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Charakteristika školy
Velikost a vybavení školy
Gymnázium, Plze , Mikulášské nám stí, je škola se stoletou tradicí. Sídlí
v reprezentativní budov , která je v současné dob památkov chrán ná. Z dopravního
hlediska má velmi dobrou polohu, mimo ádn blízko se nachází Hlavní nádraţí ČD v Plzni, je
i velmi dob e dostupné m stskou hromadnou dopravou. P ibliţn 30 % ţák denn dojíţdí do
školy.
Všichni vyučující mají k dispozici ve svých kabinetech počítače, všechna pracovišt
školy jsou propojena počítačovou sítí.
Na niţším stupni gymnázia jsou ţáci vzd láváni ve dvou formách studia: osmileté a
šestileté se zam ením všeobecným nebo se zam ením matematika a p írodní v dy.
V gymnáziu kaţdoročn zahajují své st edoškolské studium ţáci v dalších dvou t ídách
čty leté formy studia, p ičemţ jedna t ída má všeobecné zam ení a druhá má zam ení
matematika a p írodní v dy.
Gymnázium má v současné dob 22 t íd a nabízí téţ distanční formu studia. Počet t íd
a student tohoto studia se dle pot eby m ní. Celkový počet student gymnázia se pohybuje
kolem 660. Materiálové vybavení školy je na vysoké úrovni. Všechny učebny jsou vybaveny
počítačem s interaktivním modulem a projektorem.
Škola má k dispozici 22 kmenových učeben.
Mimo b ţné učebny má škola k dispozici laborato e













fyziky
chemie
biologie
1 učebnu fyziky
2 učebny informatiky
4 jazykové učebny
1 multimediální učebnu
2 učebny pro vyuţití výpočetní techniky v matematice
2 učebny pro výuku českého jazyka a literatury
1 t locvičnu s hernou a horolezeckou st nou
1 modern vybavenou posilovnu
učitelskou a ţákovskou knihovnu
Ke škole pat í i školní h išt a malé arboretum.

Výsledky školy jsou velmi dobré, kaţdý rok bývá vyhodnocena Odborem školství,
mládeţe a sportu KÚ Plze ského kraje mezi nejúsp šn jšími gymnázii regionu. K dalšímu
studiu je p ijato prakticky 100 % absolvent školy, z toho na vysoké školy více neţ ř0 %
maturant .

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má cca 60 člen . Všichni učitelé mají vysokoškolské vzd lání,
soustavn si dopl ují své znalosti dalším pedagogickým i odborným vzd láváním.
Rovnom rn jsou zastoupeny všechny v kové kategorie. V tšina učitel je zapojena do
praktické p ípravy student Pedagogické fakulty. N kte í učitelé jsou členy krajských výbor
olympiád a r zných sout ţí nebo vyučují na ZČU. Na škole pracuje výchovný poradce,
metodik primární prevence sociáln -patologických jev a koordinátor EVVO.
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Charakteristika žák
Na školu se hlásí p eváţn talentovaní ţáci, gymnázium má n kdy právem pov st
náročn jší školy. Studenti p ichází do vyššího stupn gymnázia s jasným p áním pokračovat
ve studiu na vysoké škole. V tšina ţák má velmi dobré intelektuální zázemí v rodinách.
P ibliţn 30 % ţák denn dojíţdí, ostatní ţáci jsou z Plzn nebo v individuálním p ípad
jsou ubytováni p es týden v domovech mládeţe.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Škola je zapojena do dlouhodobé vým ny student ůFS. Má úzké kontakty se
společností Člov k v tísni o.p.s., podílí se na jejích projektech. Spolupracujeme i
s plze skými ZŠ. Škola dlouhodob spolupracuje s Gymnáziem C. F. Gausse ve Schwandorfu
ĚSRNě, kaţdoročn se setkávají studenti i jejich učitelé. Obdobn lze hodnotit spolupráci
s Lyceem v Châteaubriant ĚFrancieě.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Na škole je podle zákona z ízena Školská rada, která má šest člen . Ve ejnost je
informována o škole prost ednictvím výročních zpráv.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce s výborem sdruţení rodič školy. Pro rodiče jsou
určeny nejen rodičovské aktivy, individuální informace, ale také moţnost získat p ehled
známek ţáka na internetu – včetn suplování na další den.
Trvale dobrá je spolupráce s Magistrátem m sta Plzn , s ÚMO Plze 2, s partnerskými
ZŠ v Plzni, Nepomuku a P ešticích, s t lovýchovnými a jinými organizacemi. D leţitá je
spolupráce školy s Klubem ůlpinum Plze , který se společn s naší školou stará o arboretum
ve školní zahrad . Pro ţáky p ínosná je i spolupráce s ÚP v Plzni. Gymnázium má
dlouhodobou smlouvu o spolupráci se ZČU. Tato spolupráce je oboustrann vysoce
hodnocená.
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími školskými
poradenskými za ízeními.
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Charakteristika školního vzd lávacího programu
Zam ení školy
Vzhledem k tomu, ţe do prvních ročník osmiletého gymnázia p icházejí ţáci
s ambicemi pokračovat ve studiu na vyšším stupni gymnázia nebo po absolvování niţšího
stupn školy pokračovat ve studiu na jiné st ední škole Ěcca 3 – 5 ţák ě, je základním cílem
p ipravit ţáky ke studiu na vyšším stupni gymnázia nebo na jiné st ední škole.
Současn se studijními návyky chceme ţáky naučit takové znalosti a dovednosti, které
jsou dob e uplatnitelné v ţivot . B hem celého studia je kladen d raz na vlastní zodpov dnost
ţák za své vzd lání a p ipravenost k dalšímu studiu.
Chceme podle moţností a situační vhodnosti zavád t do výuky efektivní metody
výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterým chceme vést ţáky k týmové práci,
k vzájemné pomoci, k pocitu sounáleţitosti a ke vzájemnému respektu.
Naší snahou je nadále udrţet vysokou úrove výuky cizích jazyk . Vést ţáky
k vyuţívání informačních technologií, podporovat zavád ní a vyuţívání výpočetní techniky
do všech p edm t . Všichni ţáci musí zvládnout výpočetní techniku na odpovídající úrovni.
Hlavním výchovným cílem je naučit ţáky dodrţovat stanovená pravidla nejen
školního ádu, ale i chování a jednání ve společnosti, vést je k úct k lidem, vytvo eným
hodnotám, p írod a ke vzájemné toleranci. Chceme sm rovat ţáky k vytvá ení samostatného
názoru, ke schopnosti argumentace, ke kritickému myšlení, ale zárove i k respektování
autorit. Neustále budeme objas ovat souvislosti trvale udrţitelného rozvoje společnosti a
základní pravidla sociálních a politických pohyb ve společnosti a práva a povinnosti kaţdého
občana v demokratické společnosti.

Profil absolventa
ůbsolvent niţšího stupn gymnázia je p ipraven úsp šn pokračovat ve studiu na
vyšším stupni gymnázia nebo absolvovat p ijímací ízení na jinou st ední školu.
Má solidní znalosti prvního cizího jazyka a schopnost základní domluvy ve druhém
cizím jazyce. Ovládá uţivatelsky výpočetní techniku na solidní úrovni. Dokáţe vyhledávat
informace na internetu. Je schopen formulovat sv j názor a p im eným zp sobem ho obhájit.
Je schopen stát se platným členem skupiny, která pracuje na společném úkolu, má
základní znalosti o organizaci společnosti, základních právech a povinnostech d tí i
dosp lých. Je schopen pochopit základní principy trvale udrţitelného rozvoje, zdravého
ţivotního stylu a aplikovat je.

Organizace p ijímacího ízení
P ijímací ízení do niţšího stupn gymnázia se koná formou jednotných p ijímacích
zkoušek v termínech určených MŠMT. Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou
didaktického testu z p edm tu český jazyk a literatura a p edm tu matematika a její aplikace.
Výsledek jednotné zkoušky má minimáln 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče p i
p ijímacím ízení. ůktuální kritéria Ěbodové ohodnocení úsp ch v n kterých olympiádách a
prosp chu ţákaě pro p ijetí uchazeče zve ej uje škola na svých webových stránkách v sekci
p íjímací ízení. Podle počtu získaných bod bude p ijato tolik ţák , kolik bylo dohodnuto
pro p íslušný školní rok s OŠMS KÚ Plze .
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Organizace maturitní zkoušky
Organizace maturitní zkoušky je detailn popsána v ŠVP pro vyšší stupe gymnázia.

Výchovné a vzd lávací strategie
Frontální výuka

Kompetence

b ţn uţívaná strategie

k učení

za azená v kaţdém ročníku
Pam tné učení, zvládnutí fakt

Kompetence

b ţn uţívaná strategie

k učení

ţáci poznají, ţe k pochopení učiva je nezbytné znát
dostatečný počet fakt
Laboratorní práce

Kompetence

pr b ţn za azované v p edm tech Ch, Bi a F

komunikativní

ţáci pracují ve skupinách nebo samostatn podle
povahy zadaného úkolu

pracovní
k ešení problém

Srovnávací písemné práce

Kompetence

za azené ve vybraných p edm tech

k učení

součást klasifikace ţák
Lyţa ský výcvikový kurz

Kompetence

za azený v 2. ročníku

občanské
komunikativní
sociální

Projekt

Kompetence
za azen ve vybraných p edm tech v r zných ročnících

občanské

ţáci si volí problém, který eší

komunikativní

d raz na práci v týmu a prezentaci výsledk

k ešení problém
sociální a personální

Exkurze

Kompetence
probíhá ve vybraných p edm tech a ročnících

k učení

praktická výuka mimo školu
P edm tové sout ţe

Kompetence

je podporována účast ţák v sout ţích

k učení

porovnání výsledk s ţáky jiných škol

k ešení problém

Sportovní sout ţe

Kompetence

je podporována účast ţák v sout ţích

personální a sociální

ţáci reprezentují svou školu
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Účast ţák na sociálních aktivitách

Kompetence

ţáci jsou vedeni k angaţovanosti a k aktivnímu
p ístupu k okolí

personální a sociální
občanské

„adopce na dálku“
vystoupení v domov d chodc , pomoc postiţeným
osobám

k ešení problém
komunikativní

Primární prevence sociáln patologických jev u žák
Do školního vzd lávacího programu je začlen na problematika prevence sociáln
patologických jev tak, aby se prevence sociáln patologických jev u ţák stala p irozenou
součástí školních osnov a výuky jednotlivých p edm t a nebyla pojímána jako nadstandardní
aktivita školy.
Kaţdý pedagogický pracovník dbá, aby uplat ovaná prevence sociáln patologických
jev u ţák byla provád na komplexn , tj. ve všech oblastech, jichţ se prevence sociáln
patologických jev u ţák dotýká:
oblast zdravého ţivotního stylu Ěvýchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výţiva
a pohybové aktivityě,
 oblast společenskov dní Ěkomunikace, sociální dovednosti a kompetenceě,
 oblast p írodov dná Ěbiologie člov ka, fyziologie, chemie),
 oblast rodinné a občanské výchovy,
 oblast sociáln -právní.
Ve školním ádu je detailn zpracována problematika prevence sociáln patologických jev .


