledků, motivuje jej k dosahování úspěchů 
 učitel vede studenty ke kritickému zhodnocení svých předpokladů pro svoji budoucí práci, diskutuje s nimi o podnikatelském 

prostředí 
 

Kompetence digitální 
 učitel zadává studentům materiály v digitální podobě  
 učitel zadává studentům úkoly, pro které je nutné použití různých digitálních zařízení a aplikací 
 učitel komunikuje se studenty přes digitální techniku 
 učitel podporuje studenty, aby se vyjadřovali za pomoci digitálních prostředků 
 učitel zdůrazňuje studentům nutnost chovat se eticky v digitálním prostředí 

 

  



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Biologie 

- 598 - 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 5. ročník šestiletého gymnázia  

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
OBECNÁ BIOLOGIE 
 
Žák: 

 charakterizuje planetu Zemi a vysvětlí 

její vznik a postavení ve vesmíru 
 odvodí chemické složení zemského 

tělesa a vývoj jednotlivých sfér 
 ze srovnání živé a neživé přírody 

vyvodí vlastnost živých soustav 
 vysvětlí jednotlivé vlastnosti společné 

organismům 
 odvodí živé soustavy podle stupně 

složitosti 
 
OBECNÁ BIOLOGIE 
 
Žák: 

 odliší soustavy živé od neživých 
 odvodí hierarchii recentních organismů 

ze znalostí o jejich evoluci 
 charakterizuje základní vlastnosti 

živých soustav 
 porovná významné hypotézy vzniku a 

vývoje života  

 
 
 
 

 vznik planety Země a její postavení ve 

vesmíru 
 stavba zemského tělesa (geosféra, 

atmosféra, hydrosféra, biosféra, 

pedosféra) 
 vlastnosti živých soustav 
 složitost organismů 

 
 
 
 
 
 
 

 charakteristika života 
 vznik a vývoj živých soustav  
 evoluce 
 vybrané teorie vzniku života a 

evoluční teorie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – výběr 

zpráv, rozbor (průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FYZ – hypotézy vzniku 

planety Země 
ZMP – geologická stavba 

Země 
CHE – chemické složení 

zemského tělesa, složení 

atmosféry, význam vody 
 
 
 
 
 
 
ZSV – filozofie 
CHE – rozdělení 

organických sloučenin 
EV – problematika 
vztahů organismu a 

prostředí 
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 objasní základní principy evoluce 
 používá rozdělení organismů do dvou 

taxo-nomických nadříší Prokaryota a 

Eukaryota 
 určí společné a odlišné struktury 

prokaryotní a eukaryotní buňky 
 popíše stavbu a funkci buněčných 

struktur prokaryotní a eukaryotní 

buňky a objasní jejich životní projevy 
 vysvětlí teorii vzniku semiautonomních 

organel 
 vysvětlí fyziologické procesy v buňce 
 vysvětlí význam diferenciace a 

specializace buněk pro mnohobuněčné 

organizmy 
 Odvodí základní hierarchii vybraných 

recentních organizmů ze znalostí o 

jejich evoluci 
 na schématu pojmenuje a popíše fáze 

buněčného cyklu 
 popíše proces vzniku mnohobuněčného 

organismu 
 porovná funkce specializovaných 

buněk v mnohobuněčném organismu 
 
BIOLOGIE VIRŮ 
 
Žák: 

 porovná vlastnosti virů a buněčných 

organizmů 
 charakterizuje viry jako nebuněčné 

 
 taxonomie nadříše a říše 
 biogenní prvky, biomolekulární látky 
 stavba buňky 
 srovnání eukaryotických buněk 
 buněčný cyklus a jeho fáze 
 mitóza, meióza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 proces vzniku mnohobuněčného 

organismu 
 typy tkání a pletiv 

 
 
 
 
 
 
 

 stavba a funkce virů 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Spolupráce a 

soutěž, Seberegulace, 

organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

 
 
FYZ – nano-, mikro-, 
osmotický tlak 
CHE – biogenní prvky, 

enzymy, organické látky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 
prostředí 

EV: Problematika vztahů 
organismu a prostředí 
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soustavy  
 zdůvodní nutnost vazby viru na buňku 
 rozliší viry podle hostitelské buňky, 

nukleové kyseliny a obalu 
 objasní průběh životního cyklu viru 
 uvede příklady virových onemocnění 
 zhodnotí způsoby ochrany proti 

virovým onemocněním a metody jejich 

léčby 
 zhodnotí pozitivní a negativní význam 

virů 
 vysvětlí zařazení a působení vybraných 

virů 
 zhodnotí pozitivní a negativní význam 

virů 
 
BIOLOGIE PROKARYOT 
 
Žák: 

 používá rozdělení organismů do nadříší 

Prokaryota a Eukaryota 
 porovná buňku bakterií, rostlin, 

živočichů a hub 
 charakterizuje bakterie a sinice z 

ekologického, zdravotnického a hospo-
dářského hlediska 

 zhodnotí význam genetických 

informací plazmidů v genetickém 

inženýrství 
 vysvětlí rozdíly v genetických 

vlastnostech prokaryotní a eukaryotní 

 vztah vir a buňka 
 typy virů  

 
 
 

 průběh virové infekce 
 

 ochrana proti virům 
 metody léčby 
 zástupci virů 

 
 

 pozitivní význam virů 
 negativní význam virů 

 
 
 
 
 

 charakteristika nadříše prokaryot 
 

 stavba prokaryotické buňky 
 rozmnožování bakterií 
 genetika prokaryot 
 rozmnožování a význam sinic 

 
 

 taxonomie a systém bakterií 
 význam bakterií 

 
 

komunikace – spolupráce 

ve skupinách, 

komunikace, 
argumentace a řešení 

sporů (průběžně) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – anorganické a 

organické látky 
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buňky 
 uvede příklady bakterií a sinic 
 uvede příklady bakteriálních 

onemocnění 
 zhodnotí pozitivní přínos bakterií 
 zhodnotí způsoby ochrany proti 

bakteriálním onemocněním a metody 

jejich léčby 
 
BIOLOGIE HUB 
 
Žák: 

 popíše shodné a odlišné struktury 

buňky hub a ostatních eukaryotických 

buněk  
 charakterizuje stavbu těla, způsob 

výživy a rozmnožování hub a lišejníků 
 zhodnotí význam hub při vzniku 

lišejníků 
 pozná a pojmenuje vybrané zástupce 

hub, lišejníků 
 uvede rozdíly ve výživě hub a lišejníků 
 vysvětlí pojem symbióza, mykorrhiza 
 posoudí ekologický, zdravotnický a 

hospodářský význam hub a lišejníků 
 
 
BIOLOGIE ROSTLIN 
 
Žák: 

 vysvětlí pojmy diferenciace a 

specializace buněk a popíše vznik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 stavba buňky hub 
 srovnání buňky hub s ostatními 

eukaryotickými buňkami 
 stavba těl hub 
 rozmnožování hub 
 evoluce hub 
 popis vybraných zástupců hub 
 stavba lišejníků a určení vybraných 

zástupců 
 mykorrhiza 
 symbióza 
 hospodářsky významné houby a 

lišejníky  
 zdravotnický význam vřeckovýtrusých 

a stopkovýtrusých hub 
 ekologický význam lišejníků a hub 

 
 

 morfologie a anatomie rostlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – zadání 

problémových úkolů a 

diskuse k řešení – 
ochrana proti houbovým 

onemocněním, výskyt 

lišejníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická cvičení – 
poznávání hub, lišejníků 
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pletiv 
 uvede základní typy pletiv a jejich 

funkci v rostlinném těle 
 popíše stavbu těl rostlin a strukturu a 

funkci rostlinných orgánů 
 aplikuje znalost charakteristických 

znaků při určování rostlin  
 vysvětlí princip základních 

fyziologických procesů rostlin a jejich 

využití v praxi 
 zhodnotí význam rostlin při udržování 

obsahu kyslíku v atmosféře a koloběhu 

látek v přírodě 
 objasní podstatu životních cyklů a 

způsoby rozmnožování rostlin 
 charakterizuje ontogenezi rostlin, její 

fáze a ovlivňující faktory, posoudí vliv 

životních podmínek na stavbu a funkci 
rostlinného těla 

 zhodnotí rostliny jako primární 

producenty biomasy a možnosti jejich 

praktického využití 
 vysvětlí rozdíl mezi stélkou a 

rozlišeným tělem rostlin 
 charakterizuje významné skupiny řas, 

posoudí využití nižších rostlin, pozná a 

pojmenuje jejich zástupce a uvede 

jejich ekologické nároky 
 zhodnotí zdravotní význam řas 
 vysvětlí význam výtrusných rostlin 
 popíše stavbu těla, životní cykly a 

 druhy rostlinných pletiv, jejich stavba 

a funkce 
 vegetativní rostlinné orgány (kořen, 

stonek, list) 
 rozmnožovací orgány semenných 

rostlin (květ, plod) 
 fyziologie rostlin 

 
 
 
 
 charakteristika nepohlavního 

rozmnožování 
 význam pohlavního rozmnožování 
 systém a evoluce rostlin 
 stavba těla nižších rostlin 
 charakteristika oddělení nižších rostlin 
 vybraní zástupci řas 
 význam řas pro člověka 
 výtrusné rostliny (stavba, 

rozmnožovací cykly) 
 zástupci mechorostů a kapraďorostů 
 stavba nahosemenných rostlin 
 charakteristika opylení a oplození 
 zástupci nahosemenných rostlin 
 opylení a oplození krytosemenných 

rostlin 
 charakteristika vybraných čeledí a 

jejich zástupců 
 význam rostlin 

 

 
EV: Problematika vztahů 

organismu a prostředí – 
analýza úkolu – tok 
energie a látek v biosféře 
 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, 

spolupráce a soutěž – 
umění poznávat a učit se, 

práce ve skupině, 

přizpůsobení se, 

komunikační schopnosti 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – řešení úkolů, 

diskuse – vliv člověka na 

životní prostředí 
EV: Životní prostředí ČR 

– analýza problému a 

návrhy vlastních řešení 

(problémy životního 

prostředí ČR, současný 

stav ochrany, instituce a 
legislativní opatření 

v ČR. 
 

 
 
 
Praktická cvičení – 
určování rostlin 
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význam mechorostů a kapraďorostů, 

pozná a pojmenuje jejich zástupce a 

uvede jejich ekologické nároky 
 porovná vlastnosti stélkatých 

a cévnatých rostlin 
 popíše rozdíly mezi výtrusnými 

a semennými rostlinami 
 popíše stavbu těla, rozmnožování u 

významných taxonů semenných rostlin, 

pozná a pojmenuje jejich zástupce 

a uvede jejich ekologické nároky 
 vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou 

a krytosemennou rostlinou 
 rozliší podle morfologických znaků 

základ-ní čeledi rostlin 
 porovná znaky jedno- a dvouděložných 

rostlin 
 určí vybrané zástupce podle klíče 

a atlasu 
 zhodnotí rostliny jako primární 

producenty biomasy a možnosti jejich 

využití v různých odvětvích lidské 

činnosti 
 posoudí vliv biotických a abiotických 

faktorů na stavbu a funkci rostlin 
 odvodí na základě zkušeností 

z pozorování přírody závislost 

a přizpůsobení rostlin podmínkám 

prostředí 
 zhodnotí problematiku ohrožených 

rostlinných druhů a možnosti jejich 

ochrany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vztahy mezi rostlinami a prostředím 
 rostlinná společenstva, ekosystémy 
 rozšíření rostlin 

 
 ochrana rostlin 
 příklady chráněných rostlin 

MV: Mediální produkty a 

jejich významy – analýza 

zpráv, diskuse 
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 popíše lokality chráněných rostlin v 

okolí bydliště 
 zhodnotí z ekologického hlediska 

změny v lesních ekosystémech v okolí 

Ročník: 4. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
 
Žák: 

 vysvětlí rozdíl mezi říšemi Protozoa a 

Animalia 
 charakterizuje protista z ekologického, 

zdravotnického a hospodářského 

hlediska 
 pozná a pojmenuje významné zástupce 

protist, posoudí jejich význam 
 vysvětlí pojmy vnější a vnitřní parazit a 

význam mezihostitelů ve vývojových 

cy-klech endoparazitů  
 popíše hierarchické struktury těla 

mnohobuněčných živočichů 
 popíše stavbu a vysvětlí funkci tkání, 

orgánů a orgánových soustav a jejich 
vývoj 

 objasní význam diferenciace 
a specializace buněk pro 

mnohobuněčné živočichy 
 objasní základní principy 

 
 

 
 

 charakteristika živočišné buňky 
 systematické třídění živočichů do 

podříší protista a mnohobuněční 
 stavba těla protist a funkce organel 
 rozmnožování protist 
 příklady zástupců protist 

způsobujících onemocnění člověka 
 pozitivně významná protista 
  vznik mnohobuněčnosti 

 
 
 stavba a funkce tkání a orgánových 

soustav 
 způsob rozmnožování, jejich výhody 

a nevýhody 
 ontogeneze a fylogeneze živočichů 

 
 
 

 
 
 
 