Zabezpečení výuky žák s p iznanými podp rnými opat eními
Vzhledem k charakteru památkov chrán né budovy není v současné dob moţné
vzd lávání ţák imobilních a zrakov postiţených Ěmimo lehčí p ípadyě. Charakter školy
nep edpokládá t ţší p ípady specifických poruch učení. Škola úzce spolupracuje
s pedagogicko-psychologickou poradnou, v od vodn ných p ípadech škola zajiš uje výuku
podle plánu pedagogické podpory Ědále PLPPě nebo lze vyučovat ţáka podle individuálního
vzd lávacího plánu Ědále IVPě. PLPP a IVP sestavuje učitel konkrétního vyučovacího
p edm tu za pomoci výchovného poradce. PLPP i IVP má písemnou podobu. P ed jejich
zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce
s ţákem s ohledem na individualizaci a diferenciaci vzd lávacího procesu a zp sob kontroly
osvojení znalostí a dovedností ţáka. V p ípad podp rného opat ení Ěspočívající v úprav
očekávaných výstup ě pro ţáky s LMP od t etího stupn podpory, bude pro tvorbu IVP
vyuţívána minimální doporučená úrove pro úpravy očekávaných výstup v rámci
podp rných opat ení stanovená v RVP ZV.

Zabezpečení výuky žák nadaných a mimo ádn nadaných
Vzd lávání ţák nadaných se vzhledem k vysoké úrovni t íd zam uje p edevším na
rozší ení výuky o dopl kovou část, realizuje se mj. individuální p ípravou na sout ţe a
olympiády, účastí na projektech školy a zapojením do r zných aktivit, které slouţí k dalšímu
rozvoji student . Škola spolupracuje se ZČU, jejíţ učitelé se na práci s t mito ţáky podílejí.
Dalšími aktivitami jsou seminá e a nabídky dalších vysokých škol - nap íklad MFF UK, UP
Olomouc apod.
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Pro nadané ţáky existuje moţnost plánovaného zkoušení. Ţák je p ezkušován podle
p edem stanoveného rozvrhu zkoušení, který je určen po dohod se zkoušejícím a t ídním
učitelem. Ţák navšt vuje výuku v plném rozsahu a je mu umoţn na účast na sout ţích.
V od vodn ných p ípadech jsou ţákovi poskytnuty úlevy z výuky (povolení vyšší absence
ţáka neţ je stanoveno školním ádemě.
Ve výjimečných p ípadech lze pro ţáky mimo ádn nadané sestavit individuální
vzd lávací plán (IVP). IVP mimo ádn nadaného ţáka sestavuje t ídní učitel ve spolupráci
s učiteli vyučovacích p edm t , ve kterých se projevuje mimo ádné nadání ţáka a
s výchovným poradcem. IVP mimo ádn nadaného ţáka má písemnou podobu a p i jeho
sestavování spolupracuje t ídní učitel s rodiči mimo ádn nadaného ţáka. P i sestavování IVP
vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 2Ř vyhlášky č. 27/2016 Sb. Součástí IVP je termín
vyhodnocení napl ování IVP a m ţe téţ obsahovat i termín pr b ţného hodnocení IVP, je-li
to účelné. IVP m ţe být zpracován i pro kratší období neţ je školní rok. IVP m ţe být
dopl ován a upravován v pr b hu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce ţáka, bez
kterého nem ţe být IVP provád n. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem
ţáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce ţáka p edá informace
o zahájení poskytování podp rných opat ení podle IVP zástupci editele školy, který je
zaznamená do školní matriky.

Zajišt ní péče o žáky se sociálním znevýhodn ním
Sociáln znevýhodn ným je ţák, jehoţ rodinné prost edí má nízké sociáln kulturní
postavení nebo hrozí ohroţení sociáln patologickými d ji. Sociáln znevýhodn ním je
i postavení azylanta, osoby poţívající dopl kové ochrany a účastníka ízení o ud lení
mezinárodní ochrany na území České republiky. M ţe jím být i ţák z rodin nezam stnaných.
V t chto p ípadech:
Bude škola podporovat optimální sociáln – kulturní integraci ţák do školního
prost edí a společnosti.
 Budeme se informovat na prost edí, z n hoţ ţák pochází.
 Pom ţeme ţákovi i jeho rodič m p i aklimatizaci na školní prost edí.
 Pom ţeme ţákovi p i p íprav na vyučování Ěosobní konzultace, pomoc vybraných
ţák ě.
 Budeme dodrţovat velmi osobní a individuální p ístup ke kaţdému takovému ţákovi
za pomoci odborník Ěvýchovný poradce, preventista, pracovník PPPě, na základ
pozorování učitel , pokusíme se získat pro tento p ístup i jeho rodiče.
 Podle finančních prost edk
bude vytvá ena rezerva učebnic i pro vyšší stupe
gymnázia.
V závaţných p ípadech bude pro ţáka vypracován IVP.
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Začlen ní pr ezových témat
Všechny tematické okruhy všech pr ezových témat jsou začlen ny jako součást
povinných vzd lávacích program . Následující tabulka podává celkové shrnutí.
Niţší stupe gymnázia Ěpr ezová témata podle RVP pro ZVě
P1 - Osobnostní a sociální výchova
Tematický okruh

První

Druhý

P1.1 - Rozvoj schopností poznávání

Součást všech vzd lávacích p edm t ve všech ročnících

P1.2 - Sebepoznání a sebepojetí

ČJL, FJ ,NJ ,OV ,D, Ch ,EV –
HV ,TV

ČJL, FJ ,NJ ,OV ,D, Z, Ch, TV

P1.3 - Seberegulace a sebeorganizace

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
Ch

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
Z,CH

P1.4 - Psychohygiena

ČJL , FJ, NJ, OV, D, Z, TV, Ch,
EV –HV

ČJL , FJ, NJ, OV, D, Z, TV, Ch,

P1.5 - Kreativita

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
M

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV, Z,
Inf

P1.6 - Poznávání lidí

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
Z, Ch

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV, Z,
Ch

P1.7 - Mezilidské vztahy

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
Z, Ch

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV, Z,
Ch

P1.8 - Komunikace

ČJL, AJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
Z, Ch

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV, Z,
Inf, Ch

P1.9 - Kooperace a kompetice

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
Z, Ch

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV, Z,
Ch, EV –HV

P1.10 - ešení problém a rozhodovací
dovednosti

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
Z, Ch, EV –HV

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV, Z,
M, Ch

P1.11 - Hodnoty, postoje, praktická
etika

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV,
Z, Ch, EV –HV

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, F, TV, Z,
Ch, Inf, EV –HV

P2 - Výchova demokratického občana
Tematický okruh

První

Druhý

P2.1 - Občanská společnost a škola

OV, TV, ČJL,Z

FJ, NJ, Z, TV

P2.2 - Občan, občanská společnost a
stát

OV, D, Z

ČJL, FJ, NJ, OV, D, Z

P2.3 - Formy participace občan v
politickém ţivot

OV, D, Z

ČJL, NJ, OV, D, Z

P2.4 - Principy demokracie jako
formy vlády a zp sobu rozhodování

OV, D, Z

ČJL , NJ, OV, D, Z
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P3 - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Tematický okruh

První

Druhý

P3.1 - Evropa a sv t nás zajímá

OV, D, Z, F, Ch, FJ, EV-HV

ČJL, AJ, NJ, OV, D, Z, F, Ch, EVHV

P3.2 - Objevujeme Evropu a sv t

AJ, FJ, OV, D, Z, F, Ch, TV

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, Z, Ch, F,
TV

P3.3 – Jsme Evropané

ČJL, FJ, OV, D, Z, Ch

ČJL, FJ, NJ, OV, D, Z, Ch

P4 - Multikulturní výchova
Tematický okruh

První

Druhý

P4.1 - Kulturní diference

FJ, OV, D, Z, EV – HV

FJ, NJ, OV, D, Z, EV – HV

P4.2 - Lidské vztahy

FJ ,OV ,D, Z, F, TV

NJ ,OV ,D, Z, TV

P4.3 - Etnický p vod

OV, D, Z

NJ, OV, D

P4.4 - Multikulturalita

ČJL , FJ, OV, D, Z, TV, Ch, EV –
HV

FJ, NJ, OV, D, Z, TV, Ch, EV –
HV

P4.5 - Princip sociálního smíru a
solidarity

OV, D, TV, Z

ČJL, NJ, OV, D, TV, Z

P5 - Environmentální výchova
Tematický okruh

První

Druhý

P5.1 - Ekosystémy

ČJL, D, Z, Ch

NJ, Z, Ch, Bi

P5.2 - Základní podmínky ţivota

ČJL, NJ, OV, D, Z, Ch

NJ, D, Z, Ch, Bi

P5.3 - Lidské aktivity a problémy
ţivotního prost edí

ČJL, OV, D, Z, Ch, F, TV

FJ, NJ, OV,D, Z, F, Ch, Bi, TV

P5.4 - Vztah člov ka k prost edí

ČJL, ůJ, FJ, OV, D, Z, F, TV, Ch,
Bi, EV –HV, TV

ČJL, ůJ, FJ, NJ, OV, D, Z, F, TV,
Ch, Bi, TV

P6 - Mediální výchova
Tematický okruh

První

Druhý

P6.1 - Kritické čtení a vnímání
mediálních sd lení

ČJL, FJ ,Z ,Ch, TV

ČJL, FJ ,Z ,D ,Ch, Inf, TV

P6.2 - Interpretace vztahu
mediálních sd lení a reality

FJ ,Z ,Ch

FJ ,Z ,D, M, Ch

P6.3 – Stavba mediálních sd lení

ČJL, OV ,D

ČJL, FJ ,NJ , OV, ,Inf

P6.4 – Vnímání autora mediálních
sd lení

ČJL, OV ,D

ČJL, FJ ,NJ ,D ,Inf

P6.5 - Fungování a vliv médií ve
společnosti

ČJL, Z, Ch, F

ČJL, NJ, D, F, Z, Ch

P6.6 - Tvorba mediálních sd lení

NJ, OV, F, Ch

NJ, OV, Z, F, Ch,

P6.7 - Práce v realizačním týmu

NJ, OV, D, Z, F, Ch

ČJL, NJ, OV, D, Z, F, Ch
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Učební plán
T ída se zam ením matematika a p írodní v dy
P EDM T

pozn.

I.