OSV: Spolupráce a 

soutěž, Seberegulace, 

organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace – spolupráce 

ve skupinách, 

komunikace, 
argumentace a řešení 

sporů (průběžně) 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – diskuse 
k problému parazitických 

organismů, voda, půda 

(průběžně) 
 
 

 
 
 
 
Praktické cvičení –  
mikroskopické 

pozorování – tvary 
buněk, buněčné organely, 

tkáně, pletiva, 
orgány 
Praktické cvičení – 
poznávání vybraných 

zástupců živočichů 

(průběžně) 
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rozmnožování a vývoj živočichů 
 porovná vnitřní a vnější oplození 
 porovná přímý a nepřímý vývoj, 

objasní zárodečný vývoj jedince 
 porovná teorie vysvětlující vznik 

mnohobuněčných živočichů 
 charakterizuje hlavní taxonomické 

jednotky živočichů a jejich významné 

zástupce 
 pozná a pojmenuje (s možným 

využitím literatury) významné 

živočišné druhy a uvede jejich 
ekologické nároky 

 charakterizuje vnější a vnitřní stavbu 

těla, evoluci a funkci orgánových 
soustav, způsob rozmnožování 

a způsob života hlavních skupin 

bezobratlých živočichů 
 zhodnotí význam parazitických 

zástupců a navrhne možnou ochranu 
proti nim 

 zhodnotí hospodářský a ekologický 

význam bezobratlých živočichů 
 vyvodí odlišnosti bezobratlých 

a strunatců 
 charakterizuje vnější a vnitřní stavbu 

těla, evoluci a funkci orgánových 
soustav, způsob rozmnožování 

a způsob života hlavních skupin 

strunatců 
 určí nejznámější zástupce jednotlivých 

skupin strunatců 

 
 
 
 
 systém a evoluce živočichů – 

diblastica (porifera, žahavci) 
 systém a evoluce živočichů – 

triblastica (ploštěnci, hlísti, měkkýši, 

kroužkovci, členovci, ostnokožci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 systém a evoluce živočichů - strunatci 
 odlišnosti tříd obratlovců 
 vývoj orgánových soustav obratlovců 
 rozmnožování obratlovců 

 
 
 

 významní zástupci tříd obratlovců: 
 ryby 
 obojživelníci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP – biosféra 
 
 
CHE – pesticidy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ – novověk 
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 vysvětlí postavení jednotlivých skupin 

strunatců v potravním řetězci 
 uvede přizpůsobení jednotlivých 

skupin strunatců životnímu prostředí 
 uvede hospodářsky a ekologicky 

významné živočichy 
 zhodnotí zdravotnický význam 

vybraných zástupců 
 vysvětlí nutnost ochrany živočichů na 

národní i mezinárodní úrovni 
 charakterizuje základní typy chování 

živočichů 
 srovná chování živočichů a člověka 

v různých situacích 
 

EKOLOGIE 
 používá a vysvětlí základní ekologické 

pojmy a vztahy 
 uvede příklady potravních řetězců 
 charakterizuje vybrané ekosystémy 

a jejich vývoj 
 objasní pojem globální změny 
 vysvětlí princip teze trvale udržitelného 

rozvoje 

 plazi 
 ptáci 
 savci 

 
 významní zástupci bezobratlých a 

strunatců z hlediska hospodářského a 

ekologického 
 pozitivně významní živočichové 
 negativně významní živočichové 
 chránění živočichové 
 rozšíření živočichů 
 typy chování živočichů 

 
 
 
 

 organizmy a prostředí 
 

 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace, Spolupráce 

a soutěž – spolupráce ve 

skupině, řešení úkolů 

(průběžně) 
EV: Životní prostředí ČR 

– diskuse na téma – 
problémy životního 

prostředí a současný stav 

ochrany 
 
 
 
VMEGS: Globální 

problémy, jejich příčiny a 

důsledky, Žijeme 

v Evropě – životní 

prostředí, instituce 

ochrany 
EV: člověk a životní 

prostředí – globální 

ekologické problémy 

(diskuse) 
 

(rybníkářství) 
 
 
 
 
ZEM – migrace 
živočichů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMP – rozšíření 
živočichů 
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Ročník: 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
BIOLOGIE ČLOVĚKA  
 
Žák: 

 podle předloženého schématu popíše a 

vysvětlí fylogenetický vývoj člověka 
 porovná a popíše odlišnosti ve stavbě 

člověka a lidoopů 
 vysvětlí pojmy hominizace a sapientace 
 odvodí a zhodnotí význam zástupců 

rodu Homo 
 používá správně termíny buňka, tkáně, 

pletiva 
 vysvětlí funkci jednotlivých typů tkání 
 popíše stavbu kostí a jejich spojení 
 popíše kostru člověka a objasní její 

funkce 
 popíše a porovná stavbu kosterního, 

hladkého a srdečního svalstva, vysvětlí 

jejich funkci 
 určí polohu vybraných kosterních svalů 
 popíše stavbu a objasní funkci orgánů a 

orgánových soustav, uvede negativní 

vlivy životního stylu působící na tělní 

soustavy, uvede způsoby předcházení 

onemocnění tělních soustav (imunitní, 

oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, 

 
 
 
 

 srovnání stavby těla člověka a lidoopů 
 

 změny ve stavbě těla (hominizace) 
 význam sapientace 

 
 
 
 
 

 epitely, pojiva, svalová a nervová tkáň 
 anatomie a fyziologie opěrné a 

pohybové soustavy 
 první pomoc při úrazech kostí, svalů a 

náhlých zdravotních příhodách 
 
 
 

 anatomie a fyziologie oběhové 

soustavy 
 tělní tekutiny 
 imunita organismu 
 anatomie a fyziologie mízní soustavy 
 onemocnění oběhové soustavy 

 
 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – diskuse 
 
MV: Základní problémy 
sociokulturních rozdílů 

 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení 

problémů, Sociální 

komunikace, Spolupráce 

a soutěž – spolupráce ve 

skupině, argumentace a 

řešení sporů (průběžně) 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 

(průběžně) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEJ – pravěk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – chemické složení 

kostí a svalů, energie 
FYZ – mechanika ve 
vztahu ke stavbě kosti, 

svalové práci 
TEV – posilování 
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kůže) 
 vysvětlí souvislosti a vztahy mezi 

procesy probíhajícími v lidském těle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 popíše stavbu a objasní funkci částí 

nervové soustavy (neuron, synapse, 

typy reflexů) 
 charakterizuje žlázy s vnitřní sekrecí a 

účinky hormonů 
 objasní vzájemnou provázanost 

nervové a hormonální regulace 
 zhodnotí nebezpečí zneužívání léků a 

drog a jejich vliv na nervovou soustavu 
 popíše stavbu a objasní funkci 

smyslových orgánů a receptorů 
 popíše stavbu a objasní funkci 

rozmnožovací soustavy muže a ženy 
 objasní ovulační a menstruační cyklus 

ženy, průběh oplození a těhotenství 
 popíše různé druhy antikoncepce 
 uvede příčiny pohlavně přenosných 

nemocí a jejich prevenci 
 

 anatomie a fyziologie dýchací 

soustavy 
 onemocnění dýchací soustavy 
 anatomie a fyziologie trávicí soustavy 
 principy zdravé výživa 
 anatomie a fyziologie vylučovací 

soustavy 
 onemocnění ledvin a vylučovacích 

cest 
 anatomie a fyziologie kůže 
 onemocnění kůže 
 tělesná teplota a její udržování 
 anatomie a fyziologie nervové 

soustavy 
 CNS a vegetativní nervová soustava 
 princip hormonální regulace 
 soustava endokrinních žláz, funkce 

hormonů 
 druhy receptorů 
 anatomie a fyziologie zrakového, 

sluchového, rovnovážného, čichového 

a chuťového ústrojí 
 onemocnění smyslových orgánů 
 anatomie a fyziologie pohlavní 

soustavy 
 partnerské vztahy 
 - antikoncepce 
 změny v období adolescence 
 nitroděložní vývoj jedince 
 období života člověka 

 

OSV: Morálka všedního 

dne – praktický nácvik 

poskytování první 

pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktické cvičení – 
poskytování první 

pomoci 
 
 
CHE – kyslík, oxid 

uhličitý 
CHE – enzymy, vitamíny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FYZ – sluneční záření 
 
 
 
FYZ – elektrický 

potenciál 
 
 
 
 
FYZ – optika, akustika 
mechanického vlnění 
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GENETIKA 
 
Žák: 

 popíše stavbu a funkci nukleových 

kyselin 
 vysvětlí princip proteosyntézy 
 používá a objasní základní genetické 

pojmy 
 využívá znalostí o genetických 

zákonitostech pro pochopení rozmani-
tosti organizmů 

 na příkladech vysvětlí Mendelovy 

principy 
 objasní genetický základ pohlaví 

a podstatu dědičnosti znaků vázaných 

na pohlaví 
 popíše genetické zákonitosti v 

autogamické a panmiktické populaci 
 vymezí faktory narušující rovnováhu  
 vysvětlí význam selekce výhodných 

znaků pro vývoj populace 
 uvede základní metody výzkumu 

genetiky člověka 
 analyzuje možnosti využití znalostí 

z oblasti genetiky v běžném životě 
 vysvětlí význam mutací v evoluci 

organismů 
 uvede rozdíly mezi dědičnými 

chorobami a dědičnými dispozicemi 

k chorobám 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 molekulární a buněčné základy 

dědičnosti 
 
 
 

 dědičnost a proměnlivost 
 klonování 

 
 

 genetika populací 
 
 
 
 

 genetika člověka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – chemická 

struktura genetických 

sloučenin 
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EKOLOGIE 
 
Žák: 

 vysvětlí význam ekologie jako vědního 

oboru pro člověka  
 používá správně základní ekologické 

pojmy 
 objasňuje základní ekologické vztahy 
 shrne získané poznatky z biologie, 

zeměpisu a charakterizuje biomy 
 vysloví vlastní názor na imperativ 

trvale udržitelného rozvoje 
 uvede příklady mezinárodní spolupráce 

při ochraně přírody 

 
 
 
 

 charakteristika vědního oboru 
 

 základní ekologické pojmy 
 biosféra a její členění 
 stupně ochrany na našem území 

 

 
 
 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – rozbor 
a zpracování zpráv, 

diskuse 
 
EV: Problematika vztahů 

organismu a prostředí – 
řešení úkolů, diskuse – 
složky prostředí, vztahy 

v ekosystému 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí – příčiny a 

důsledky globálních 

ekologických problémů 

(diskuse, referáty) 
MV: Mediální produkty a 

jejich významy – analýza 

informací v mediích 
VMEGS: Globalizační 
a rozvojové procesy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE – atmosféra 
FYZ – energie 
ZMP – hydrosféra 
 
 
 
ZMP – zoogeografie, 
fytogeografie 
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Tělesná výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova je v 3. – 6. ročníku šestiletého gymnázia realizován vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

Tělesná výchova z RVP GV. 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je zaměřen na osvojení a rozvoj nových pohybových dovedností potřebných k využívání různého 

sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody na korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. Tělesná výchova vede žáky 

k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální 

pohodu. V Tělesné výchově si žáci zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, 
rychlé rozhodování, organizační schopnosti, dodržování pravidel fair play i nutnou míru odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. 

V rámci předmětu jsou na vyšším stupni gymnázia realizována průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova. Prostřednictvím těchto průřezových témat, přesahů a 

vazeb komunikuje Tělesná výchova s dalšími předměty, zejména s Biologií, Občanskou naukou a Výchovou ke zdraví. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Tělesná výchova je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 
 

Výuka je až na výjimky organizována v oddělených skupinkách chlapců i dívek, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků 

z různých tříd téhož ročníku nebo dvou sousedních ročníků. 
Výuka Tělesné výchovy probíhá ve dvou tělocvičnách, v posilovně, na školním hřišti (atletický ovál, sektory, víceúčelové hřiště) 

a v přilehlém okolí školy. Školní vzdělávací plán také počítá s možností využití dalších sportovních ploch – sportovní hala, zimní stadion, 

plavecký stadion a pod.. Součástí výuky Tělesné výchovy je i lyžařský kurz 3. ročníku šestiletého studia a sportovní kurz 5. ročníku šestiletého 

studia.  
V 6. ročníku šestiletého studia mají studenti možnost částečně si zvolit z nabídky sportovní aktivity podle svých zájmů – v závislosti na 

personálním a rozvrhovém zabezpečení a celkovém zájmu žáků. 
Učitel Tělesné výchovy má možnost (např. v případě nízké úrovně pohybových dovedností žáků, zdravotních důvodů žáků apod.) posunout 

některé výstupy školní TV a učivo TV do vyšších ročníků, a naopak – v případě vysoké pokročilosti žáků v úrovni pohybových dovedností 

a pohybového učení může učitel v příslušném ročníku zařadit učivo ročníků vyšších. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Tělesné výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
učitel: 

 vede žáky k osvojení základních pohybových dovedností, předkládá takové situace, které nutí žáky vytvořit si vlastní pohybové 

vzorce 
 správným ohodnocením jejich pohybových schopností a dovedností motivuje žáky k vytváření dalších osobních cílů v procesu 

učení 
 umožňuje zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně 
 hodnotí žáky podle individuálního zlepšení 
 vede žáky k samostatnému hodnocení jejich možností, výkonů, pokroků tak, aby byli schopni je porovnat s hodnotami běžné 

populace, spolužáků, výkonnostních sportovců 
 

Kompetence k řešení problémů: 
učitel: 

 předkládá různé modelové situace (zejména ve sportovních hrách, týmových hrách), ve kterých se žáci snaží orientovat a hledat 

nejsnazší řešení 
 přidělením role rozhodčího žákům je učí jednat přiměřeně ve vypjatých situacích, vyjádřit svoje názory, hájit své stanovisko 

 
Kompetence komunikativní: 
učitel: 

 vede žáky k používání různých signálů i jiných komunikačních prostředků při spolupráci v týmu 
 zapojuje studenty do činnosti rozhodování utkání jednotlivých sportů, sportovních her, vede studenty k rozeznávání gestikulace 

rozhodčího a k reakci na ni 
 používáním a vyžadováním správného názvosloví vede žáky k přesnému, jednoznačnému a srozumitelnému vyjadřování 
 vede žáky k osvojení rozmanité škály činností ve skupinových formách a tím přispívá k rozvoji komunikace, spolupráce a tolerance 

k ostatním 
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Kompetence sociální a personální: 
učitel: 

 učitel po studentech vyžaduje dodržování pravidel fair play, nedodržování těchto pravidel postihuje tak, aby studenti identifikovali 

nesprávné chování a zákroky a dokázali tyto přestupky konfrontovat s pravidly různých sportů a sportovních her i s pravidly 
společenského chování 

 vede studenty k tomu, aby na základě vědomostí z tělesné výchovy a jeho doporučení trvale zařazovali do svého života vhodné 

sportovní aktivity jako podporu vlastního zdraví a zdravého životního stylu 
 

Kompetence občanské: 
učitel: 

 předkládá různé modelové situace poranění při rozličných sportovních činnostech a vede studenty k rozhodování o způsobech 

ošetření a poskytnutí první pomoci 
 

Kompetence k podnikavosti: 
učitel: 

 podporuje žáky k aktivnímu přístupu při řešení úloh, ve využívání vlastní iniciativy  
 podporuje žáky v úsilí o dosažení stanovených cílů, vede je ke kritickému hodnocení dosažených výsledků, k dokončování zahájené 

aktivity, k motivaci k dosahování úspěchu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

Ročník: 3. – 6. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Ročník: 3. ročník 
 
Žák: 
- zvládá základní způsoby rozcvičení a přípravu 

organismu na pohybové zatížení 
 
Ročník: 4. ročník 
Žák: 
- zvládá základní způsoby rozcvičení a přípravu 

organismu na pohybové zatížení, připraví a 

samostatně vede rozcvičení 
 
Ročník: 5. a 6. ročník 
Žák: 
- připraví a samostatně vede tématické rozcvičení 

s ohledem na následující pohybové zatížení 
 
Ročník: 4. ročník 
Žák: 
- zvládá základní testy zdravotně orientované 

zdatnosti (ZOZ) a svalové nerovnováhy (SN), 

rozumí, proč se testy provádějí a co naměřené 

hodnoty znamenají 

 
 
 
 
 

rozcvička, různé způsoby zahřátí a 

přípravy pohybového systému, 

strečink a jiné druhy protahovacích 

cvičení, speciální běžecká cvičení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

testy běžecké rychlosti, vytrvalosti, 

síly, pohyblivosti páteře, testy 

 
 
 
 
 

OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provádění testů 

v pravidelných 

intervalech. 
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Ročník: 5. ročník 
Žák: 
- posuzuje a hodnotí ZOZ a SN jednotlivými testy 

ve spolupráci se spolužáky i samostatně 
 
Ročník: 4. ročník 
Žák: 
- zvládá vhodná vyrovnávací cvičení s ohledem na 
druh oslabení či jednostranného zatížení 
 
Ročník: 5. ročník 
Žák: 
- vybere vhodná vyrovnávací cvičení zaměřená na 

kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci a 

korekci svalové nerovnováhy a samostatně je 
upraví pro vlastní použití 
 
Ročník: 6. ročník 
Žák: 
- vybere vhodná vyrovnávací cvičení zaměřená na 

kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci a 

korekci svalové nerovnováhy a samostatně je 

upraví pro vlastní použití 
- organizuje svůj pohybový režim a využívá 

v souladu s pohybovými předpoklady, zájmy 

a zdravotními potřebami vhodné a dostupné 

pohybové činnosti 
 
Ročník: 3., 4. ročník 
Žák: 
- zvládá základní cvičení a pohybové aktivity na 

svalové nerovnováhy, testy flexibility 

praktické využití testů, měření 

tloušťky podkožního tuku – BMI 

 
vyrovnávací a zdravotně změřená 

cvičení pro předcházení a 

vyrovnávání svalových a jiných 

oslabení, kompenzační cvičení po 

statické a jednostranné zátěži 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organismus a pohybová zátěž, 

individuální pohybový režim: 

 
 

 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 

OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BIO – fyziologie 
člověka. 

 
 
 

Zařazováno průběžně, 
aplikace v denním 

režimu. 
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rozvoj pohybových schopností 
 
Ročník: 5., 6. ročník 
Žák: 
- usiluje o optimální rozvoj pohybových 

schopností 
- zvládá základní cvičení a pohybové aktivity na 

rozvoj pohybových schopností 
 
Ročník: 3. ročník 
Žák: 
- vybere vhodný způsob ošetření různých zranění 

v modelových situacích úrazů, zvládá základní 

postupy při poskytování PP, zvládá základní 

obvazové techniky, poskytne první pomoc i v 

nestandardních podmínkách (VKZ) 
 
Ročník: 3. ročník 
Žák: 
-rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní 

mimořádné události 
- prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti 

související s přípravou na mimořádné události a 

aktivně se zapojuje do likvidace následků 

hromadného zasažení obyvatel (VKZ) 
uplatňuje účelné a bezpečné chování při 

pohybových aktivitách i v neznámém prostředí 
 
Ročník: 3. ročník 
Žák: 
zvládá uvolňovací cvičení a základní cviky 

strečinku 

rychlostně silová cvičení v anaerobní 

a laktátové zóně, vytrvalostní cvičení 

v aerobní zóně, cvičení pro rozvoj 

kloubní pohyblivosti 
 
 
 
 

 
postupy při poskytování PP, 

resuscitace, polohování a transport, 
obvazy, úrazy, krvácení, druhy 

poranění 

 
 
 

 
vyhlášení hrozby a vzniku 

mimořádné události, živelní 

pohromy, sociální dovednosti 

potřebné při řešení mimořádných 

událostí 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 
 
 
 
 

OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BIO – anatomie, 
fyziologie člověka. 
 

 
 
 
 
ZSV 
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Ročník: 4. ročník 
Žák: 
- orientuje se v základních způsobech relaxace, 

podle charakteru zátěže vybere vhodné 

regenerační cvičení, popřípadě navrhne vhodný 

způsob regenerace, zvládá uvolňovací cvičení a 

základní cviky strečinku 
 
Ročník: 5. a 6. ročník 
Žák: 
- orientuje se v základních způsobech relaxace, 

podle charakteru zátěže vybere vhodné 

regenerační cvičení, popřípadě navrhne vhodný 

způsob regenerace, zvládá uvolňovací cvičení a 

základní cviky strečinku, v zátěžových situacích 

uplatňuje osvojené způsoby regenerace (VKZ) 
 
POHYBOVÉ DOVEDNOSTI 

Ročník: 3. ročník 
Žák: 
- zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných 

pohybových dovedností 
 
 

Ročník: 4. ročník 
Žák: 
- zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných 

pohybových dovedností 
- na základě výkladu s ukázkami pohybových 

dovedností vytváří vlastní pohybové vzorce, 

 

 
regenerace a relaxace, uvolňovací a 

strečinková cvičení, komunikace v 

zátěžových a stresových situacích, 

pohyb jako relaxace 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
pohybové hry pro zdokonalování 

pohybových dovedností, rozvoj 

kondičních a koordinačních 

schopností, hry soutěživé a bojové 
gymnastika – nácvik základních 

pohybových dovedností: akrobacie, 

přeskoky a cvičení na nářadí, cvičení 

s náčiním, šplh  
rozšiřující učivo: dle možností školy 

a zájmu žáků: skoky na trampolínce 
aerobic – aerobní cvičení bez náčiní, 

kondiční a estetické formy cvičení 

s hudbou 
atletika – sprinty, vytrvalost, skoky, 
vrh koulí, štafetový běh 

OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převážně pro děvčata. 
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postupy a pokroky v osvojování pohybových 

dovedností konzultuje s učitelem 
 
 
 
 
 
 
 

- na základě osvojených pohybových dovedností a 

schopností navrhuje postupy a řešení zadaného 

úkolu, spolupracuje s ostatními studenty v týmu 
 
Ročník: 5. ročník 
Žák: 
- posoudí úroveň osvojovaných pohybových 

dovedností, vytyčí další cíle v osvojení 

pohybových dovedností 
 
 
 
 
Ročník: 6. ročník 
- posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí 

zjevné příčiny nedostatků a uplatní konkrétní 

osvojované postupy vedoucí k potřebné změně 
- respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné 

pohybové rozdíly a přizpůsobí svou pohybovou 

činnost dané skladbě sportujících 
 
 

sportovní hry – volejbal, basketbal, 
kopaná, házená, floorbal – herní 

kombinace a herní činnost 

jednotlivce, utkání 
sportovní hry - další učivo, 

popřípadě rozšiřující učivo: dle 
možností školy a zájmu žáků: 

vybíjená, přehazovaná, frisbee, 

ringo, volejbal, popřípadě další 

sportovní hry a průpravné hry 
lyžování – běžecké, sjezdové, 

bezpečnost a orientace v zimní 

krajině,  
rozšiřující učivo : dle možností 

školy a zájmu žáků: snowboarding, 
horská tůra na lyžích 
 
úpoly: sebeobrana, úpolové hry 
rozšiřující učivo: dle možností školy 

a zájmu žáků pohybové dobrodružné 

hry, týmové hry 
dle možností školy a zájmu žáků: 

plavání, bruslení 
 
pohybové hry 
gymnastika – rozšířené pohybové 

dovednosti 
aerobic 
atletika – rozšířený nácvik 

pohybových dovedností 
sportovní hry – herní systémy 
úpoly – úpolové hry, základy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lyžařský kurs 1. 

ročníků, výuka 

v koedukovaných 

skupinách D + CH. 
 
Průběžně, Seznamovací 

kurs 1. ročníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Tělesná výchova 

- 619 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 

UČENÍ 
Ročník: 3., 4. ročník 
Žák: 
- užívá různé komunikační prostředky při 

spolupráci v týmu, zná základní tělocvičné pojmy 
 
Ročník: 5., 6. ročník 
Žák: 
- užívá různé signály a jiné komunikační 

prostředky při spolupráci v týmu, takové signály a 

sdělení zpracovává a rozhoduje se 
rozeznává a respektuje gestikulaci rozhodčího, 

reaguje na ni 
 
Ročník: 3. – 6. ročník 
Žák: 
- respektuje pravidla osvojovaných sportů 
 
 
 

sebeobrany 
turistika a pobyt v přírodě – 
orientace v méně přehledné krajině, 

orientační běh, příprava a likvidace 

tábořiště 
rozšiřující učivo: pohybové 

dobrodružné hry, týmové hry 
 
další moderní a netradiční pohybové 

hry, softball, frisbee 
další sportovní hry 
 
 
 
komunikace a spolupráce v týmu, 

komunikace při sportovních a jiných 

pohybových hrách 
rozšiřující učivo: komunikace při 
týmových, dobrodružných hrách 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

sociální komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní kurz 5. 
ročníků, 
výuka v koedukovaných 

skupinách D + CH. 
Sportovní kurz 5. 
ročníků + průběžně. 
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Ročník: 5., 6. ročník 
Žák: 
Organizuje a rozhoduje třídní nebo školní utkání, 

závody, soutěže v osvojovaných sportech 
 
Ročník: 3. – 6. ročník 
Žák: 
- podle druhu sportovních činností vybere 

odpovídající a vhodnou sportovní výzbroj a 

výstroj, správně používá tělocvič. nářadí, náčiní, 

výstroj a výzbroj 
 
Ročník: 3. ročník 
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách 
- sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové 

výkony, sportovní výsledky, činnosti související s 

pohybem a zdravím 
 
Ročník: 4. ročník 
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách podle naměřených dat, posoudí 

úroveň svých dosažených výkonů i výkonů 

spolužáků 
- sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové 

výkony, sportovní výsledky, činnosti související s 

pohybem a zdravím 
 
 
 

 

sportovní pravidla 

rozhodování utkání, organizace 

soutěže, závodu, sportovní role 
 
používání sportovního vybavení, 

cvičení na nářadí a s náčiním, 

používání výstroje a výzbroje, 

používání tělocvič. a sportovních 

pomůcek 

 
měření sportovních výkonů 

měřitelné a hodnotitelné údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Průběžně – podle druhu 
osvojovaných pohybo-
vých dovedností. 
 