II.

celkem

Český jazyk

1

5/1 (1)

4/1

9 (1)

ůnglický jazyk

2

3/3

3/3

6

Druhý cizí jazyk

2

3/3

3/3

6

Matematika

1

5/1 (1)

5/1 (1)

10 (2)

Fyzika

3,6

2,5

2,5

5

Chemie

3,6

2,5

2,5

5

Biologie

7

2

2

4

Zem pis

8

2

1

3

D jepis

8

2 (1)

2 (1)

4 (2)

Občanská výchova

8

1

1

2

Informatika

2,6

-

2/2

2

Estetická výchova

4

2/2

2/2

4

T lesná výchova

5,7

2/2

2/2

4

32 (3)

32 (2)

64 (5)

Celkem
Poznámky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

T ída se d lí jednu hodinu týdn na polovinu
T ída se d lí ve všech hodinách týdn na poloviny
Je-li dotace ( 1,5 resp. 2,5 h týdn ě t ída má laboratorní cvičení 1x za dva týdny 1
hodinu. T ída se p i laboratorních pracích d lí na polovinu
V I. a II. ročníku se t ída d lí na poloviny a kaţdý p edm t se vyučuje 1x za dva
týdny 2 h v kaţdé skupin
T ída se d lí na hochy a dívky
Součástí obsahu je část oblasti Člov k a sv t práce
Součástí obsahu je část oblasti Člov k a zdraví
Součástí obsahu je část oblasti Člov k a společnost

V tabulce učebního plánu jsou v závorce za počtem vyučovacích hodin uvedeny
vyuţité disponibilní hodiny.
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Učební osnovy
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časové, obsahové a organizační vymezení
Realizujeme obsah vzd lávacího oboru Český jazyk a literatura RVPZV a RVPGV
s uplatn ním tematických okruh pr ezových témat Osobnostní a sociální výchova RVPZV
a RVPGV, Výchova demokratického občana RVPZV a RVPGV, Environmentální výchova
RVPZV a RVPGV, Mediální výchova RVPZV a RVPGV a Multikulturní výchova RVPZV a
RVPGV. Zejména práce s literárním texty sv tového písemnictví pak v sob zahrnuje
pr ezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVPGV.
Ve dvou hodinách týdn se t ída d lí na dv skupiny.
Pro výuku bude k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou.
P edm t je povinným maturitním p edm tem ve společné části maturitní zkoušky.
Výuka se d lí na:

1ě jazykovou výchovu,
2ě komunikační a slohovou výchovu,
3ě literární výchovu.

Dopln na je o prvky dramatické výchovy.
Ve všech sloţkách p edm tu se ţák postupn učí pracovat s náročn jšími texty
odbornými i um leckými, poznává bohatství mate ského jazyka a p edm t se stává i
prost edkem estetickovýchovného p sobení.
V jazykové a komunikační výchov je ţák veden k tomu, aby rozum l r zným typ m
text a promluv a p emýšlel o nich. Získává schopnost vyjad ovat se spisovným jazykem
správn , výstiţn , slohov vhodn a pohotov v projevech ústních i písemných p im en
v ku.
Literární výchova je p edm tem všeobecn vzd lávacím s výraznou funkcí
estetickovýchovnou. Ţák získává základní p ehled o vývoji české a sv tové literatury a je
veden, aby respektoval, chránil a oce oval naše národní tradice a získal pozitivní postoj
k um leckým díl m. Interpretace vybraných literární d l p ispívá k utvá ení názor , postoj ,
zájm , vkusu a mravního profilu ţáka a celkov rozvíjí a kultivuje jeho duchovní ţivot.
Výchovné a vzd lávací strategie
- Učitel vybírá a p edkládá ţák m vhodné texty, tím je motivuje k četb a k následné
analýze a společné diskusi – kompetence k učení, sociální a personální, komunikativní.
- Učitel zapojuje ţáky do p edm tových sout ţí a olympiád, tím je motivuje
k hlubšímu studiu jazyka – kompetence k učení, kompetence komunikativní.
- Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i
společenskému d ní a vede tím ţáky, aby vyslovili otev en sv j názor, obhájili jej, podpo ili
logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními spoluţáky p i rozvoji diskuse a
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tolerovali vzájemn
občanské.

své názory – kompetence komunikativní, sociální a personální,

- Učitel organizuje pro ţáky návšt vy filmových a divadelních p edstavení, výstav,
exkurze do nejr zn jších kulturních institucí Ěknihovny, galerie, muzeaě a rozvíjí tím jejich
estetické cít ní a vytvá í prostor pro diskusi, analýzu a formulování záv r – kompetence
sociální a personální, kompetence komunikativní, kompetence občanské.
- Učitel organizuje práci ţák ve skupinách – kompetence sociální a personální,
kompetence občanské.
- Učitel akcentuje mezip edm tové vztahy Ěhistorické souvislosti, tradice a kulturní
d dictvíě – kompetence občanské, kompetence k učení.
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Jazyková výchova
Ročník Téma

1.

1. Obecné poučení o jazyce

2. Obohacování slovní zásoby

Výstup

Učivo

- má p ehled o slovanských a sv tových jazycích Skupiny jazyk , rozvrstvení národního jazyka,
jazyková kultura
- rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka, zd vodní
jejich uţití
- správn uţívá b ţných p ejatých a cizích
vlastních jmen v textu

Nauka o tvo ení slov

- spisovn vyslovuje česká a b ţn uţívaná cizí
slova

3. Tvarosloví

- dokáţe rozpoznat slovesný vid, tvo í vidové
dvojice

Slova p ejatá a jejich sklo ování

Slovesný vid

4. Skladba

V ta jednoduchá a souv tí, druhy vedlejších v t,
významové pom ry, souv tí sou adné a
pod adné, spojovací výrazy v souv tí,
interpunkce, sloţit jší souv tí

- určuje druhy vedlejších v t
- ovládá základní interpunkci ve v t a souv tí

Ukázky z české literatury
Cizí jazyky
Ostatní na základ výb ru textu
EGS (P3) – chápe společnost a
odlišné znaky n kterých
evropských jazyk

Sklo ování obecných jmen p ejatých a cizích
jmen vlastních

- uţívá vhodných spojovacích výraz

Mezip edm. vztahy,
pr ezová témata,
projekty, kurzy

MKV (P4) – schopnost tolerovat
odlišnosti jiných národnostních
skupin
Pravopis a jazykový rozbor –
v pr b hu celého školního roku
Správná výslovnost
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Komunikační a slohová výchova
Ročník Téma
1.

1. Výtah

2. Charakteristika
3. Výklad

Výstup

Učivo

ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní
myšlenky textu
pouţívá jazykové prost edky pro daný slohový
útvar
rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení
rozeznává jazykové i mimojazykové prost edky
komunikace

R zné odborné p edm ty Ěnap .: B,
Z, D aj.) – výtah, výklad, ečnictví
Charakteristika literární postavy
Jednoduchý výklad

Jednoduchá úvaha

6. ečnictví

uv domuje si pot ebu spisovné výslovnosti ve
ve ejném projevu

ČJ Ělit.ě – literární texty
Ěcharakteristika, líčeníě
OSV (P1) – mluvní cvičení,
sebepoznání a sebepojetí

4. Líčení
5. Úvaha

Mezip edm. vztahy,
pr ezová témata, projekty,
kurzy

Mluvní cvičení

VDO (P2) – občanská odpov dnost,
angaţovanost kaţdého ţáka
Ě ečnictvíě
EV (P5) – ţivotní prost edí
MDV (P6) – zpravodajství, média
v kaţdodenním ţivot
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Literární výchova
Ročník

Téma

Výstup

Učivo

Mezip edm. vztahy,
pr ezová témata, projekty,
kurzy

1.

1. Základy literární teorie

- orientuje se v základních literárních pojmech

Básnické prost edky

HV - rytmus verše

Druhy rýmu

Z – cestopis

Rytmus verše

D – legenda, kronika

Deník, libreto, biografie, autobiografie,
cestopis, báje, pov st, epos, epigram,
legenda, kronika, balada, romance, sci-fi,
koleda, muzikál, román, apokryf, povídka,
horor, detektivka, básnická povídka,
pohádka, korespondence, esej

OSV (P1) - rozvíjí pozornost,
soust ed ní, cvičí dovednosti pro
zapamatování, cvičí se v kreativit –
nápady, originalita

2. Literární ţánry

-výstiţn charakterizuje hlavní ţánry literatury
- vyhledává informace v knihovn i dalších
informačních zdrojích
- porovnává r zná ztvárn ní téhoţ nám tu

Zpracování vlastních deníkových
záznam

3. Regionální literatura
4. Práce s prozaickým a básnickým
textem

Vytvo ení pohádky, balady, epigramu
aj.

V pr b hu roku: základy lit. teorie,
literárn výchovné aktivity Ědivadlo,
besedy, výstavy ...ě

- tvo iv pracuje s textem
- p ednáší vhodné literární texty
- voln reprodukuje slyšený nebo p ečtený text,
jeho smysl – jednoduše popisuje jazyk a stavbu
literárního díla
- je schopen záznamu a reprodukce vlastních
myšlenek

18

čtená ský deník
Exkurze po Plzni ĚMikulášský
h bitově

Gymnázium, Plze , Mikulášské nám. 23, Plze – Školní vzd lávací program

Jazyková výchova
Ročník Téma
2.

1. Slovní zásoba

Výstup

Učivo

Mezip edm. vztahy,
pr ezová témata, projekty,
kurzy

- rozpozná p enesená pojmenování, zvlášt ve
frazémech

Homonyma, antonyma, odborné názvy

Na základ výb ru textu

Zp soby obohacování slovní zásoby
D – historie Slovan
Slovní druhy – mluvnické významy

2. Tvarosloví
- zvládá výstavbu souvislého textu a r zné
zp soby jeho člen ní
3. Skladba

- určuje druhy souv tí
- ovládá pravopisné jevy syntaktické v souv tí
- ovládá lexikální a tvaroslovný pravopis

4. Zvuková stránka jazyka

5. Obecné poučení o jazyce

P echodníky

R zné p edm ty – terminologie

Souv tí, po ádek slov ve v t , stavba textu

OSV (P1) – komunikace v r zných
situacích, ešení problém

V ty podle postoje mluvčího
Zvláštnosti v tného člen ní
Skladební dvojice

Hlásky, p ízvuk, melodie

- umí aplikovat zásady spisovné výslovnosti
- samostatn pracuje s jazykovými p íručkami
ĚPČP, SSČ apod.ě
- tvo í spisovné tvary slov a v dom jich uţívá
ve vhodné komunikační činnosti
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Komunikační a slohová výchova
Ročník Téma
2.

1. Odborný styl

2. Um lecký styl

Výstup

Učivo

- zvládá základní normy písemného vyjad ování a
grafickou úpravu textu

Výklad

- vyjád í ústn či písemn své záţitky, názory,
nálady, pokouší se o vlastní literární texty

Popis
Charakteristika
Vypravování
Úvaha

3. ečnický styl

- zapojuje se do diskuze, ídí ji, vyuţívá zásad
komunikace a pravidel dialogu

Diskuze, proslov

- dodrţuje zásady dorozumívání Ěkomunikační
normy)

R zné p edm ty – D, Z, B aj.
Ěvýkladě
Z – reportáţ EGS ĚP3ě - reportáţ
z cestování

Sd lovací prost edky

4. Publicistický styl

- zvládá výstavbu souvislého textu a r zné zp soby
jeho člen ní
- uspo ádá informace v textu s ohledem na jeho
účel
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MDV (P6) - diskuse, druhy
sd lovacích prost edk , sd lovací
prost edky a my
OSV (P1) - mluvní cvičení

Fejeton, reportáţ

Funkční styly - shrnutí

ČJ – literární texty Ěum lecký
styl)

- kultivovan komunikuje

- chápe roli mluvčího a posluchače

5. Výstavba a člen ní textu

Mezip edm. vztahy,
pr ezová témata,
projekty, kurzy

EV (P5) - vztah člov ka
k ţivotnímu prost edí Ěreportáţě
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Literární výchova
Ročník Téma
2.

1. Renesanční literatura

Výstup

Učivo

Mezip edm. vztahy, pr ezová
témata, projekty, kurzy

- orientuje se v základních literárních
sm rech

Ukázky renesanční literatury

VV, HV – um ní 1ř. a 20. století

2. Realismus v literatu e

- má p ehled o významných p edstavitelích
Ukázky realistické literatury
české a sv tové literatury

3. Moderna na p elomu 1ř. a 20. století

- projevuje zájem navšt vovat divadla
a filmová p edstavení

4. Literatura 1. pol. 20. století

- formuluje vlastní názory na um lecké
dílo, nachází souvislosti kulturní,
historické, zem pisné…
- zná základní literární pojmy
Ěliterárn teoretickou terminologiiě
- vyhledává informace z r zných zdroj
(knihovny, internet)

5. Literatura 2. pol. 20.století

6. Nám ty k samostatné četb ţák

- interpretuje smysl díla
- tvo í vlastní literární text podle svých
schopností a na základ osvojených
znalostí základ literární teorie
- rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní

Ukázky lit. moderny

Literatura 1. pol. 20. století Ěčeská
i sv továě – meziválečná poezie a
próza, odraz války v literatu e
Ěztracená generaceě
Oficiální, exilová a samizdatová
česká literatura, moderní román
Pohádky k zamyšlení
P íb hy o lásce

OV – problémy lidské nesnášenlivosti
D – historická charakteristika jednotlivých
období
Z – p vod autor
F, D – v decko-technická a technickov decká revoluce
VDO (P2) - demokratické zásady v dílech
spisovatel
OSV (P1) - pozornost, soust ed ní, ešení
problém
MDV (P6) - kritické vnímání mediálních
sd lení
V pr b hu roku: základy lit. teorie,
literárn výchovné aktivity Ědivadlo, besedy,
výstavy ...ě, čtená ský deník

P íb hy strašidelné
Pr b ţn :

7. Záv rečné shrnutí

Práce s textem
Hlavní poznatky z literární historie,
shrnutí poznatk z literární teorie
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Zpracování p ehledu literárních sm r 1ř. a
20. století
Vytvá ení kaligram , experimentální poezie
Filmový scéná
Pr b ţn - filmové zpracování literárních
d l
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ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího p edm tu
Vymezení vyučovacího p edm tu:
a) obsahové: vyučovací p edm t anglický jazyk vychází ze vzd lávacího oboru RVP ZV
Cizí jazyk
b) časové: ţáci se vyučují v prvním a druhém ročníku 3 hodiny týdn
c) organizační: ţáci se vyučují v menších skupinách
Výchovné a vzd lávací strategie:
učitelé u ţák utvá ejí a rozvíjejí následující kompetence:
kompetence k učení:
ţáci






pouţívají učebnice a pracovní sešity s anglickými instrukcemi, slovníky a další
pom cky p im ené jejich v ku
samostatn vyhledávají informace
hodnotí a porovnávají sv j výkon s ostatními ţáky
z p íklad odvozují gramatické zákonitosti, odhadují význam nových slov
učí se organizovat si po adí úkol p i ešení sloţit jších situací, nap . p i projektové
práci
učitel




organizuje činnosti tak, aby co nejlépe ţáky naučil pot ebné v domosti a dovednosti
vede ţáky k odvození zákonitostí v jazyce a ke srovnání s českým jazykem



kompetence k ešení problém :
ţáci





vyhledávají informace z r zných zdroj Ěslovníky, učebnice, časopisy, internet)
samostatn pracují s učebnicí a dalšími pom ckami
navrhují ešení zadaných úkol Ěnap . v b ţných komunikativních situacích –
v obchod , restauraci, na cestách apod.ě
uvaţují o moţných ešeních, vybírají nejvhodn jší ešení a obhajují je, hodnotí a
porovnávají svá ešení s ostatními, vyvozují obecné záv ry
kompetence komunikativní:
ţáci






pomocí osvojené slovní zásoby a gramatiky vyjad ují a obhajují sv j názor a učí se
respektovat a obhajovat názory ostatních
komunikují s učitelem a spoluţáky v cizím jazyce v b ţných situacích Ěţádost, prosba,
souhlas, odmítnutí, omluva, otázka a odpov ě
vytvo í souvislý text v cizím jazyce – dopis, jednoduché vypráv ní s logickým,
srozumitelným a p ehledným obsahem
rozumí jednoduchým nahrávkám s rodilými mluvčími, dokáţe zachytit poţadovanou
informaci a stručn reprodukovat obsah nahrávky
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učitel




se snaţí o komunikaci pouze v anglickém jazyce
vede ţáky k odvozování významu nových slov
dává ţák m prostor vyjád it sv j názor, vede je ke zdvo ilému, vhodnému a jazykov
správnému vyjád ení
kompetence sociální a personální:
učitel



zadává práci samostatnou, ve dvojicích nebo skupinách tak, aby se ţáci naučili
spolupracovat, prosazovat své názory, vzájemn porovnávat svá ešení, prezentovat
svou práci p ed ostatními a hodnotit práci svou a ostatních
kompetence občanská:
učitel





vede ţáky ke spolupráci, p átelským vztah m a vzájemnému respektu
seznamuje ţáky s odlišností prost edí v anglicky mluvících zemích, vede je k jejich
porozum ní a respektování, ţáci pracují s časopisy a autentickými materiály
ţáky spravedliv hodnotí a upozor uje na jejich silné stránky
kompetence pracovní:
ţáci




st ídají r zné typy aktivit a pom cek
učí se systematicky pracovat, organizovat a rozd lovat si úkoly p i skupinové práci a
práci na projektech
učitel



zadává úkoly anglicky, pomáhá s jejich realizací, vyţaduje a kontroluje jejich spln ní,
vysv tluje své hodnocení

Začlen ní pr ezových témat:





Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
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OČEKÁVůNÉ VÝSTUPY:
cílové
úrovn

roč
viz
pozn.1

POSLECH S
POROZUM NÍM

Pokud mluvčí vyslovuje
pomalu a z eteln a je
ochoten n které v ty
zopakovat či
p eformulovat, rozumí
promluv na témata, která
se ho bezprost edn
dotýkají.
A2

Rozumí informacím v

Rozumí krátkým
nekomplikovaným text m Ěnap .
osobním dopis m, jednoduchým
inzerát m a návod mě na
konkrétní a blízká témata, pokud
obsahují vysoce frekventovanou
slovní zásobu a odvoditelné
internacionalismy.

poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu
a z eteln

Vyhledá poţadované informace
v jednoduchých kaţdodenních
autentických materiálech

Rozumí obsahu
jednoduché a z eteln
vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Rozumí krátkým a jednoduchým
text m, vyhledá v nich
poţadované informace

1. jednoduchých

MLUVENÍ a PSůNÍ

ČTENÍ S POROZUM NÍM

JůZYKOVÉ PROST EDKY

Sestaví jednoduchý
souvislý text typu
sd lení, popisu události
nebo osoby bez d razu
na konkrétní styl.
P edstaví se
v neformálním dopise a
V jednoduchých
jednoduše popíše
situacích pouţívá
skutečnosti ze svého
odpovídající i kdyţ
ţivota.
S v tší jistotou
velmi omezenou a
pouţívá p ekladový
Vyplní základní údaje o často nep esnou
slovník.
sob ve formulá i
slovní zásobu a
Zeptá se na základní informace a
základní
adekvátn reaguje v b ţných
Napíše jednoduché
gramatiku.
formálních i neformálních situacích.
texty týkající se jeho
Mluví o své rodin , kamarádech,
samotného, rodiny,
škole, volném čase a dalších
školy, volného času
osvojovaných tématech
a dalších osvojovaných
Vypráví jednoduchý p íb h či událost; témat
popíše osoby, místa a v ci ze svého
Reaguje na jednoduché
kaţdodenního ţivota
písemné sd lení.
Komunikuje bez v tšího úsilí v rámci
p edvídatelných a blízkých témat, i
kdyţ sám není ješt schopen rozhovor
udrţet. Vyjad uje se o událostech
v p ítomnosti, budoucnosti i
minulosti. Pouţívá základní
komunikační funkce. Popíše osoby a
jednoduché skutečnosti a porovnává
na rovin jemu vlastních témat jako je
rodina, denní program, bydlení,
záliby, zvyklosti a zkušenosti.
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2.

Dokáţe porozum t natolik,
aby vyhov l konkrétním
pot ebám, za p edpokladu,
ţe jde o jasn
Najde informace v jednoduchých
formulovanou, pomalou
materiálech typu jízdních ád ,
eč.
turistických prospekt , jídelních
lístk či Zlatých stránek. Získá
Z nahrávky s krátkou a
p edstavu o tématu a n kterých
jednoduchou promluvou
detailech jednoduchých
pochopí základní
novinových článk , sleduje
informace.
nekomplikovaný p íb h. Nahlas
čte plynule a foneticky správn
Zaznamená jednoduchý
texty p im eného rozsahu.
telefonický vzkaz a
identifikuje b ţné téma
rozhovoru mezi rodilými
mluvčími.

Vede konverzaci na praktická témata
spojená s cestováním, nakupováním,
orientací ve m st . Vyjád í jednoduše
své pocity, domluví se na společném
programu, vyjád í souhlas či
nesouhlas. Vlastními slovy shrne
obsah jednoduchého textu a p ednese
krátkou jednoduchou prezentaci na
známé téma.

V souvislém textu se
vyjád í o kaţdodenních
aspektech svého ţivota,
jednoduše popíše
činnosti, minulé
události a osobní
zkušenosti

Pouţívá krátké
v ty, jednoduchou
slovní zásobu a
základní
Zformuluje jednoduchý gramatiku, v
dopis, ve kterém vyjád í obojím se dopouští
občasných chyb.
pod kování a omluvu.
Napíše jednoduchý
krátký pravdivý nebo
vymyšlený ţivotopis.