 
 

 
 
S příslušnými 

sportovními bloky a 

průběžně. 
 
 
 
S příslušnými 

sportovními bloky a 

průběžně. 
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Ročník: 5. ročník  
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách podle naměřených dat, posoudí 

úroveň svých dosažených výkonů i výkonů 

spolužáků, tyto pak porovná s výkony běžné 

populace 
- sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové 

výkony, sportovní výsledky, činnosti související s 

pohybem a zdravím – zpracuje naměřená data, 

vyhodnotí je a výsledky různou formou prezentuje 
 
Ročník: 6. ročník  
Žák: 
- změří výkony v různých sportovních 

disciplínách podle naměřených dat, posoudí 

úroveň svých dosažených výkonů i výkonů 

spolužáků, tyto pak porovná s výkony běžné 

populace, zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a 

výsledky různou formou prezentuje 
 
Ročník: 3. – 6. ročník 
Žák: 
- se orientuje v základních historických faktech 

týkajících se úspěchů českého sportu v historii i 
současnosti 
 
Ročník: 3. – 6. ročník 
Žák: 
- aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako 

projev obecné kulturnosti 
- respektuje dodržování pravidel fair play, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

historicky významné úspěchy 

českých sportovců, aktuální výsledky 

českých i zahraničních sportovců 

 
 
 
 
 
 
 

MV: Média a mediální 

produkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEJ, s příslušnými 

sportovními bloky a 

průběžně, sportovní 

kurzy 
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identifikuje nesprávné chování a zákroky a jedná 

podle pravidel různých sportů i podle pravidel 

společenského chování 
 
Ročník: 5. ročník 
Žák: 
- připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či 

školní turnaj, soutěž, turistickou akci a podílí se na 

její realizaci 
 
 
 
 

 
Ročník: 4., 5., 6. ročník 
Žák: 
- respektuje práva a povinnosti vyplývající z 

různých sportovních rolí – jedná na úrovni dané 

role; spolupracuje ve prospěch družstva 

 
olympijské zásady, pravidla fair play, 

pravidla společenského chování, 

odmítání podpůrných látek, sport a 

ochrana přírody 

 
pohybové, činnostní, sportovní a 

turistické akce – organizace, 
propagace, vyhodnocení, 

dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
vzájemná komunikace a spolupráce 

při pohybových činnostech, sportovní 

role 

 
VMEGS: Žijeme v Evropě 
 
OSV: Morálka všedního 

dne 

EV: Člověk a životní 

prostředí – sporty v přírodě 

a dopady na životní 

prostředí 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Sociální komunikace 

MV: Média a mediální 

produkce – zpracování a 

prezentace výsledků, 

fotografických a jiných 

záznamů turnaje, závodů  
OSV: Sociální komunikace 
Spolupráce a soutěž 

 

 

 

Lyžařský a sportovní 

kurz, průběžně, 
výuka v koedukovaných 

skupinách D + CH 

. 
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Hudební výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Hudební výchova vychází z Hudebního oboru v RVP ZV a Hudebního oboru v RVP GV v rámci vzdělávací oblasti Umění a kul-
tura. Předmět se vyučuje v prvním a druhém ročníku šestiletého gymnázia s dotací 1 hodina týdně, v třetím a čtvrtém ročníku s dotací 2 hodiny 

týdně. Ve třetím ročníku si žáci volí mezi Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou a v tomto předmětu pokračují i ve čtvrtém ročníku. 
Hudební obor na gymnáziu navazuje na hudební výchovu základní školy. Prohlubuje znalosti a rozvíjí dovednosti pomocí činností 

pěveckých (jednohlasý, vícehlasý zpěv, intonace), instrumentálních (doprovod na hudební nástroje), poslechových (vnímání hudby, rozbor forem 

a výrazových prostředků, hodnocení hudby, význam, interpretace a umělecká hodnota díla) a pohybových (vyjádření hudby pohybem). Jejich 
prostřednictvím vede žáka k aktivní percepci, reprodukci a částečně i produkci hudby. Cílem je přispět ke hlubšímu vhledu a porozumění dalších 

druhů umění. Podle možností zařazujeme návštěvy koncertů nebo komponovaných pořadů z oblasti hudby, jejichž program odpovídá RVP 

hudební obor. 
Předmět Hudební výchova v sobě zahrnuje některá průřezová témata s danými tematickými okruhy: 

- Osobnostní a sociální výchova 
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- Mediální výchova 
- Multikulturní výchova 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Hudební výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení 
 rozhovorem vedeme žáky k získání dovedností nutných pro efektivní učení, aby si osvojili důležité poznatky a poznávali význam 

a přínos hudební výchovy 
 formou samostatných prezentací žáků vedeme žáky k schopnosti vyhledávat, třídit informace z různých zdrojů, vybírat správné 

postupy při přípravě této formy prezentace 
 žáci se učí hodnotit proces i výsledek svého učení a z hodnocení vyvozovat závěry pro další postup, vše na základě kritérií předem 

stanovených učitelem, hodnocení probíhá v rámci společné diskuse 
 

Kompetence k řešení problémů 
 používáme hudební ukázky a následné diskuse k tomu, aby žák  poznával žánrové oblasti a výrazové prostředky v hudbě 

a analyzoval je 
 podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a využívání moderní techniky při řešení problémů 
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 systematicky žáky vedeme k tomu, aby svá řešení uměli obhajovat a důstojně a přesvědčivě prezentovat, a to ve formě hrané, 

zpívané, písemné, mluvené i elektronické 
 

Kompetence komunikativní 
 formou diskuse vedeme žáky k tomu, aby byli schopni srozumitelně a jasně vyjádřit svůj názor, opřený o konkrétní argumenty 

a odborné pojmy z oblasti hudební teorie 
 využíváme skupinovou práci při přípravě a realizací hudebních projektů  - učíme žáky naslouchat jiným i sobě navzájem jako 

nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 
 vedeme žáky k tomu, aby rozvíjeli své komunikativní dovednosti v různých formách – hudební či divadelní představení, umělecké 

besedy, debaty, diskuze s hosty z veřejného života, účast na koncertech 
 

Kompetence sociální a personální 
 formou dialogu vedeme žáky k přijímání názorů ostatních a k respektování jejich hudebního zaměření 
 vedeme žáky k přijímání pravidel společenské etikety především formou příležitostných exkurzí, návštěv koncertů a kompo-

novaných pořadů pro školu 
 sociální kompetenci vyvozujeme z týmové práce a kooperace ve skupině, mezi skupinami v rámci tříd, napříč třídami i formou 

miniprojektů. Žáci si sami a ve spolupráci s učiteli organizují umělecké akce pro sebe, pro ostatní žáky i akce prezentující školu na 

veřejnosti – koncerty, festivaly, výlety, exkurze, divadelní představení. U žáků rozvíjíme schopnost zastávat v týmu různé role. 
 

Kompetence občanská 
 podporujeme žáky v tom, aby se dle svých možností aktivně zapojovali do kulturního dění  
 formou samostatných prezentací jednotlivých žáků vedeme žáky ke sledování aktuálního dění v hudebním světě a v oblastech, které 

s hudbou souvisí 
 žáky vedeme k účasti v projektech zaměřených na uměleckou oblast společenského života. Jedná se o projekty orientované na 

humanitární činnost, na rozvoj občanské společnosti, na integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin do společnosti a na 

pomoc těmto skupinám, mezinárodní projekty zaměřené na spolupráci se zahraničními žáky, mezinárodní projekty zaměřené na 

prohloubení spolupráce, soužití a poznání kultur a národů 
 

Kompetence pracovní 
 pracujeme s žáky v odborné hudební učebně, kde si osvojují základní instrumentální hudební dovednosti – aby si osvojili jejich 

správné používání a začlenění do hudebního celku (Orffovy nástroje, boomwhakery, ukulele, kytara, klavír, perkuse, mikrofony …) 
 pro odborné pracovny máme vypracovány bezpečnostní řády. Vyžadujeme, aby žáci tyto řády dodržovali, a tím chránili svoje 

zdraví a majetek školy. 
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Kompetence k podnikavosti 
 cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se žák 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 
 využije svou hudební kreativitu při organizaci veřejných hudebních aktivit v příbramském regionu (festivaly, koncerty, besedy) 

 
Kompetence digitální  

 žáci ovládají potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívají je při školní práci i při zapojení do veřejného života. 
Digitální technologie a způsob jejich použití nastavují a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jejich 
potřeby. Posuzují, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, zvažují rizika 
a přínosy. 

 žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí a sdělují data, informace a digitální obsah v různých formátech. K tomu volí efektivní 

postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 4. ročník šestiletého gymnázia  

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata   
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Vokální činnosti 
Žák: 
– uplatňuje zásady hlasové hygieny  
– využívá svých dispozic při zpěvu a 

mluveném projevu 
– reprodukuje zpívaný vzor na základě svých 

schopností 
– dotváří hudební melodie, nebo vytváří 

vlastní, na základě svých schopností vytváří 

jednoduchou hudební improvizaci 
 
Instrumentální činnosti 
– rytmizuje jednoduché texty 
– používá rytmické nástroje Orffovy školy 

k doprovodu k písním 
– používá í některé melodické nástroje při 

individuálních i skupinových činnostech dle 

svých schopností 
– orientuje se v notovém zápise jednodu-

chých vokálních a instrumentálních skladeb 
 
Hudebně pohybové činnosti 
– reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji dle 

svých dispozic a schopností 
– koordinuje svůj pohyb s hudbou a vnímá 

dynamické změny a nálady hudby  

 
 
 
– hlasová výchova – správné dýchání, 

hlasová hygiena, rozezpívání, artikulace, 

využití jazykolamů 
– rytmická a melodická cvičení 
– zpěv – jednohlasé písně lidové a umělé, 

kánony, dvojhlasé písně 
– základní atributy hudby – melodie, 

harmonie, rytmus, tempo, dynamika 
– základ harmonie – T, D, S 

 
 
– rytmizace textů a písní rytmickými 

nástroji- Orffův instrumentář, ukulele, 

boomwhackery, klavír, kytara 
– tvorba instrumentálních doprovodů – 

jednoduchá aranžmá 
– hudební nástroje – přehled, využití 

instrumentální hudbě 
 
 
– tanec – pohyb na hudbu, společenský 

tanec, pantomima, tanec ve skupině 
 
 

 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, 

spolupráce a soutěž, 

seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Spolu-
práce a soutěž, 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
 
 
 
OSV: Spolupráce a soutěž 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEV – pohybová cvičení 

na hudební doprovod 
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Recepce a reflexe 
– vyděluje podstatné znaky z proudu znějící 

hudby, rozpozná hudebně výrazové pro-
středky užité ve skladbě, uvědomuje si 

hudební formu díla a k dílu přistupuje jako 

k logicky utvářenému celku 
 
– popíše a na příkladech ukáže důležité znaky 

tvorby a interpretace hudebního díla, 

vysvětlí, v čem tkví přínos skladatele a 

interpreta 
– orientuje se ve vývoji hudebního umění, 

v rozdílnosti hudebního myšlení 

v jednotlivých etapách, podle charakteristik 

rozlišuje hudební slohy 
– na základě historických, společenských a 

kulturních kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla 

– odliší hudbu podle jejího stylového 

zařazení, významu a funkce, rozpozná 

vhodnost či nevhodnost využití určité 

hudby v konkrétních situacích 
– interpretuje a kriticky hodnotí hudbu, na 

základě svých schopností a zkušeností 

vytváří vlastní soudy a preference, které 

dokáže v diskusi obhájit 
– přistupuje k hudebnímu dílu jako 

k autorově reflexi světa a na základě svých 

zkušeností toto poselství interpretuje 
– uvědomuje si rozdílnost přístupu k hudbě a 

k hudební tvorbě, při vnímání hudby si 
vytváří vlastní postoje a hodnoty, na jejichž 

základě je schopen se s hudbou ztotožnit 

nebo ji odmítnout 

 
– základní atributy hudby – využití 

melodie, harmonie, rytmu, tempa a 
dynamika v hudební kultuře 

– formy hudebního díla ve vývoji hudby – 
organum, kánon, moteto, mše 
 
 

– úloha skladatele a interpreta v hudbě, 

vztah tvůrce a příjemce uměleckého díla 
 

– vývoj hudby od pravěku – teorie vzniku 
hudby, hudba a magie, křesťanství, hudba 

středověku, renesance, baroko, 

klasicismus 
 

 
 

– hudební žánry 
– porovnání jednotlivých období artificiální 

a nonartificiální hudby 
– blues, swing, jazz, country, rock 

 
– rozbor uměleckého díla – porovnání 

rozboru interpretace určených skladeb 

artificiální a nonartificiální hudby, vlastní 

reflexe uměleckého díla 
 

 
– hudební průmysl 
– hudba a její běžné využití v životě 

člověka 

OSV: Sociální 

komunikace 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a jejich význam 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů, 

Morálka všedního dne 
 
 
 