UČIVO Ěviz poznámka 2ě:

FONETIKA

samohlásky a dvojhlásky
 zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
p ízvuk hlavní a vedlejší
dostatečn
srozumitelné
výslovnosti
fonetická transkripce
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky
redukce, vázání
fonologického systému jazyka, slovní a v tný
výslovnost zn lých souhlásek na
p ízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov
konci slov
osvojené slovní zásoby
 stoupavá a klesavá intonace
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Vyhledá význam
neznámého slova
ve výkladovém
slovníku.
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Základy časového systému





GRAMATIKA
 mluvnice
–
rozvíjení
pouţívání
gramatických
jev
k
realizaci
komunikačního
zám ru 
ţáka Ějsou tolerovány
elementární chyby, které
nenarušují smysl sd lení
a porozum níě



Slovesa


Podmi ovací zp sob








Modální slovesa



Nep ímá eč



Trpný rod
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minulý čas pr b hový
p edp ítomný čas prostý i
pr b hový
p edminulý
čas
prostý
Ěvýb rov ě
základní zp soby vyjád ení
budoucnosti (will, going to,
p ítomný čas pr b hovýě
tvorba otázek a odpov dí,
tázací zájmena, podm tná
otázka, nep ímá otázka
sloveso to have ve statickém i
dynamickém významu
podmi ovací zp sob p ítomný
podmínkové v ty prvního
stupn
v ty časové
základní modální slovesa a
jejich opisy
základy pouţití modálních
sloves v minulosti
základní posun v souslednosti
čas
Ěp ítomný
čas
do
minuléhoě
p ítomný, minulý, budoucí,
p edp ítomný
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základní pravidla
v tné vzorce: základní výb r
sloves s vazbou na infinitiv a
gerundium, vazba podm tu
s infinitivem
a
p edm tu
s infinitivem
 účelový infinitiv












Podstatná jména

Členy

Zájmena

P ídavná jména a p íslovce



Gerundium a infinitiv



mnoţné
číslo
se
základními
nepravidelnými tvary
počitatelnost a nepočitatelnost v
základních p ípadech
skupiny podstatných jmen bez člen
uţití člen v n kterých zem pisných
názvech a vlastních jmen Ězákladyě,
základní idiomatické vazby bez uţití
členu
neurčitá
zástupné one
much, many, a lot (of), lots (of), few,
little, a few, a little
all, every, each
p ídavná
jména
po
sponových
slovesech











slovosled - oznamovací v ta, otázka,
zápor,
postavení
frekvenčních

p íslovcí
 tázací dov tky – základy



SYNTAX
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náročn jší situace, v nichţ se
objevuje: oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, pozvání a reakce
na pozvání, zdvo ilé odmítnutí,
jednoduchá
instrukce,
p ivítání,
p edstavování, rozloučení, omluva,
reakce na omluvu, pod kování a
reakce na pod kování, prosba, ţádost,
FUNKCE
p ání, blahop ání, ţádost o pomoc,
sluţbu,
informaci,
souhlas
a
nesouhlas,
setkání,
společenský
program
 vyjád ení základních existenciálních,
prostorových,
časových,
kvantitativních
a
kvalitativních
vztah v otázce a odpov di za pouţití
tázacích zájmen
 obsáhnutí základní slovní zásoby  rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i  tematické okruhy p íroda a m sto,
písemné komunikaci vztahující se k
nákupy a móda, společnost a její
v rozsahu pre-intermediate podle
probíraným tematickým okruh m a
problémy, volba povolání, moderní
úrovn
skupiny,
jednoduchá
komunikačním situacím; práce se slovníkem
technologie a média, reálie zemí,
synonyma a antonyma, základní
pocity a nálady, stravovací návyky,
odvozování slovních druh
kultura
p íslušných
jazykových
oblastí
 tematické okruhy: domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas a zájmová
SLOVNÍ ZÁSOBů ů
činnost, sport, péče o zdraví,
TVO ENÍ SLOV
stravování, m sto, oblékání, nákupy,
p íroda, počasí, člov k a společnost,
kulturní ţivot, svátky, cestování,
problémy
dospívající
mládeţe,
ţivotní
styl
mladé
generace,
sociokulturní prost edí v anglicky
mluvících zemích a České republice
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PRAVOPIS




základní pravidla
spelling

MEZIP EDM TOVÉ SOUVISLOSTI:

MEZIP EDM TOVÉ
SOUVISLOSTI









český jazyk
zem pis
d jepis
občanská výchova
biologie
hudební výchova
výtvarná výchova
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PR

EZOVÁ TÉMůTů Ěviz poznámka 3ě:


Osobnostní rozvoj





Sociální rozvoj



Morální rozvoj












PR EZOVÁ
TÉMůTů

P1 Osobnostní a sociální výchova

P.3 Výchova k myšlení v evropských  P3.1 Evropa a sv t nás zajímá
a globálních souvislostech
 P3.2 Objevujeme Evropu a sv t
 P4.1 Kulturní diference
 P.4 Multikulturní výchova
 P4.2 Lidské vztahy
 P4.4 Multikulturalita
 P.5 Environmentální výchova
 P5.4 Vztah člov ka k prost edí

P1.1
Rozvoj
schopností
poznávání
P1.3
Seberegulace
a
sebeorganizace
P1.5 Kreativita
P1.6 Poznávání lidí
P1.7 Mezilidské vztahy
P1.8 Komunikace
P1.9 Kooperace a kompetice
P1.10
ešení problém
a
rozhodovací dovednosti



Poznámky
1.
2.

3.
4.
5.

cílové úrovn Společného evropského rámce
Témata učiva nejsou specifikována pro jednotlivé ročníky. Podle charakteru skupiny volí vyučující konkrétní nápl i optimální úrove gramatického a lexikální učiva tak,
aby bylo dosaţeno zadaných výstup . Tomu je pod ízen i výb r učebnic a dopl kových výukových materiál . Totéţ platí pro pr ezová témata, která vyučující za azují
v návaznosti na materiál, se kterým pracují, a činnosti, kterým se v nují.
Pr ezová témata jsou realizována pr b ţn v závislosti na pouţívané učebnici a jiných materiálech a na schopnostech a pot ebách ţák .
Ţáci mají moţnost zúčastnit se konverzační sout ţe v anglickém jazyce.
Ţáci mají moţnost pracovat s časopisy v anglickém jazyce.
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FRANCOUZSKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího p edm tu
Vymezení vyučovacího p edm tu:
a)
b)
c)

obsahové:

vyučovací p edm t Francouzský jazyk vychází ze vzd lávacího oboru
RVP ZV Cizí jazyk
časové:
ţáci mají v tercii a kvart 3 vyučovací hodiny týdn
organizační: ţáci pracují v menších skupinách v multimediálních či kmenových
učebnách

Výchovné a vzd lávací strategie
P edm t rozvíjí u ţák

následující kompetence :

Kompetence k učení
Učitel p ipravuje a organizuje výuku tak, aby si ţák co nejlépe osvojil pot ebné
v domosti a dovednosti, vede ţáky k samostatnému odvozování zákonitostí v jazyce a ke
srovnání s českým jazykem.
Ţák pouţívá učebnice a pracovní sešity s francouzskými instrukcemi, slovníky,
multimediální jazykový software a další pom cky odpovídající jeho v ku.
Ţák samostatn vyhledává informace, odvozuje z p íklad gramatické a lexikální
zákonitosti, odhaduje význam neznámých výraz , p i práci na projektech se učí organizovat si
práci, hodnotí a porovnává sv j výkon s ostatními.
Kompetence k ešení problém
Ţáci pracují s texty, kterým ne vţdy dokonale rozum jí, a učí se tím zacházet
s nekompletními informacemi, vyhledávají informace z r zných zdroj Ěslovníky, učebnice,
internet, časopisyě, samostatn pracují s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími pom ckami.
Hledají a navrhují ešení zadaných úkol v b ţných komunikativních situacích Ěv
obchod , na cestách atd.ě, navrţená ešení hodnotí, vybírají nejvhodn jší a vyvozují z nich
obecné záv ry.
Kompetence komunikativní
Učitel dbá na to, aby komunikace probíhala p eváţn ve francouzském jazyce.
Vede ţáky ke zdvo ilému, vhodnému a jazykov správnému vyjad ování, dává jim
dostatečný prostor pro vyjád ení názor .
Ţáci se pomocí osvojené slovní zásoby a gramatiky učí jasnému formulování pot eb,
myšlenek a postoj v cizím jazyce jakoţ i respektování a chápání názor ostatních.
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Komunikují s učitelem, lektorem nebo spoluţáky v cizím jazyce v b ţných situacích Ěnap .
souhlas, odmítnutí, ţádost, prosba, otázka, odpov , omluva atd.ě.
Umí p ipravit jednoduchý a srozumitelný text Ěnap . dopisě či vypráv ní.
Rozumí jednoduchým výpov dím rodilých mluvčích a dokáţe v nich zachytit základní
informace a jednoduše je reprodukovat.
Kompetence sociální a personální
Ţáci jsou p i r zných aktivitách rozd leni do dvojic či skupin a učí se spolupracovat,
prosazovat a obhajovat své názory, porovnávat navrhovaná ešení úkol . Sebed v ru
získávají prezentací své práce p ed ostatními a vzájemným hodnocením.
Specifický charakter osvojování jazyka rozvíjí u ţák
s dlouhodobými cíli.

schopnost soustavné práce

Kompetence občanská
Učitel vede soustavn ţáky k vyjád ení názor na r zné problémy a skutečnosti, ke
spolupráci, p átelským vztah m a vzájemnému respektu. P i práci s autentickými materiály je
seznamuje s odlišnostmi ţivota ve francouzsky mluvících zemích a učí je tyto odlišnosti
respektovat.
Učitel ţáky spravedliv hodnotí, pomáhá jim zlepšovat nedostatky a vyzdvihuje jejich
silné stránky.
Kompetence pracovní
Učitel zadává úkoly francouzsky, pomáhá ţák m s jejich realizací, kontroluje jejich
pln ní a vysv tluje své hodnocení.
P i práci s r znými pom ckami Ěučebnice, slovníky, počítačové programy, internet
atd.ě ţáci st ídají r zné typy pracovních aktivit a učí se systematicky pracovat a práci si
organizovat a rozd lovat. Osvojují si tím zodpov dný p ístup k pln ní povinností a
dodrţování pravidel.

32

Gymnázium, Plze , Mikulášské nám. 23, Plze – Školní vzd lávací program

VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU

1.

VÝSTUP

TÉMů

ROČ.

UČIVO

Ţák si pr b ţn osvojí:

Poslech s porozum ním

1.1.






Rozumí pokyn m ve t íd a
reaguje na n
Rozumí jednoduchému dialogu
o kaţdodenních aktivitách







Čte foneticky správn
jednoduchý text a rozumí
obsahu
Pouţívá abecední slovník

Rozumí jednoduchým informačním
nápis m a orientačním pokyn m
Rozumí slov m a jednoduchým v tám,
které se vztahují k b ţným témat m

Základní společenské obraty
Ěpozdravy, pod kování,
p edstavení sebe a rodinyě

Český jazyk, zem pis
P1.1,P1.2,P1.3,P1.5,P1.6,P1.7P1.
8,P1.9,P1.10
P3.1, P3.2,P3.3

Rozumí jednoduchým pokyn m a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností a
reaguje na n
Rozumí slov m a jednoduchým v tám,
které jsou pronášeny pomalu a z eteln
a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

Čtení s porozum ním

1.2.



MEZIP EDM TOVÉ VZTAHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

P4.1,P4.2,P4.4
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Pouţití p edloţek místa a času
Ědans, en, à, chezě
Vyjád ení času Ědny, m síce,
hodiny)
P ítomný čas sloves être, avoir,
faire, aller, zvratných sloves, a
sloves ne –er
Zápor

Český jazyk
Výtvarná výchova
P1.1,P1.2,P1.3,P1.5,P1.6,P1.7P1.
8,P1.9,P1.10
P4.1P4.2
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Mluvení

1.3.








Dokáţe pozdravit, pod kovat a
p edstavit sebe a svou rodinu
Dokáţe p ijmout a odmítnout
návrh, vyjád it nadšení či
nelibost
Vede jednoduchý dialog o
kaţdodenních aktivitách
Formuje otázky a odpovídá na
n










Osvojí si základní aspekty
písemné podoby francouzského
jazyka
Má základní poznatky o zemích
dané jazykové oblasti

Vyjád ení vlastnictví Ěde a podst.
jméno, p ivlast ovací zájmenaě
Rod a číslo podstatných a
p ídavných jmen
Tvo ení otázky
Popis aktivit

Ostatní cizí jazyky
P1.1,P1.2,P1.3,P1.5,P1.6,P1.4
P4.2
P5.4
P6.1
P6.2

Zapojí se do jednoduchých rozhovor
Sd lí jednoduchým zp sobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Psaní

1.4.







Číslovky 0-100
Zem pis
Pojmenování p edm t ve t íd a P1.7,P1.2,P1.8,P1.9,P1.10
jejich lokalizace
Domov, rodina, škola, volný čas P3.1, P3.2,P3.3
Poznámky-vlastní
projekt na jednoduché téma

Vyplní základní údaje o sob ve
formulá i
Napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

Jazykové prost edky vyplývají
z obsahu pouţité učebnice
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VÝSTUP
TÉMů

ROČ.

2.

UČIVO

Ţák: Cílová úrove Společného evr.
referenčního rámce pro jazyky : ů1

Poslech s porozum ním

2.1.




Rozumí p im en obtíţným
projev m našich i rodilých
mluvčích
Rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se kaţdodenních témat

Čtení s porozum ním

2.2.





Čte nahlas a foneticky správn
p im ené texty
V jednoduchém textu vyhledá
informace
Odpoví na otázku související
s textem

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

Český jazyk



Vyjád ení existence a nutnosti Ěil
y a,ilfaut)
Rozkaz
Minulý čas sloţený s avoir
Budoucí čas
Slovesa vouloir, pouvoir, voir,
prendre
P ivlast ovací zájmena





Vykání a tykání
Profese
Roční období

ZSV







Zem pis
P1.1,P1.2,P1.4,P1.5,P1.6,P1.7,P1.
8,P1.10,P1.11
P3.2,P3.3

Výtvarná výchova
P1.1,P1.2,P1.4,P1.5,P1.6,P1.10
P2.1,P2.2,P4.1

Rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v n m poţadovanou
informaci
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Mluvení

2.3.







Umí jednoduše popsat své
m sto, pr b h dne, víkendu
včetn počasí, své zvyky a
nejbliţší plány
Dokáţe vyjád it povinnost, dát
rozkaz
Umí vypráv t historku
Zvládne vést jednoduchý
telefonický rozhovor







Popis m sta, orientace v n m
Popis počasí
Volný čas – aktivity, záliby
Telefonický rozhovor
Lidské t lo, zdraví, jídlo,
oblékání, nákupy, obec






Svátky, oslavy
Prázdniny
Dopravní prost edky
Zví ata, p íroda,reálie zemí
p íslušných jazykových oblastí

Odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky
pokládá

Psaní

2.4.







Prohlubuje osvojení základních
aspekt písemné podoby
francouzského jazyka
Tvo í a obm uje jednoduché
v ty
Napíše krátký souvislý text Ěemail, pohled, dopis kamarádoviě

Zem pis
Biologie
P3.2,P3.3,P5.3,P5.4
P1.7,P1.8,P1.9,P1.11

Český jazyk
ZSV
P1.1,P1.2,P1.4,P1.5,P1.6,P1.8
P3.3,P4.1,P4.4,P6.1,P6.2
Jazykové prost edky vyplývají
z obsahu pouţité učebnice
Vlastní projekt na jednoduché
téma z oblasti reálií

Stručn reaguje na jednoduché písemné
sd lení

Dopln k: učivo




zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky Ěpasivn ě, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Ě1. ročníkě
slovní zásoba – ţáci si osvojí slovní zásobu a umí ji pouţívat v komunikačních situacích probíraných tematických okruh , práce se slovníkem Ě1. a 2. ročníkě
mluvnice – základní gramatické struktury a typy v t (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sd lení a porozum níě Ě1. a 2. ročníkě
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N MECKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího p edm tu
Obsahové vymezení:
Vyučovací p edm t N mecký jazyk pokrývá vzd lávací oblast Jazyk a jazyková
komunikace a vychází ze vzd lávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.V rámci p edm tu je
v nována pozornost dílčím aspekt m všech pr ezových témat, zejména však tematickému
okruhu Vztah k multilingvní kulturní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z r zného kulturního
prost edí pr ezového tématu Multikulturní výchova v RVP GV.
Obsahem p edm tu je výuka n meckého jazyka na dvou úrovních, které se od sebe liší
podle cílové úrovn ţák :
základní : cílová úrove B1 podle Společného evropského referenčního rámce – CEF
profilová : cílová úrove B2 podle Společného evropského referenčního rámce – CEF.
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUM NÍM
ţák

 rozumí jednoduchým pokyn m a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a
reaguje na n
 rozumí slov m a jednoduchým v tám, které jsou pronášeny pomalu a z eteln a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se kaţdodenních témat

MLUVENÍ
ţák

 se zapojí do jednoduchých rozhovor
 sd lí jednoduchým zp sobem 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

ČTENÍ S POROZUM NÍM
ţák

 rozumí jednoduchým informačním nápis m a orientačním pokyn m
 rozumí slov m a jednoduchým v tám, které se vztahují k b ţným témat m
 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v n m
poţadovanou informaci

PSANÍ
ţák

 vyplní základní údaje o sob ve formulá i
 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
 stručn reaguje na jednoduché písemné sd lení

Učivo

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky Ěpasivn ě, základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
 slovní zásoba – ţáci si osvojí slovní zásobu a umí ji pouţívat v komunikačních situacích probíraných
tematických okruh , práce se slovníkem
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 tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské t lo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy,
obec, dopravní prost edky, kalendá ní rok Ěsvátky, roční období, m síce, dny v týdnu, hodinyě, zví ata,
p íroda, počasí, reálie zemí p íslušných jazykových oblastí
 mluvnice – základní gramatické struktury a typy v t Ějsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sd lení a porozum níě

Časové a organizační vymezení:
N mecký jazyk se jako Další cizí jazyk se realizuje od primy do kvarty šestiletého gymnázia.
P edm tu je určena časová dotace 3 + 3 + 3 + 3. Po kvart šestiletého gymnázia si ţáci volí z
nabídky anglický jazyk nebo n mecký jazyk jeden z nich jako profilový, tomu bude v
posledních dvou ročnících určena časová dotace vzd lávacího oboru Cizí jazyk tzn. 4 + 4. Na
základní úrovni bude mít n mecký jazyk v posledních dvou ročnících časovou dotaci 3 + 3,
coţ odpovídá časové dotaci vzd lávacího oboru Další cizí jazyk.
Ţáci, kte í si pro n mecký jazyk zvolí základní úrove , avšak mají zájem a p edpoklady
dosáhnout profilové úrovn , mohou pokračovat ve skupin s vyuţitím hodinové dotace pro
volitelné p edm ty.
Učitelé volí učebnice v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu
optimáln tak, aby bylo co nejefektivn ji dosaţeno poţadovaných výstup .
Výuka p edm tu probíhá v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a
dalšími pom ckami, p ípadn v kmenových t ídách.
Výuka p edm tu je realizována téţ b hem školou organizovaných jazykov poznávacích
zájezd a kaţdoročních meziškolních vým n.
Výchovné a vzd lávací strategie:
Kompetence k učení:






Učitelé ve výuce prezentují r zné zp soby p ístup ke studiu jazyka a ţáky vedou k tomu,
aby je vyuţívali.
Ţáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam,
kde je to moţné, vyuţívají srovnání s jinými jazyky, které znají, i s mate štinou.
Ţáci dostávají takové úkoly, v jejichţ rámci samostatn vyhledávají a zpracovávají
informace z cizojazyčných text .
Součástí hodin i domácí p ípravy je práce se slovníky, referenčními p íručkami,
multimediálním jazykovým softwarem a internetem.
D v ru ve své jazykové schopnosti a návyky nutné k samostatné práci s jazykem získávají
ţáci extenzivní četbou n meckých text .

Kompetence k ešení problém :
Učitelé poskytují ţák m prostor k samostatnému ešení jazykových problém i k jejich
r zným ešením. Vyuţívají p íleţitosti demonstrovat komplexní charakter jazyka a vedou
ţáky k jeho respektování.
 Neustálou prací s texty, kterým ne vţdy beze zbytku rozum jí, se ţáci učí zacházet s
nekompletními informacemi. Jsou vedeni k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a
smyslu.
 Ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se ţáci mohou setkat v praktickém
ţivot Ěpsaní dopis na r zná témata, rozhovory v r zných kontextech, poslech neznámých
mluvčích atd.ě.
 Ţáci jsou postupn vedeni k ešení prací v tšího rozsahu a komplexn jšího charakteru
Ěnap . zpracování informací z cizojazyčné literatury a prezentace výsledk p ed t ídouě.
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V rámci konverzace na r zná témata je po ţácích vyţadovaná z etelná argumentace p i
vyjad ování názor .

Kompetence komunikativní:
Rozvoj komunikativní kompetence je obsaţen v samé podstat p edm tu. Dovednosti
spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním rozvíjejí učitelé u ţák standardními
metodami výuky cizího jazyka.
 Ke komunikaci s rodilými mluvčími a n mecky mluvícími cizinci v bec dostávají ţáci
p íleţitost v rámci vým n a poznávacích zájezd .
 V rámci konverzace učitelé kultivují u ţák schopnost vyjád ení vlastního názoru a jeho
obhájení, stejn tak jako um ní naslouchat názor m druhých a tolerovat odlišnosti.
 P i práci s jazykovým materiálem vedou učitelé ţáky k p esnosti, k identifikaci podstatných
informací a rozvíjení jejich interpretačních schopností



Kompetence sociální a personální:
Párovým a skupinovým ešením úkol v hodinách ţáci rozvíjejí své schopnosti
spolupracovat.
 Člen ní do skupin nap íč ročníkem, flexibilita tohoto člen ní i kurzy a vým ny, kterých se
účastní ţáci z r zných t íd i ročník , poskytují ţák m moţnost setkávání a spolupráce s
r znými lidmi.
 Specifický charakter učení jazyka rozvíjí u ţák
schopnost soustavné práce s
dlouhodobými cíli.