 
MV: Uživatelé, mediální 

produkty a jejich význam 
OSV: Morálka všedního 

dne, Sociální komunikace 
 

 
DEJ, VV, CJL, ZSV 
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Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata   
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Vokální činnosti 
Žák: 
– uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném 

životě 
– využívá svých dispozic při zpěvu a 

mluveném projevu 
– reprodukuje zpívaný vzor na základě svých 

schopností 
– dotváří hudební melodie, nebo vytváří 

vlastní, na základě svých schopností vytváří 

jednoduchou hudební improvizaci 
– rytmizuje jednoduché texty 

 
Instrumentální činnosti 
– rytmizuje jednoduché texty 
– používá rytmické nástroje Orffovy školy, 

ukulele, kytaru, klavír či boomwhackery 

k doprovodu písní 
– používá některé melodické nástroje při 

individuálních i skupinových činnostech dle 

svých schopností 
– orientuje se v notovém zápise 

jednoduchých vokálních a instrumentálních 

skladeb 
 
Hudebně pohybové činnosti 
– reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji dle 

svých dispozic a schopností 
– vnímá a vyjadřuje hudbu pohybem 

 

 
 
 
– hlasová výchova – správné dýchání, 

hlasová hygiena, rozezpívání, artikulace, 

využití jazykolamů 
– zpěv – jednohlasé písně lidové a umělé, 

kánony, dvojhlasé písně 
– intonace – zpěv hudebních motivů, 

imitace, intonační nácvik 
– zhudebnění vlastních jednoduchých 

motivů nebo skladeb 
 
 

– rytmizace textů a písní rytmickými 

nástroji - Orffův instrumentář, ukulele, 

kytara, klavír či boomwhackery 
– tvorba instrumentálních doprovodů – 

jednoduchá aranžmá 
– hudební nástroje – přehled, využití v 

instrumentální hudbě 
 
 
 
 
 
– tanec – pohyb na hudbu 
– rokenrol, techno, disco, break, rap 

 
 
 

 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Spolu-
práce a soutěž, 

seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti, 

Spolupráce a soutěž, 

seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 
OSV: Spolupráce a soutěž 
 
 
 
 
 
OSV: Seberegulace, orga-
nizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEV – pohybová cvičení 

na hudební doprovod 
 
 
DEJ, VV, CJL, ZSV 
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Recepce a reflexe 
– vyděluje podstatné znaky z proudu znějící 

hudby, rozpozná hudebně výrazové 

prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si 

hudební formu díla a k dílu přistupuje jako 

k logicky utvářenému celku 
– popíše a na příkladech ukáže důležité znaky 

tvorby a interpretace hudebního díla, 

vysvětlí, v čem tkví přínos skladatele a 
interpreta 

– orientuje se ve vývoji hudebního umění, 

v rozdílnosti hudebního myšlení 

v jednotlivých etapách 
– na základě historických, společenských a 

kulturních kontextů popíše podmínky a 

okolnosti vzniku hudebního díla 
– odliší hudbu podle jejího stylového 

zařazení, významu a funkce, rozpozná 

vhodnost či nevhodnost využití určité 

hudby v konkrétních situacích 
– interpretuje a kriticky hodnotí hudbu, na 

základě svých schopností a zkušeností 

vytváří vlastní soudy a preference, které 

dokáže v diskusi obhájit 
– uvědomuje si rozdílnost přístupu k hudbě a 

k hudební tvorbě, při vnímání hudby si 

vytváří vlastní postoje a hodnoty, na jejichž 

základě je schopen se s hudbou ztotožnit 

nebo ji odmítnout 
– upozorní na ty znaky hudební tvorby, které 

s sebou nesou netoleranci, rasismus a 
xenofobii a dokáže se od takové hudby 

distancovat 

– základní atributy hudby – využití 

melodie, harmonie, rytmu, tempa a 
dynamiky v hudbě 19. a 20. století 

– formy hudebního díla ve vývoji hudby 

symfonie, symfonické básně, 

novoromantická a moderní opera 
– úloha skladatele a interpreta v hudbě, 

vztah tvůrce a příjemce uměleckého díla 
– skladatelé 19. a 20. století 

 
– vývoj hudby v době romantismu v 19. 

století 
– vývoj hudby v 19. a 20. století do 

současnosti – hudba artificiální 
– hudební žánry 
– porovnání jednotlivých období artificiální 

a nonartificiální hudby 
– blues, swing, jazz, country, rock 
– pojem kýč, hudba jako zboží, komerce 

v hudební kultuře, hudba na objednávku 
 
– hudební proudy, žánry a styly 20. století 
– rock, beat, muzikál, folk, country, jazz 
– problematika vydávání a šíření hudebního 

díla, problematika pirátských nahrávek 
– porovnání hudby z hlediska módnosti 
– dostupnost hudebních děl v médiích, 

možnosti zneužití hudby 
– využití hudby – muzikály, festivaly, 

divadla, nahrávání hudby, mediální 

kultura současnosti, reklamy 
– protestsongy, metal a jeho podoby 

v neonacistickém hnutí 

 
 
 
 
MKV: Psychosociální 

aspekty interkulturality 
 
 
 
 
 
 
 
MV: Média a mediální 

produkce, Uživatelé, 

Účinky mediální produkce 

a vliv médií 
 
OSV: Morálka všedního 

dne 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Morálka 

všedního dne 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
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Výtvarná výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  
 Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází společně s Hudební výchovou ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova v RVP ZV 
a Výtvarný obor v RVP GV. V tomto předmětu jsou realizována průřezová témata: MV, EV, OSV, MKV, VMEGS. Umělecká tvorba 

a komunikace je realizována ve Výtvarné výchově a Hudební výchově ve čtvrtém ročníku jako završení celkových znalostí. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 1 – 1 – 2 – 2 – 0 – 0 
 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova v 1. – 2. ročníku šestiletého gymnázia absolvují všichni žáci. Ve třetím ročníku si žáci volí mezi 

Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou a v tomto předmětu pokračují i ve čtvrtém ročníku. 
Předmět Výtvarná výchova se profiluje jako předmět se zaměřením na tvůrčí činnost žáka, která je úzce provázána s komunikačními 

a interpretačními účinky vizuálně obrazných a obrazových vyjádření. Základní realizační formou výuky je vyučovací hodina, resp. dvouhodina. 

Dalšími možnými formami výuky jsou exkurze, návštěvy výstav a galerií. Ve výuce jsou uplatňovány různé metody práce, např. samostatná 

práce, práce ve dvojici, práce ve skupině, výtvarné řady, krátkodobé a dlouhodobé projekty, besedy, vedení vlastního portfolia. Žák je veden 

k samostatnému řešení problémů, využití experimentu při vlastní tvorbě a dovednosti komunikovat s uměním a okolím pomocí vlastních vizuální 

výrazových prostředků. V 5. ročníku jsou žákům nabízeny volitelné předměty s výtvarným zaměřením. 
Osnovy nejsou vždy sestaveny pro jednotlivé ročníky, ale pro určitá období gymnaziálního vzdělávání, a to vzhledem k prolínání výstupů 

a učiva v jednotlivých ročnících. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Výtvarné výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 žáci zpracovávají vybraná témata s pomocí odborné literatury formou referátů, prezentací, seminárních prací 
 žáci vedou k výtvarným dílům diskusi – navštěvují galerie, výstavy, muzea apod. 
 žáci mají možnost vyhledávat informace z různých zdrojů 
 žáci si uvědomují vliv vzdělání na rozvoj tvořivé osobnosti, na kvalitu jejich účasti v tvůrčím procesu (v roli tvůrce, interpreta 

a recipienta) 
 žáci poznávají a hodnotí umění na pozadí historických, společenských a technologických změn prostřednictvím vědomé reflexe 

a vlastní tvorby  
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Kompetence k řešení problémů: 
 žáci srovnávají probíraná témata na základě různých odborných pojetí a porovnávají je s vlastním pojetím 
 žáci kriticky hodnotí zdroje a formulují své argumenty 
 žáci se na základě získaných vědomostí pokouší zařadit výtvarná díla do daných období a svá tvrzení podložit konkrétním 

příkladem 
 žáci zařazují a srovnávají výtvarná díla v rámci vlivu společenských, kulturních a hospodářských změn 
 žáci vytvářejí vlastní originální postupy 
 žáci se aktivně podílí na všech fázích výtvarné činnosti (myšlenka, plán, příprava, realizace, hodnocení) na základě vlastní analýzy 

problému spoluvytváří podobu finálního díla 
 

Kompetence komunikativní: 
 žáci diskutují a svá tvrzení podloží konkrétními důkazy 
 žáci vytvářejí projekty na konkrétní téma 
 žáci používají odbornou terminologii a metody přiměřené jejich věku 
 žáci své závěry prezentují před svými spolužáky 
 žáci používají jazyk umění jako prostředek vyjádření nejrůznějších jevů, emocí, představ, názorů a potřeb 
 žáci prezentují tvorbu v prostorách a médiích školy  

 
Kompetence sociální a personální: 

 žáci si organizují práci na jednotlivých projektech i na projektech individuálních 
 žáci konzultují průběžně výsledky své práce s učitelem a vytváří časový harmonogram práce 
 žáci uplatňují svůj osobitý výtvarný projev 
 žáci spoluutvářejí příjemnou, vstřícnou a podnětnou atmosféru, jsou ohleduplní a s druhými jednají s úctou 

 
Kompetence občanské: 

 žáci reflektují názory spolužáků, stanoviska autorů uměleckých děl a celkový obraz společnosti 
 žáci si uvědomují důležitost ochrany kulturního a historického dědictví 
 žáci se zapojují do kulturního dění v lokálním měřítku 
 žáci ve výtvarné tvorbě reflektují problémy a důležité otázky současného světa 
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Kompetence k podnikavosti 
 žáci zpracovávají výtvarné práce a činnosti využitelné v praktickém životě a zkvalitňují společný životní prostor 
 žáci rozvíjejí osobní i odborný potenciál, rozpoznávají a využívají příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě 
 žáci získávají tvořivý přístup k životu, k oceňování smyslu tvoření v jeho procesu a výsledné kvalitě, k úctě k tvořivé práci a jejím 

artefaktům 
 

Kompetence digitální 

 žáci vytvářejí digitální obsah v různých formátech a využívají k vlastní prezentaci různé digitální prostředky 
 žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí a sdělují data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní 

postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 
 žáci využívají digitální technologie k novému přístupu k tradičním výtvarným zadáním, kombinací vhodných technologií efektivně 

řeší zadaný problém 
 žáci posuzují, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince, směřování společnosti, a jak digitální technologie 

ovlivňují veřejný prostor a uměleckou tvorbu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 4. ročník šestiletého gymnázia  

Ročník: 3. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 
2. OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
– porovnává různé znakové systémy, např. 

mluveného i psaného jazyka, hudby, 

dramatického umění apod., rozliší a popíše 

tyto různé znakové systémy 
 
– v konkrétních případech vizuálně 

obrazných vyjádření vlastní i umělecké 

tvorby identifikuje pro ně charakteristické 

prostředky, rozpoznává charakteristické 

prostředky vizuálně obrazných vyjádření 
 
 
– objasní roli autora, příjemce a interpreta při 

utváření obsahu a komunikačního účinku 

vizuálně obrazných vyjádření, kriticky 

posoudí roli autora, příjemce a interpreta při 

utváření obsahu a komunikačního účinku 

vizuálně obrazného vyjádření 
 
– na příkladech vizuálně obrazných vyjádření 

uvede, rozliší a porovná osobní a spole-
čenské zdroje tvorby, identifikuje je při 

 
 
 
– rovina vlastní tvorby, jejího vnímání a 

interpretace, výstavba vlastního výtvarného 

díla na základě vlastních poznatků 

z výtvarného umění 
 
– uplatnění vizuálně obrazného vyjádření 

v úrovni smyslové, subjektivní 

a komunikační, linie, tvary, textury, objem, 

uspořádání prvků v ploše a prostoru, barva 

a světlo jako výrazové prostředky při 

vlastní tvorbě 
 
– interakce s vizuálně obrazným vyjádřením 

v roli autora, příjemce, interpreta 
– reflexe zrakového vnímání z pohledu 

autora, interpreta a příjemce 
 
 
 
– reprodukce a vlastní interpretace 

uměleckého díla vlastními výrazovými 

prostředky 

 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií 
 
 
 
EV: Člověk a životní 

prostředí 
 
 
 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti, Sociální 

komunikace 
 
 
 
 
OSV – Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Sociální 

komunikace 

 
 
 
DEJ, CJL, ZSV, HUV 
 
 
 
 
BIO 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
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vlastní tvorbě 
 
– pojmenuje účinky vizuálně obrazných 

vyjádření na smyslové vnímání, vědomě 

s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem 

rozšíření citlivosti svého smyslového 

vnímání 
 
2. ZNAKOVÉ SYSTÉMY 

VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
– na konkrétních příkladech vysvětlí, jak 

umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

působí v rovině smyslové, subjektivní 

i sociální a jaký vliv má toto působení 

na utváření postojů a hodnot 
 
 
– vytváří si přehled uměleckých vizuálně 

obrazných vyjádření podle samostatně 

zvolených kritérií 
 
 
– na konkrétních vizuálně obrazných 

příkladech rozlišuje umělecké slohy 

z hlediska podstatných proměn vidění 

a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně 

obrazných vyjádření 
 
– na příkladech uvádí příčiny vzniku 

a proměn uměleckých slohů a objasní širší 

společenské a filozofické okolnosti vzniku 

uměleckých děl 

 
 
– linie, tvar, rytmus, struktura, textura apod. 

 
 
 
 
 
 
 
– vývoj obrazně vizuálních vyjádření od 

pravěku do současnosti, ve vztahu k vlivům 

společenským, náboženským, filozofickým 

apod. 
 
 
 
– shromažďování a tvorba vlastní 

dokumentace na základě vlastních kritérií 

a hodnot, vytváření uceleného obrazu 

o vývoji umění a jeho úloze ve společnosti 
 
– světonázorové, náboženské, filozofické 

a vědeckotechnické zázemí historických 

slohů evropského kulturního okruhu, vývoj 

výtvarného umění od pravěku do 18. století 
 
 
– vývoj výtvarného umění od pravěku do 

baroka 
 

 
 
OSV – Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, 

VMEGS: Žijeme 

v Evropě, 
MV: Uživatelé, Účinky 
mediální produkce a vliv 

médií 
 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě 
 MV: Role médií 

v moderních dějinách 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 

 
 
ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
DEJ, ZSV 
 
 
 
 
 
DEJ 
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Ročník: 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
 
Žák: 
1. OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
– rozpoznává specifičnost různých vizuálně 

obrazných vyjádření a zároveň vědomě 

uplatňuje jejich prostředky při vlastní 

tvorbě a interpretaci, objasní znaky různých 

vizuálně obrazných znakových systémů 

a posoudí jejich užití ve vlastní tvorbě 

a interpretaci 
 
– na příkladech uvede vliv společenských 

kontextů a jejich proměn na interpretaci 
obsahu vizuálně obrazného vyjádření a jeho 

účinku v procesu komunikace 
 

 
– při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, 

zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a 

individuální přínos pro tvorbu, interpretaci 

a přijetí vizuálně obrazných vyjádření 
 
– na příkladech objasní vliv procesu komu-

nikace na přijetí a interpretaci vizuálně 

obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do 

procesu komunikace a respektuje jeho 
pluralitu 

 
 

 
 
 
– aktivní zkušenost s jednotlivými 

výtvarnými prostředky a postupy, kresba, 

malba, koláž, grafické techniky, 

materiálové techniky, prostorové práce 

apod. 
 
 
 
– vývoj výtvarného umění v průběhu historie, 

funkce a chápání umění ve společnosti, 

v jednotlivých etapách vývoje lidstva, 

proměny chápání např. prostoru, krajiny, 

člověka v umění 
 
– vlastní vizuálně obrazná vyjádření, poznání 

sebe sama 
 
 
 
– reflexe vývoje výtvarného umění v procesu 

komunikace a jeho interpretace  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, 

VMEGS: Žijeme 

v Evropě 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ, ZSV 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
ZSV 
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2. ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO 

UMĚNÍ 
– nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající 

prostředky pro uskutečňování svých 

projektů 
 
 
– využívá znalostí aktuálních způsobů 

vyjadřování a technických možností 

zvoleného media pro vyjádření své 

představy, zhodnotí a zdůvodní způsob a 

technické možnosti vyjadřování při 

realizaci vlastní představy 
 
– charakterizuje obsahové souvislosti 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření 

a konkrétních uměleckých děl a porovnává 

výběr a způsob užití prostředků 
 
– získané poznatky z výtvarného umění uvádí 

do vztahů s aktuálními i historickými 

uměleckými výtvarnými projevy 

i s ostatními vizuálně obraznými 

vyjádřeními uplatňovanými v běžné 

komunikaci 
 
– na konkrétních příkladech vysvětlí, jak 

umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

působí v rovině smyslové, subjektivní 

i sociální a jaký vliv má toto působení na 

utváření postojů a hodnot 

 
 
 
– výtvarné umění jako experimentální praxe 

z hlediska inovace prostředků, obsahu 

a účinku, porovnání jednotlivých 

prostředků a hledání nejvhodnějších řešení 
 
– komiks, ilustrace, fotografie, reklama, 

video, digitální technologie 
 
 
 
 
 
– výstavba vlastního autorského rukopisu 

 
 
 
 
– návštěva a spolupráce s galeriemi 

(prezentace vlastní tvorby), výstavy, 

výpravy za uměním 
 
 
 
 
– vývoj obrazně vizuálních vyjádření od 

18. století do současnosti, ve vztahu 

k vlivům společenským, náboženským, 

filozofickým apod. 
 

 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti  
 
 
 
MV: Účinky mediální 

produkce a vliv médií, 

Mediální produkce, 

Mediální produkty a jejich 

význam 
 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, 

VMEGS: Žijeme 

v Evropě, MV: Uživatelé, 

Účinky mediální produkce 

a vliv médií 

 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
DEJ, ZSV, IVT 
 
 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
ZSV 
 
 
 
 
 
 
DEJ, ZSV 
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– vytváří si přehled uměleckých vizuálně 

obrazných vyjádření podle samostatně 

zvolených kritérií 
 
 
– na konkrétních vizuálně obrazných 

příkladech rozlišuje umělecké slohy a 

umělecké směry s důrazem na umění od 

konce 18. století do současnosti, z hlediska 
podstatných proměn vidění a stavby 

uměleckých děl a dalších vizuálně 

obrazných vyjádření 
 
– na příkladech uvádí příčiny vzniku 

a proměn uměleckých směrů a objasní širší 

společenské a filozofické okolnosti vzniku 

uměleckých děl 
 
– objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací 

prostředky výtvarného umění od konce 

19. století do současnosti promítají do 

aktuální obrazové komunikace 
 
 
– samostatně experimentuje s různými 

vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 

tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací 

prostředky současného výtvarného umění 
 
 
 

 
– shromažďování a tvorba vlastní 

dokumentace na základě vlastních kritérií 

a hodnot, vytváření uceleného obrazu 

o vývoji umění a jeho úloze ve společnosti  
 
– světonázorové, náboženské, filozofické 

a vědeckotechnické zázemí historických 

slohů evropského kulturního okruhu, vývoj 

výtvarného umění od 18. století do 

současnosti 
 
 
 
– vývoj výtvarného umění od klasicismu do 

současnosti 
 
 
 
– vývoj uměleckých vyjadřovacích 

prostředků podstatných pro porozumění 

aktuální vizuální komunikaci, vizuálně 

obrazná vyjádření od konce 19. století do 

současnosti 
 
– vyhledávání vlastních vizuálně obrazných 

prostředků, samostatné zpracování 

konkrétního tématu ve 2. pololetí 
 
 
 
 

 
OSV: Seberegulace, 
organizační dovednosti 

a efektivní řešení 

problémů 
 
VMEGS: Žijeme 

v Evropě 
MV: Role médií 

v moderních dějinách 
 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 
 
 
MKV: Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace, Poznávání a 

rozvoj vlastní osobnosti 
 
 
 
 

 
ZSV 
 
 
 
 
DEJ, ZSV 
 
 
 
 
 
 
 
DEJ 
 
 
 
 
DEJ 
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3. UMĚLECKÁ TVORBA KOMUNIKACE 
– uvědomuje si vztah mezi subjektivním 

obsahem uměleckého znaku a významem 

získaným v komunikaci 
 

– zachycuje jevy a procesy v proměnách a 

vztazích; k tvorbě užívá vybrané metody 

současného výtvarného umění a digitálních 

médií; vytváří počítačovou grafiku, 

animace, fotografické kompozice a video 
 

– vysvětlí předpoklady nutné ke vzniku 

uměleckého díla, dokáže 

charakterizovat současné umění, objasní 

proces vzniku obecného vkusu 

a estetických norem 

 
 
– umělecký proces a jeho vývoj, role subjektu 

v uměleckém procesu 
 
 
– minulé a současné výtvarné umění 

v digitalizovaném světě, využití nových 

globálně dostupných technologií, hledání 

průniků tradičních a digitálních metod 

tvorby 
 
– úloha komunikace v uměleckém procesu 

 

 
 
OSV: Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Sociální 

komunikace 

 

 
 
CJL, ZSV 
 
 
 
IVT 
 
 
 
 
 
CJL, ZSV 
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Informatika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Ve vyučovacím předmětu Informatika je realizován vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika podle platných RVP G. Předmět je 
zařazen jako povinný ve třetím a šestém ročníku šestiletého gymnázia. 

Cílem předmětu je vytváření, prohlubování a rozvíjení přenositelných digitálních kompetencí vyššího stupně, uplatnitelných na trhu práce. 

Vzdělávací obsah zahrnuje čtyři oblasti: (1) Data, informace, modelování, (2) Algoritmizace a programování, (3) Informační systémy, 

(4) Digitální technologie. Kromě informatického myšlení jsou žáci vedeni k aktivnímu a kreativnímu využívání soudobých ICT technologií při 

studiu i v běžném životě a k vyhledávání, hodnocení, zpracování a prezentování informací. 
Výukové aktivity předpokládají základní znalosti a dovednosti použití textového editoru, tabulkového procesoru, prezentačního programu 

a programů pro základní úpravy bitmapové a vektorové grafiky. Tyto dovednosti jsou při výuce využívány a prohlubovány i v jiných 

vyučovacích předmětech, než je Informatika. 
V rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (OSV) a Mediální výchova (MV); svým vzdělávacím 

obsahem pak předmět souvisí zejména se vzdělávacími obsahy předmětů Matematika a Fyzika. 
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Informatika je tato: 
 

1. – 6. ročník šestiletého gymnázia: 0 – 0 – 2 – 0 – 0 – 2 

 

Při výuce se třída dělí na skupiny. Předmět je vyučován v učebnách výpočetní techniky.  
Výuka Informatiky doplněna volitelnými předměty, které nabízíme žákům v pátém a šestém ročníku. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách předmětu Informatika jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
 žáci ve skupinách nebo samostatně řeší úlohy zadávané učitelem tak, aby k jejich vypracování bylo třeba vyhledat a zpracovat další 

informace; takto zpracované úlohy jsou předkládány učiteli a s výsledky jsou seznámeni i ostatní žáci 
 při výuce je důležité porozumění základním pojmům a postupům, které mohou být vyhledány z různých zdrojů informací; žáci se 

současně učí, jak tyto informace získat, ověřit a své vědomosti rozšířit 
 žákům je poskytnuta možnost účastnit se soutěží a formou konzultací s vyučujícím informatiky a výpočetní techniky se na tyto 

soutěže připravit 
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Kompetence k řešení problémů: 
 žáci jsou motivováni úlohami z běžného života a praxe, využíváním výpočetní techniky k řešení úloh z ostatních předmětů a jsou 

vedeni k využívání základních postupů algoritmizace řešení problémů 
 v rámci zadaných úloh žáci navrhují postup řešení, vyhledávají, třídí a vyhodnotí vyhledané informace 

 
Kompetence komunikativní: 

 žáci jsou vedeni k prezentaci svých názorů, postupů řešení úloh a jejich obhajobě, při obhajobě volí vhodné argumenty, které čerpají 

z exaktních a přírodních věd 
 

Kompetence sociální a personální: 
 učitel zadává žákům k vypracování úlohy, které vyžadují týmovou spolupráci s dělbou práce, žáci si rozdělují mezi sebe dílčí úlohy 

tak, aby uplatnili své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti 
 

Kompetence občanské: 
 výuka digitální gramotnosti má řadu styčných bodů s děním ve společnosti a s chodem státu (digitalizace) 
 v rámci výuky jsou žáci seznámeni s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým zařízením a poskytnutím první pomoci při úrazu 

elektrickým proudem; u žáků jsou upevňovány návyky pro bezpečnou práci s elektrickým zařízením a správnou obsluhu výpočetní 

a multimediální techniky 
 

Kompetence digitální 
 při výuce jsou žáci vedeni k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, 

ve volném čase 
 žáci získávají, posuzují, spravují, sdílí data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy  
 žáci se orientují v oblasti soudobých i nastupujících digitálních technologií 
 žáci jsou schopni posoudit vhodnost výpočetní techniky a software pro řešení konkrétní úlohy 

 
Kompetence k podnikavosti 

 žáci jsou vedeni k rozvíjení osobního i odborného potenciálu, rozpoznávají a využívají příležitosti pro svůj rozvoj v osobním 

a profesním životě 
 žáci budou schopni využít ICT prostředky k prosazení a podpoře svých cílů a záměrů v budoucím pracovním uplatnění 

  



Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
Příloha 1 – Šestileté studium – Informatika 

- 641 - 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia  

Ročník: 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
1. Digitální technologie 
Žák: 