Kompetence občanské:
V rámci konverzace vedou učitelé ţáky k tomu, aby vyjád ili sv j názor, aby zaujali
stanovisko k problém m společenským, sociálním i kulturním.
 Učitel vede se ţáky debaty a diskuse na aktuální témata, b hem nichţ ţáci obhajují své
názory.
 P i pobytech v n mecky mluvících zemích vybízí učitel ţáky k pozitivnímu vnímání jiných
kulturních, duševních a etických hodnot.



Kompetence pracovní



Učitel vede ţáky k tomu, aby získané v domosti um li vyuţít ve svém budoucím povolání.
Ţáci jsou vedeni k zodpov dnému p ístupu p i pln ní svých povinností, k dodrţování
stanovených pravidel a závazk .
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU

TÉMů

ROČ.

VÝSTUP

UČIVO

Ţák:

1.

1.1

1.2

 ţák komunikuje – p edstavuje se,
ekne, kde bydlí, pozdraví
 rozlišuje grafickou a mluvenou
podobu slova
 pouţívá abecední slovník učebnice
i cizojazyčný slovník
 vyslovuje a čte foneticky správn
v p im eném rozsahu slovní
zásoby
 umí p edstavit jednotlivé členy
rodiny
 ekne, co kdo d lá, krátce
jednoduchými v tami vypráví o
své rodin
 rozlišuje význam n m, slov d m a
byt, popisuje podle obrázk ,
vybarvuje
 umí vyjmenovat n které místnosti
bytu

Pozdravy, jména
ůbeceda, výslovnost

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

výtvarná
výchova,
hudební
výchova, občanská a rodinná
výchova, ostatní cizí jazyky
P1.3

P3.1

P1.4
P1.5
P1.6
Moje rodina, povolání

P1.7
občanská a rodinná výchova
P1.1
P1.2
P1.3

D m, náš byt

P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P1.8
P6.5
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1.3

1.4

 umí pojmenovat n která zví ata,
popíše jednoduše jejich vlastnosti
 zvládá antonyma a synonyma
vlastností zví at
 dokáţe popsat činnost lidí i zví at
 pantomimicky p edvádí r zné
činnosti lidí

Domácí zví ata

Činnosti

biologie
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6

 vyslovuje a píše číslice, umí tvo it
číslice
 vyjmenovává číselnou adu aţ do
1000
 zvládá početní úkony
 dopl uje počty p edm t do
obrázk
 čte telefonní čísla, zapisuje
diktovaná čísla
 umí určit celé hodiny
 odpovídá na otázky Wieviel Uhr?
Wiespätist es?
 odpovídá na otázky pomocí Um...
 podle obrázk určuje čas

Čísla a počítání

Matematika

Vlastnosti a protiklady

P1.7
P1.8
P1.9
P5.2
P5.4
P6.5

P1.1
P1.2
P1.3

Určování času
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P1.4

P1.7

P1.5

P1.8

P1.6

P1.9
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1.5

1.6

1.7

Škola, školní pot eby, p edm ty,
rozvrh hodin

 umí rozeznat jednotlivé školní
pot eby, udává jejich počet a
polohu
 orientuje se v rozvrhu hodin, umí
pojmenovat jednotlivé vyučovací
p edm ty
 umí sestavit rozvrh
 jednoduché dialogy na téma
 umí barvy vyjmenovat, napsat a
p eloţit
 vybarvuje p edm ty na obrázcích
 umí napsat a ústn vyjád it
vánoční p ání
 zpívá ván. koledy
 zvládá základní slovní zásobu
daného tématu
 pojmenovává základní hračky,
určuje jejich barvu, vybarvuje
obrázky hraček
 ústní a grafické zvládnutí dn
v týdnu
 jednoduše vypráví, co d lá jaké
dny
 pouţívá tázací zájmeno wann
 ví, co d lá dnes a co bude d lat
zítra

výtvarná výchova
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5

Barvy

P1.6
P1.7, P1.8, P1.9

Vánoce

hudební
výchova
P1.3

výchova,
P6.5

P1.4
Hračky

P1.5
P1.6, P1.7, P1.8

Dny v týdnu

P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P1.8
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1.8

1.9

GRAMATIKA

M j obličej

 pojmenuje základní části lidského
t la
 zvládá základní slovní zásobu
týkající se obličeje
 orientuje se v jednotlivých částech
oblečení, zvládá je graficky i ústn
 tvo í jednoduché v ty oznamovací
i tázací
 krátké dialogy
 práce s obrázky
 umí ukázat m sta na map , aktivn
je pouţívá v dialogu
 p i azuje m sta ke stát m
 ví, jakým jazykem se v daných
státech mluví

biologie
P1.1
P1.2

Oblečení

P1.3
P1.4
P1.5
P1.6, P1.7, P1.8

Praha, Berlín, Víde , Frankfurt,
Mnichov, Kolín, Salzburg .....

 po ádek slov v jednoduché,
oznamovací a tázací v t , tvo í
otázky k obrázk m, odpovídá
podle obrázk nebo skutečnosti,

Stavba v ty oznamovací a tázací

 po p edchozím poslechu čte a
p ekládá jednoduché rozhovory,
soust edí se na správnou
výslovnost, seznamuje se
s n meckou psací abecedou,
zapisuje slovíčka do slovníku

Seznámení s grafickou podobou
jazyka
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zem pis, d jepis
P1.3

P2.2

P4.1

P1.4

P2.4

P6.1

P1.5

P3.1

P6.5

P1.6

P3.2

P1.7

P3.3

P1.8

P4.4
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 Pouţívá je ve v tách, rozumí a
spojuje s tvary základních sloves,
sestavuje jednoduché v ty
s p ivlast ovacími zájmeny,
rozumí rozdílu jednotlivých
p ivlast ovacích zájmen, pouţívá
tázací zájmena WůS, WIE, WO,
WER ve v t
 pouţívá p ídavných jmen p i
popisování v cí a obrázk
 tvo í číslovky do 1000, správn je
čte a píše, zvládá početní úkony
 tvo í kladné i záporné odpov di na
otázky podle obrázk nebo
skutečnosti, vyjad uje souhlas či
nesouhlas

Zájmena- osobní p ivlast ovací,
tázací

 zvládá pravidla pouţívání členu
určitého a neurčitého, t ídí podstat.
jména podle členu, pouţívá člen
správn ve v tách
 pracuje s tvarem členu určitého a
neurčitého ve 4. pád podstat.
jmen, porovnává s tvarem 1. pádu,
pouţívá správn ve v tách
 časuje slovesa v čísle jednotném i
mnoţném včetn pomocných
sloves SEIN, HůBEN a dalších
sloves a správn pouţívá slovesa
ve v tách

Určitý a neurčitý člen podstat.
jmen

P ídavná jména
Číslovky
Zápor nein

4. pád podstatných jmen

Časování sloves
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1. a 4. pád zájmen MEIN, DEIN,
KEIN

 porovná tvary zájmen v 1. a 4.
pád , pouţívá správn ve slovních
spojeních a ve v tách
 porovná po ádek slov ve v tách
oznamovacích a tázacích a ve
v tách oznamovacích s p ímým a
nep ímým po ádkem slov. Tvo í
otázky a odpov di, ve v tách
tázacích pouţívá tázací zájmena
WANN, WER, WAS, WO, WIE,
WIE VIEL
 sestavuje rozkazovací v ty,
porovnává koncovky sloves
zp sobu rozkazovacího se
zp sobem oznamovacím

Stavba v ty oznamovací a tázací

Rozkazovací zp sob

Pr b ţn :
Poslouchá magnetofonovou nahrávku, sleduje výslovnost, opakuje podle magnetofonu, pochopí obsah a smysl jednoduchého rozhovoru dvou
osob, p edvede podobný rozhovor, odpovídá na otázky, pouţívá abecední slovník učebnice. Vyslovuje a čte foneticky správn v p im eném rozsahu
slovní zásoby, rozumí jednoduchým pokyn m, adekvátn na n reaguje, vyhledává v jednoduchém textu pot ebnou informaci a vytvo í odpov na
otázku, rozumí pomalé a pečliv vyslovované konverzaci dvou osob v rozsahu slovní zásoby, sestavuje písemn gramaticky a formáln správn
jednoduché v ty, pouţívá dvojjazyčný slovník.

Metody, formy, nástroje, pom cky:
opakování slyšeného slova, poslech audionahrávek, nácvik básniček, písní, čtení jednoduchého textu, obrázky, hry - pexesa, video
technika, počítače Ěvýukové programy, internetě, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové p íručky, encyklopedie, mapy, kartičky, obrazový
materiál, kopírovaný materiál Ěk íţovky, dopl ovačky, osmism rky, texty písní....ě,, názorné pom cky Ěhodiny, hrací kostky,...ě
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Projekty:
HaustiereundWildtiere

- pojmenují b ţná domácí zví ata, kde ţijí a čím se ţiví
- rozliší zví ata v ZOO, porovnají velikost
- pojmenují základní místnosti a jejich vybavení

Mein Haus
N mecky mluvící zem

TÉMů

ROČ.

VÝSTUP

UČIVO

Ţák:

2.

2.1

 blahop eje kamarádovi nebo
dosp lému, pod kuje za dárek a
pochválí dárek
 aktivn pouţívá m síce v roce, umí
je napsat i vyjmenovat
 samostatn zapisuje datum,
letopočty - číslem i slovem
 ve v tách umí pouţívat p edloţku
im(imMai)
 umí pouţívat pozdravy na základ
denní doby
 dokáţe vyjád it, co b hem dne
d lá
 s p esností určí čas

 Narozeniny

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

zem pis,
výtvarná
informatika
P1.1

 Rok,m síc

P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

 Části dne, hodiny
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výchova,
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2.2

2.3

2.4

 dokáţe vyjmenovat i správn
napsat roční doby
 popisuje typické projevy počasí
daného ročního období
 p i azuje k ročním obdobím
typické činnosti lidí
 ve slovních spojeních pouţívá ve
slovních spojeních p edloţku im
(im Juni)
 vyjmenuje b ţné ovoce a zeleninu
 pouţívá výrazy v mnoţném čísle,
pouţívá číslovky
 vyjmenuje b ţné potraviny a
nápoje
 vyjád í pocit hladu
 sestavuje jednoduchý jídelníček
 dialogy, objednáváni
 v restauraci, placení
 v obchod poţádá o vybrané
výrobky – oblečení, boty,
potraviny, nápoje ...
 umí se zeptat na cenu
 pod kuje a pozdraví



Počasí a roční období

zem pis,
výtvarná
informatika
P1.1

P1.8

P1.2

P5.2

P1.3

P5.4

výchova,

P1.4




Ovoce a zelenina

Jídlo a pití

P1.5
biologie,
zem pis,
výchova, informatika
P1.1

P1.8

P1.2

P1.9

P1.3

P6.5

P1.4
P1.5
P1.6
P1.7


Nákupy
Čísla

 bez problém tvo í číslovky a
pouţívá je v psaném i mluveném
projevu
 časové údaje
 číslovky nad 1000
 spojuje čísla s mnoţným číslem
podstatných jmen

matematika, informatika
P1.9
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2.5