- uvede příklady historických výpočetních 

prostředků a popíše vývoj počítačů 

ve vztahu k použitým součástkám 
- vysvětlí funkci základních částí počítače, 

uvede jejich základní parametry a jejich 

vliv na výkonnost počítače 
- vyjmenuje běžné periferie, vysvětlí 

princip jejich funkce a uvede základní 

parametry 
- orientuje se ve typech SW a způsobech 

licencování; respektuje autorský zákon 
- vysvětlí vztah HW a SW, objasní funkce 

operačního systému, uvede několik 

různých OS, zvládá základní nastavení 

OS,  
- v praxi aplikuje poznatky o 

ergonomickém uspořádání počítačového 

pracoviště 
- uvede několik nových technologií 

z posledního desetiletí 

1.1 Hardware a software 
- historie výpočetních prostředků, zlomové 

okamžiky vývoje počítačů 
- schéma současného počítače 
- typy a provedení počítačů 
- komponenty osobních počítačů: funkce, 

parametry a jejich vliv na výkonnost, 

na použití počítače  
- periferní zařízení; druhy, parametry  
- ergonomii práce s počítačem 
- software, jeho autorství a licencování 
- současné operační systémy: funkce, typy 

podle HW a použití, souborový 

subsystém 
- nové počítačové technologie 

 

 FYZ: polovodiče 
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Žák: 
- vysvětlí důvody vzniku počítačových sítí 
- popíše funkci základních síťových prvků 
- navrhne a graficky znázorní menší síť 

LAN; specifikuje prvky sítě 
- popíše historické důvody vzniku internetu 
- principiálně vysvětlí paketový přenos dat 

a k tomu potřebné protokoly a IP adresaci  
- vysvětlí princip služby DNS 
- vysvětlí princip a fungování webu 
- rozlišuje webové a desktopové aplikace, 
- vysvětlí pojem IoT a souvislost 

s protokolem IPv6 

1.2 Počítačové sítě 
- lokální počítačové sítě: síťové rozhraní, 

switch, router, firewall, modem; kabelové 

sítě, bezdrátové sítě, jejich typy 

a zabezpečení 
- internet a jeho historie 
- paketový přenos dat, základní protokoly 

IP sítí, šifrované přenosy dat 
- web – princip a základní pojmy 
- cloudové služby, webové aplikace 
- internet věcí 

OSV DĚJ: druhá polovina 20. 
století, bipolární svět, 

studená válka 

Žák: 
- charakterizuje důvody a způsoby útoků na 

počítačová zařízení 
- rozliší typy opatření k zabezpečení 

počítačové sítě a specifikuje slabá místa 
- uvede HW, SW a systémové způsoby 

ochrany dat, počítače, počítačové sítě 
- popíše různé způsoby vytváření zálohy dat 
- vysvětlí, v čem spočívá bezpečnost hesla a 

vytvoří silné heslo 
- demonstruje a vysvětlí použití 2FA 

a biometrické autentizace 

1.3 Bezpečnost počítačových zařízení a dat 
- způsoby útoků na počítačová zařízení 
- cíle metody útočníků 
- zabezpečení zařízení a dat: aktualizace 

softwaru, antivir 
- bezpečná práce s hesly, více faktorová 

autentizace, biometrika 
- metody zálohování dat 
- systémový přístup k zabezpečení 

 

OSV ZSV: sociální inženýrství 

2. Data a informace 
Žák: 

- uvede příklady různého chápání informace 

a vysvětlí její informatickou interpretaci 
- rozlišuje různé typy a kvalitu 

informačních zdrojů a používá je pro 

vyhledání a získání kvalitních informací 

2.1 Data a informace 
- pojem informace a její interpretace v 

informatice 
- získávání, vyhledávání a ukládání dat 

obecně a v počítači 
- data a jejich význam 

MV ZSV: hodnocení 

informací, informační 

zdroje 
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- vytváří strukturu složek pro ukládání dat 

v počítači a zvládá běžné operace 
se soubory 

Žák: 
- zakóduje a dekóduje text a čísla pomocí 

znakové sady 
- vysvětlí princip kódování za použití bitů 
- převede číslo do dvojkové soustavy 

a naopak; sčítá a násobí ve dvojkové 

soustavě a demonstruje u těchto operací 

souvislost se zapojením logických obvodů 
- vysvětlí a realizuje jednoduché kódování 

obrázku převodem na bitmapu 

a s kódováním barev RGB; zvládá 

jednoduchou práci v bitmapovém editoru 
- vysvětlí a předvede jednoduché kódování 

grafiky za pomoci elementárních 

geometrických tvarů; zvládá jednoduchou 

práci v editoru vektorové grafiky 

2.2 Kódování a přenos dat 
- kódování dat a přenos dat 
- bit jako jednotka informace 
- binární soustava, bity a bajty 
- kódování čísel, vliv množství informace 

(počtu bitů) na rozsah a přesnost 
- kódování textů 

 

 MAT: poziční soustavy 

3. Algoritmizace a programování 
Žák: 

- chápe význam algoritmu, je schopen 

vysvětlit jeho nejdůležitější vlastnosti 
- umí vytvořit algoritmus pro řešení zadané 

úlohy 
- je schopen algoritmus zapsat různými 

způsoby 

3.1 Algoritmizace 
- pojem algoritmus, vlastnosti algoritmu, 

různé zápisy  
- zadání úlohy, podmínky řešení 
- rozdělení problému na části, identifikace 

návazností dat, opakujících se vzorů 

a míst pro rozhodování 
- přirozené a formální jazyky 

  

Žák: 
- chápe co je to programovací jazyk 
- ví co je to proměnná a datový typ, je 

schopen popsat jejich vlastnosti, rozumí 

3.2 Programovací koncepty 
- programovací jazyk 
- proměnné, datové typy a jejich vlastnosti 
- vstup a výstup dat 
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pojmům vstup a výstup dat 
- chápe a umí využívat základní 

programovací struktury 
- je schopen využívat podprogramy a tím 

přehledně strukturovat vytvořený program 

- větvení programu se složenými 

podmínkami 
- cykly 
- podprogramy, předávání hodnot  
- seznamy 

Žák: 
- umí chyby pomocí krokování a ladění 

odhalit a opravit je 
- efektivně využívá vstupní data a 

výpočetní zdroje 

3.3 Testování, optimalizace 
- syntaktické, běhové a logické (funkční) 

chyby 
- krokování a ladění programu 
- vliv vstupních dat na spotřebované 

výpočetní zdroje 

  

Žák: 
- vytváří jednotlivé části a prvky programu 
- umí vytvořit funkční a přehledné 

uživatelské rozhraní 
- je schopen vytvořit vhodnou dokumentaci 

a nápovědu 
- respektuje programátorskou etiku 

3.4 Vývoj programu 
- programovací paradigmata 
- volba nástroje podle zadání úlohy 
- návrh přehledného uživatelského rozhraní 

programu 
- nápověda a dokumentace k programu 
- etika programátora 
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Ročník: 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
1. Data, informace, modelování 
Žák 

- posoudí kvalitu informačního zdroje 

z různých hledisek 
- vysvětlí pojmy kritické myšlení a 

kognitivní zkreslení 
- popíše možné chyby a manipulace 

v interpretaci dat 

1.1 Interpretace dat 
- kvalita informačního zdroje 
- chyby a manipulace v interpretacích dat 
- kritické myšlení a kognitivní zkreslení 

MV: posuzování 

informačních zdrojů 
ZSV: psychické procesy 

Žák: 
- prezentuje Shannon-Weaverův model 

komunikace a komentuje jeho části 
- zná osobu C. Shannona, vysvětlí pojem 

informační entropie  
- vysvětlí pojmy kodek, modem, kontrolní 

součet 
- převádí čísla mezi dekadickou, binární a 

hexadecimální soustavou 
- vysvětlí kódování obrazu převodem na 

bitmapu při použití RGB kódování, pojem 

barevná hloubka a souvislost s počtem 

kódovaných barev; vypočítá velikost takto 

kódovaných dat; vysvětlí jednotku DPI 
- vysvětlí kódování zvuku pomocí pulzně 

kódované modulace, pojmy vzorek a jeho 
rozlišení a vzorkovací frekvence; vypočítá 

velikost takto kódovaných dat a datový 

tok 
- vysvětlí principy ztrátové komprimace dat 

1.2 Kódování a přenos dat 
- kódování a dekódování zprávy 
- komunikační kanál, kontrolní součty 
- hexadecimální soustava 
- kódování obrazu, zvuku, videa 
- principy bezeztrátové a ztrátové 

komprese 
- 3D obsah a jeho kódování 
- kódování a virtuální realita 

 

 téma navazuje na téma 

2.2 v 1. ročníku 

čtyřletého gymnázia a 

v kvintě a 

vede ke komplexnějšímu 
pochopení digitalizace 
 
MAT, FYZ, BIO 
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Žák: 
- vysvětlí pojem model, jeho význam a 

vztah k realitě 
- vyjmenuje typy modelů, vysvětlí jejich 

specifika a možnosti použití 
- na zadaném tématu předvede použití 

pojmové nebo myšlenkové mapy 
- ovládá základní terminologii teorie grafů 
- předvede použití grafů při hledání kritické 

cesty nebo při barvení mapy 

1.3 Modelování 
- model jako zjednodušení reality 
- schéma, diagram, pojmová a myšlenková 

mapa, graf, vrcholy, hrany, orientovaný 

graf, ohodnocený graf, kritická cesta 

  

2. Digitální technologie 
Žák: 

- vysvětlí pojmy fyzická a digitální identita 
- vysvětlí rozdíl mezi kódováním a 

šifrováním; na příkladu demonstruje 

použití symetrické šifry 
- popíše princip asymetrické šifry, použití 

soukromého a veřejného klíče, vysvětlí 

použití hashovací funkce 
- popíše kroky při vytváření a ověřování 

elektronického podpisu  
- vysvětlí, co je to podpisový certifikát, 

certifikační autorita a její důvěryhodnost 
- vysvětlí pojmy vědomá a nevědomá 

digitální stopa 
- objasní alespoň dva různé algoritmy 

sociálních sítí 

2.1 Bezpečné digitální prostředí 
- fyzická identita člověka jako spojení jeho 

biologické a právní identity 
- digitální identita a její vazby s fyzickou 

identitou – datová schránka, elektronický 

podpis, token; neověřená a falešná 

digitální identita 
- nevědomá digitální stopa – logy, 

metadata, cookies, sledování uživatele 

a narušení soukromí při využívání 

internetu 
- vědomá digitální stopa – virtuální 

osobnosti a jejich cílené vytváření 
- fungování a algoritmy sociálních sítí 

OSV MAT: funkce  

3. Informační systémy 
Žák 

- rozpozná vhodnou situaci pro použití 

tabulky nebo databáze a rozliší, jaký 

způsob zpracování dat použít 

3.1 Hromadné zpracování dat 
- tabulka a její struktura – data, hlavička a 

legenda 
- řazení a filtrování dat, rozpoznávání 

vzorů a trendů v datech, vizualizace dat 
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- definuje strukturu tabulky 
- nastavuje účelné zobrazení dat, filtruje a 

řadí data dotazem do tabulky nebo 

databáze, interpretuje data vizualizací 
- vysvětlí termín big data a specifika jejich 

zpracování 

- velká data – zdroje, metody zpracování, 

využití 

Žák: 
- specifikuje obecné technické a softwarové 

požadavky pro provoz informačního 

systému 
- na příkladu školní e-learningové plat-

formy uvede příklady uživatelských rolí 
- vysvětlí provoz a komponenty webové 

aplikace jako typu informačního systému 
- používá specifikované veřejné informační 

systémy 

3.2 Informační systémy 
- informační systém – data, jejich struktura 

a vazby, definované procesy, role 

uživatelů 
- technické řešení informačních systémů 
- veřejné informační systémy 

  

Žák: 
- rozezná ve svém okolí problém, řešitelný 

nasazením IS  
- navrhne potřebnou strukturu tabulek a 

jejich vztahů, navrhne procesy zpracování 
- vysvětlí pojmy primární a cizí klíč, relace 
- vysvětlí zásady návrhu uživatelského 

rozhraní 
- otestuje funkčnost řešení, identifikuje a 

odstraní chyby 

3.3 Informační systémy 
- postup tvorby informačního systému 
- návrh uživatelského rozhraní, datového 

modelu a procesů 
- návrh databázové tabulky, atributy polí, 

primární klíč 
- návrh struktury a propojení více tabulek – 

cizí klíč, relace 

  

4. Digitální technologie 
Žák: 

- na příkladu vysvětlí princip strojového 

učení 
- diskutuje o přínosech a rizicích AI 

4.1 Umělá inteligence 
- princip strojového učení 
- aplikace AI 
- limity, přínosy a rizika AI 
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Příloha 2: Společenský styk a jazyková komunikace 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Společenský styk a jazyková komunikace je volitelným předmětem nabízeným žákům v rámci 1. volitelného předmětu 

ve druhém ročníku nižšího gymnázia – sekundě. V předmětu je realizována převážná část vzdělávacího obsahu průřezového tématu Osobnostní 

a sociální výchova z RVP ZV. Další část tohoto vzdělávacího obsahu je realizována ve  vyšších ročnících nižšího gymnázia v rámci vzdělávacího 

obsahu vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura a Občanská nauka. 
Vyučovací předmět Společenský styk a jazyková komunikace má seznámit žáka se základními pravidly společenského chování, společen-

ského styku a vystupování na veřejnosti i v soukromí. Pravidla chování člověka ve společnosti, které je obecně přijatelné a žádoucí, tzv. slušné 

chování, je žákům prováděno převážně formou aktivačních a zážitkových metod. Předmět podává souhrn základní etikety, jedná se o souhrn 
společenských zvyklostí, které by mladým lidem měly umožnit efektivně přežít a chránit je před společenskými úrazy v době jedenadvacátého 
století. 

K základním pilířům ve vzdělání gymnaziálního žáka bezpochyby náleží zvládnutí jazykové komunikace tak, aby se mohl velmi dobře 
uplatnit ve své budoucí profesi. Předmět se proto věnuje obecnému pojetí komunikace, osobnosti člověka, sociálnímu vnímání, verbální a never-
bální komunikaci, poslouchání a naslouchání. Žák je v rámci tohoto předmětu obeznámen s oblastmi praktického uplatňování komunikativních 

dovedností. Základní komunikační poznatky jsou aplikované na konkrétní situace. Cílem vyučovacího předmětu je to, že žáci získávají jakýsi 

kodex do života společnosti. Pravidla společenského chování a styku jsou společně trénovaná prostřednictvím modelových situací.  
 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Společenský styk a jazyková komunikace je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 0 – 1 – 0 – 0 

Část vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu je realizována v rámci kulturních akcí školy (akademie, televizní vystoupení, tuzemské 

a zahraniční projekty, chování a jednání žáka během celého studia). 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Společenského styku a jazykové komunikace jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující 

postupy: 
 

Kompetence k učení: 
- výuka je neustále podporována demonstračními ukázkami, modelovými situacemi, přímým kontaktem v terénu, vlastními ukázkami 

učitele – úzké sepětí teorie s praxí 
- žák má možnost v každodenním životě uplatnit nabyté vědomosti v přímém kontaktu se spolužáky, vyučujícími, rodiči, veřejností 
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- žáci jsou vedeni k samostatnému vystupování a kultivovanému vyjadřování v soukromém i veřejném životě 
- podpora komunikativních a společenských návyků vede žáka ke společenskému jednání a chování 

 
Kompetence k řešení problémů: 

- nácvikem modelových situací a prověřováním v praxi řeší žák schopnost komunikovat sebevědomě a navazovat vztahy 
- učitel vede žáky k rozhodování o možných způsobech řešení zejména problémových situací: veřejné vystoupení, prezentace před publi-

kem, skupinová diskuze, argumentace, společenské chování (první kontakty, doprava, rodina, škola, odívání, návštěvy a stolničení, 

kultura, cestování, volný čas atd.) 
- žáci zvažují možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků 

 
Kompetence komunikativní: 

- zařazováním skupinové práce a vlastních prezentací žáků do výuky je podporována komunikace mezi žáky – vlastní vystoupení, prezen-
tace jednoduchých i složitých situací z každodenního života, monolog, dialog, debata, diskuze, využívání moderních informačních 

technologií 
- s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně vyučující využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální 
- žáci rozumí sdělení různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje, 

v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 
 
Kompetence sociální a personální 

- na základě vlastního doporučení, osobního příkladu, příkladu osobností kulturního a veřejného života a ve spojení s integrací znalostí žáků 

ze života a dalších předmětů (český jazyk a literatura, občanská nauka, dějepis) vede učitel žáky k tomu, aby se ve svém životě uměli 

pohybovat na kulturní úrovni včetně znalostí etiky, správné komunikace, pozitivních sociálních návyků, kultivovanosti 
- učitel odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje 
- učitel přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii 

 
Kompetence pracovní: 

- využíváním činnostního učení jsou žáci vedeni k lepší adaptaci na měnící se pracovní podmínky 
- vyučující dává žákům proaktivní prostor, podporuje vlastní iniciativu a tvořivost žáka, vítá a podporuje inovace 

 
Kompetence občanská 

- týmovou prací jsou žáci vedeni k respektování různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních spolužáků, popř. lidí 
- vyučující s využitím demonstračních modelů vede žáky k promýšlení souvislostí mezi právy, povinnostmi a zodpovědností žáka 
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Kompetence k podnikavosti 
- využitím variabilních metod práce rozvíjí učitel osobní i odborný potenciál žáka, který rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj 

v osobním a budoucím profesním životě 
- ukázkou příkladů dobré praxe rozvíjí učitelu žáka vlastní iniciativu a tvořivost, osobní předpoklady a možnosti. 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Sekunda (osmileté studium) 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 

vazby 
Společenský styk, etiketa 
 
Žák: 
 
- vysvětlí na příkladech ženskou a mužskou 

roli ve společnosti, první kontakty ve 
společnosti, první kontakty na veřejnosti 

-  společensky vystupuje v rodině, ve třídě, 

ve škole, na veřejnosti 
- napomáhá k zvládání vlastního chování 
- rozvíjí základní dovednosti dobré 

komunikace a k tomu příslušné vědomosti 
- vede k uvědomování si hodnoty různých 

lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro 

spolupráci 
- pomáhá k utváření pozitivního postoje 

k sobě samému a k druhým 
- koriguje své chování v různých 

společenských situacích  
 
 

 
 
 
ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
- vznik společenského chování 
- zásady pro každou situaci 

 
 

- chování v rodině, třídě, škole 
- rodinné obřady 
- chování – ulice, doprava 
- odívání 
- návštěvy 
- stolničení 
- mezní situace 

 
- vlastní jedinečnost 
- mé vlastní chování, myšlení a prožívání 

 
 
 
 

 
 
 
 
OSV: 
Sebepoznání a sebepojetí, 

Poznávání lidí, Mezilid-
ské vztahy, Komunikace 
 
 
OSV: 
Poznávání lidí, Mezilid-
ské vztahy, Komunikace, 

Kooperace a kompetice 
OSV: 
Hodnoty, postoje, praktic-
ká etika 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OBN – Člověk ve společ-
nosti, Člověk jako jedinec 
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Jazyková komunikace 
 
Žák 
 

- prakticky uplatňuje zásady spisovné 

výslovnosti 
- v mluveném projevu vhodně užívá 

nonverbálních prostředků řeči 
- užívá v mluveném projevu připrave-

ném i improvizovaném verbální, non-
verbální i paralingvální prostředky řeči 

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 

zásad komunikace a pravidel dialogu 
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 
 

 
 
 
 
TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU 

1. Stručná historie a současnost rétoriky 
2. Technika mluveného projevu 

- tvoření a využívání hlasu 
- hlavní zásady výslovnosti spisovného 

jazyka 
- zvuková modulace souvislého projevu 

(frázování, větný přízvuk, intonace, 

mluvní tempo) 
3. Osobnost řečníka 
4. Příprava a přednes mluveného projevu 
- námět, kompozice, interpretace, způsob 

argumentace 
5. Rozhovor – diskuze 

- hlavní zásady účinné diskuze 
- taktiky použitelné v rozhovoru 
- argumenty a protiargumenty 
- pravidla pro odstranění konfliktnosti 

diskuze 
- pravidla vedení diskuze 

6. Praktická cvičení 
 

 
 
 
 
 
 
OSV: 
Sebepoznání a sebepojetí, 

sebevědomí 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: Komunikace 
OSV: Kreativita 
 
 
OSV: Poznávání lidí, 

Komunikace, Kooperace 
a kompetice 
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Příloha 3: Člověk a příroda 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Člověk a příroda je volitelným předmětem nabízeným žákům v rámci 1. volitelného předmětu v druhém ročníku osmi-
letého studia. 

 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Člověk a příroda je tato: 
 

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia (nižší gymnázium): 0 – 1 – 0 – 0 
 

Vyučování je organizováno formou dvouhodinových bloků, (výuka probíhá jednou za 14 dní) a to především v odborných učebnách nebo 

v terénu. Studenti jsou ve skupině v maximálním počtu do 23 žáků. 
Cílem tohoto volitelného předmětu je motivace žáků k dalšímu studiu. Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí se vzdělávacími obsahy 

předmětů Biologie, Zeměpis, Fyzika, Chemie a okrajově se vzdělávacími obsahy předmětů Občanská nauka, Informatika. Do výuky jsou 

v průběhu celého studia integrována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Environmentální výchova a Mediální výchova. 
Cílem vyučovacího předmětu Člověk a příroda je na základě postupů přibližujících proces výzkumné práce (pozorování, pokusy, …) a zahr-
nujících takové formy, jako je skupinová práce, práce v terénu a v pracovně, dlouhodobější projektová práce, vést žáky k osvojení odlišných 

přístupů k učivu jako takovému a k zvýšení motivace se v rámci budoucího studia zajímat o učivo, které jde napříč výše uvedenými předměty. 
Vyučovací předmět Člověk a příroda vede žáky k poznání a pochopení vztahů mezi člověkem a prostředím ve kterém žije. Výuka přibližuje 

základní principy přírodních zákonitostí z různých úhlů pohledu a vede žáky k osvojení znalostí z oblasti vzájemných interakcí člověka a pří-
rodních procesů. Na základě toho si pak žáci uvědomují trvalé hodnoty zdravého životního prostředí a poznávají reálné nároky udržení jeho 

kvalit v konfrontaci s potřebami současné společnosti. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách vyučovacího předmětu Člověk a příroda jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
 

Kompetence k učení: 
učitel: 

 použitím různých forem výuky v rámci jednotlivých témat a zapojením audiovizuální techniky a výpočetní techniky do vyučování 

napomáhá dosáhnout lepšího upevnění probíraného učiva 
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Kompetence k řešení problémů: 
učitel: 

 předkládáním různých pohledů na danou problematiku v rámci probíraného učiva vede žáky k rozhodování o možných způsobech 

řešení zejména problémových situací (též kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské) 

Kompetence komunikativní: 
učitel: 

 zařazováním týmové práce do výuky podporuje komunikaci mezi žáky – jedná se hlavně o skupinové práce v rámci praktických 

cvičení 

Kompetence sociální a personální: 
učitel: 

 na základě vlastního doporučení, a ve spojení s integrací některých znalostí žáků z dalších předmětů je vede k tomu, aby trvale 
zařazovali do svého života takové aktivity a způsoby chování, které podporují zdravý životní styl (též kompetence občanské) 

 prostřednictvím motivace ke spolupráci vede žáky k toleranci, ohleduplnosti a shovívavosti 

Kompetence občanské: 
učitel: 

 vede žáky k zodpovědnému chování ke svému životnímu prostředí 

Kompetence pracovní: 
učitel: 

 uplatňováním variabilních metod a forem práce a pracovního prostředí vede žáky k lepší adaptaci na měnící se pracovní podmínky, 

žáci pak mají možnost tyto podmínky sami ovlivňovat (též kompetence sociální a personální) 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

sekunda (osmileté studium) 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy, vazby 

Vztahy mezi člověkem a život-
ním prostředím 
Žák: 
- Posoudí vliv lidské činnosti na 

přírodní procesy 
- Samostatně využívá různé 

metody k pozorování, 

klasifikaci a inventarizaci 
vybraných druhů živočichů, 

rostlin, i jiných složek živé či 

neživé přírody 
- Vyjádří vlastní názor 

k otázkám Globálních 

problémů lidstva 
- Samostatně formuluje názory 

na hodnoty životního 

prostředí, ve kterém žije 
- Usiluje v rámci svých 

možností o zlepšení životního 

prostředí ve svém okolí 
- Orientuje se v klasifikaci 

základních typů biotopů svého 

okolí 
 

 
 
 
- voda v krajině – 

přírodní a přírodě blízké 

toky a vodní plochy, 

toky a nádrže ovlivněné 

lidskou činností 
- živočichové kolem nás 

– pozorování živočichů 

v jejich přirozeném 

prostředí, sledování 

výskytu, statistika, 

metodika 
- životní prostředí 

člověka – prostředí 

ovlivňované člověkem, 

znečištění, třídění odpa-
dů, recyklace, hospoda-
ření s energií 

- ochrana zvířat – člověk 

a ochrana volně žijících 

a hospodářských zvířat 
- člověk a neživá příroda 

– základní geologie a 

geomorfologie regionu, 
nerostné bohatství 

regionu, hornictví, 

 
 
 
OSV: 

- Rozvoj schopností 

poznávání 
- Sebepoznání a sebe-

pojetí 
- Kreativita 
- Komunikace 
- Kooperace a kompetice 
- Řešení problémů a roz-

hodovací dovednosti 
- Hodnoty, postoje, prak-

tická etika 
 

VMEGS: 
- Evropa a svět nás zajímá 
 

EV: 
- Ekosystémy  
- Základní podmínky 

života 
- Lidské aktivity a problé-

my životního prostředí 
- Vztah člověka 

k prostředí 
 

 
 
 
- Spolupráce s Hornickým 

muzeem v Příbrami 
- Spolupráce s Ochranou 

fauny ČR ve Voticch 
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krajina 
- člověk a počasí – klima, 

srážky, globální 

problémy – oteplování 
- člověk a rostliny – 

plané a kulturní rostliny, 

biotopy 
- jak funguje lidské tělo 

– základní fyziologie 

člověka 

MV: 
- Fungování a vliv médií 

ve společnosti 
- Tvorba mediálního 

sdělení 
- Práce v realizačním 

týmu 

 