Volný čas

 slovní zásoba zam ena na aktivity
rodiny
 vyjád í a sd luje ostatním, co d lá
rád ve volném čase
 jednoduše popíše, co bude d lat o
prázdninách, kam se s rodiči
chystá

t lesná výchova, informatika
P1.1

P1.7

P1.2

P1.8

P1.3

P1.9

P1.4

P 6.5

P1.5, P1.6
2.6

 pouţívá rozší enou slovní zásobu 
 jednoduše povídá o tradicích
Vánoc
 zpívá vánoční koledy
 umí íct, kde bude o Vánocích a co
bude d lat
 vyjmenuje další svátky b hem
roku
 píše blahop ání

Vánoce

Ostatní svátky



občanská a rodinná
výtvarná
výchova,
výchova, informatika
P1.2

P3.1

P1.3

P3.2

P1.4

P3.3

P1.5

P4.1

P1.6

P4.2

P1.7

P4.4

P1.8

P6.5

výchova,
hudební

P1.9
2.7

 vyjmenuje b ţné dopravní
prost edky
 pouţívá vazbu fahrenmit....
 popíše, jakým zp sobem a odkud
jezdí do školy i ze školy



Dopravní prost edky

výtvarná výchova, informatika
P1.2

P1.10

P1.3

P5.3

P1.4

P5.4

P1.5

P1.11

P1.6, P1.7, P1.8
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2.8

GRAMATIKA

 pouţívá zdvo ilostní fráze
 odpovídá na otázky vztahující se
k daným témat m
 tvo í krátké dialogy
 umí vyjád it omluvu a ţádost
 reprodukce krátkého textu
 pouţívání antonym a synonym
 poslech a čtení krátkého
neznámého textu, správn
vyslovuje, hledá známá i neznámá
slova
 neznámá slova p eloţí pomocí
slovníku
 odhaduje smysl v t
 p ečtený text se snaţí jednodušeji
ústn reprodukovat

 zapisuje mnoţné číslo k podstat.
jmén m ve slovníku, určuje počet
ve spojení s číslovkou, pouţívá
mnoţ. číslo ve v tách
 pouţívá časované sloveso
„möchte“ v jednotném i mnoţném
čísle, ve v tách i ve spojení
s infinitivem jiného slovesa.
 seznamuje se s tvarem členu
určitého a neurčitého ve všech
pádech podstat. jmen, porovnává
tvary 1. 3. a 4. pádu, pouţívá je
ve slovních spojeních a ve v tách



Konverzace

ostatní cizí jazyky
P1.1

P1.8

P1.2

P1.11

P1.3
P1.4
P1.5
P1.6


Vyuţití autentického materiálu

 Mnoţné číslo podstatných
jmen v 1. a 4. pád
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Sloveso „MÖCHTE“



Pády podstatných jmen

P1.7
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 časuje silná slovesa geben,
nehmen, essen, fahren,
laufenv jednotném i mnoţném
čísle, rozkaz. zp sobu, pouţívá
slovesa ve v tách
 časuje sloveso v čísle jednotném i
mnoţném, pouţívá ho ve v tách,
seznamuje se s po ádkem slov ve
v t , kde je toto sloveso a infinitiv
jiného slovesa
 porovná tvary 3. pádu s tvary 1. a
4. pádu, pouţívá správné tvary ve
slovních spojeních a ve v tách
 vyjmenuje p edloţky se 3. pádem,
pouţívá je ve slovních spojeních a
ve v tách
 vyjmenuje p edloţky se 4. pádem,
pouţívá je ve slovních spojeních a
ve v tách



N která silná slovesa



Zp sobové sloveso KÖNNEN

 3. pád zájmen MEIN, DEIN,
KEIN


P edloţky se 3. pádem



P edloţky se 4. pádem

Pr b ţn :
Vyslovuje a čte foneticky správn v p im eném rozsahu slovní zásoby, vyhledává v textu pot ebné informace a vytvá í odpov di na otázky,
zadaný krátký text se snaţí vyjád it jinými slovy Ěvyuţívá synonymě, k vybraným slov m tvo í slova opačného významu, vytvá í krátké dialogy,
rozumí pomalé a pečliv vyslovované konverzaci dvou osob v rozsahu slovní zásoby, napíše gramaticky a formáln správn krátký text, pouţívá
dvojjazyčný slovník.
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Pom cky
audio a video technika, počítače Ěvýukové programy, Internetě, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové p íručky, encyklopedie, mapy,
kartičky, hry Ěpexeso, ....ě, obrazový materiál, tabule gramatických p ehled , kopírovaný materiál Ěk íţovky, dopl ovačky, osmism rky, texty
písní....ě,, názorné pom cky Ěhodiny, hrací kostky,...ě

Projekty
Nákupy
Volný čas
Vánoce
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RUSKÝ JAZYK
Časová dotace: 3 hodiny v 1. a 2. ročníku niţšího gymnázia
Charakteristika p edm tu:
Vyučovací p edm t ruský jazyk vychází ze vzd lávacího oboru cizí jazyk, vznikl
rozpracováním obsahu vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP ZV A RVP
GV a lze jej studovat jako další cizí jazyk na niţším stupni gymnázia. Vzd lávání sm uje
k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátk po pokročilou úrove
odpovídající úrovni ů2 podle Společného evropského rámce jazyk a osvojení poznatk
pot ebných pro získání mezinárodn uznávaných zkoušek.
Tematické celky:
Osobní charakteristika. Rodina. Denní reţim. Volný čas. Sport. Kultura a um ní.
Literatura. Bydlení. Nakupování. Sluţby Stravování. Péče o zdraví. Cestování. Studium.
Škola. Zam stnání. Ţivotní prost edí. Člov k a společnost. Svátky, zvyky a tradice. Reálie
rusky mluvících zemí. Česká republika. Praha. Náš region.
Cíle p edm tu:
Cílem p edm tu je osvojování si jazykových prost edk a funkcí, rozši ování slovní
zásoby a rozvíjení schopností ţák dorozum t se tímto jazykem v b ţných situacích.
P edm t má také prohlubovat faktografické znalosti ţák týkající se rusky mluvících
zemí a upev ovat v domí existence r zných kultur.
témata:

P i napl ování vyučovacího obsahu jsou zárove realizována následující pr ezová

-

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

-

Výchova k sociálním dovednostem

-

Multikulturní výchova

-

Environmentální výchova

-

Mediální výchova
Organizační vymezení p edm tu:
T ída se na výuku d lí na jednotlivé jazykové skupiny

Hodiny probíhají ve t íd určené pro výuku cizích jazyk
technikouě, p ípadn ve t ídách kmenových.

Ěvybavené didaktickou

Výchovné a vzd lávací strategie:
Ve výuce jsou vyuţívány frontální, skupinové a párové metody práce.
Pro posílení individuální práce je výuka umís ována do multimediální učebny, která
umoţ uje vyuţití dalších zdroj informací Ěnap . internetě.
Pro ešení aktuálních situací je za azeno problémové vyučování.
Výuka je dopl ována projekcí na diaprojektoru nebo zp tném projektoru.
Výuka je obohacena o vyuţití autentických materiál Ěprospekty, letáčky, plánky,
ruský tisk, fotografie, zvukové nahrávky, videonahrávky, DVD, hudba, hry apod.ě
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B hem hodiny ruského jazyka jsou rozvíjeny tyto základní kompetence:
Kompetence k učení
-

p i ešení úkol nechává učitel prostor pro vlastní postup práce Ěproblémové situace:
zjisti, najdi, objednej, …, nedokončené p íb hy, práce s pracovním sešitemě

-

učitel za azuje do výuky práci se slovníky, jazykovými p íručkami a jinými
informačními zdroji

-

ţáci zpracovávají úkoly do podoby referát , zpráv, prezentací a p ednášejí je p ed
spoluţáky Ěvyuţívají r zných zdroj informací – internet, cizojazyčný tisk, literaturaě

-

pravidelným poslechem zvukových nahrávek a prodluţováním vyslechnutých i
opakovaných celk učitel cvičí ţákovu sluchovou pam

-

pravidelným ústním zkoušením a kontrolou domácích úkol
opakuje slovní zásobu

-

učitel zadává ţák m testy, ve kterých demonstrují svoji schopnost spojovat a
kombinovat získané v domosti v ruštin s vyuţitím poznatk z jiných p edm t

učitel systematicky

Kompetence k ešení problém
-

učitel za azuje do výuky motivační úkoly, p i kterých mohou ţáci projevit své získané
znalosti a individuáln se projevit Ězjistit čas, domluvit sch zku, zorientovat se ve
m st atd.ě

-

učitel vede ţáky k uplat ování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah p i
odvozování neznámých výraz z kontextu

-

učitel zám rn zadává takové úkoly, ve kterých se ţáci musí doptat na dílčí údaje, na
základ kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu či scénce

-

učitel zadává ţák m i časov náročn jší úkoly, p i kterých ţáci vyuţívají v domosti
z jiných p edm t a znalosti práce s počítačem
Kompetence komunikativní

-

učitel vede ţáky k práci s poslechovými texty Ěurčenými k tichému čteníě,
videomateriály a k reprodukci získaných informací pro ostatní
ízeným dialogem vede učitel ţáka ke komunikaci v cizím jazyce
učitel vede ţáky ke komunikaci ve dvojici i ve skupin Ěnácvik konkrétních dialog –
v hotelu, u léka e, v obchod , v bance, fiktivní role ve skupin , hádka, plánování
dovolené, víkendu, …ě, v písemných projevech Ědopis, vzkaz, e-mail, vypráv níě
učitel vede ke sd lování informací, svých záţitk , názor , …
Kompetence sociální a personální

-

učitel za azuje práci ve dvojicích i ve skupinách Ědialogy na určité téma,
shromaţ ování argument pro i proti tématu, sout ţe na procvičování slovní zásoby a
gramatických jev , …ě

-

učitel se ţáky procvičuje vyjad ování stanovisek a názor
p id lí konkrétní role,…ě

-

ţák dostává p íleţitost prezentovat svou práci p ed spoluţáky a svá stanoviska hájit
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Kompetence občanské
-

učitel zadává ţák m úkoly, p i kterých srovnávají zp sob ţivota, zvyky a obyčeje u
nás a v rusky mluvících zemích a zaujímá stanovisko ke společenským, kulturním,
geografickým a ekologickým odlišnostem a tím konfrontuje ţáka se ţivotem, zvyky a
hodnotami jiné zem

-

na základ četby a zpráv z médií učitel diskutuje se ţáky o odlišném zp sobu ţivota
v jiných zemích

-

učitel vytvá í moţnosti pro setkání s rodilými mluvčími a tím ţák m umoţ uje
poznávat rozdíly v jazyce Ěmezi spisovnou ruštinou a dialektyě
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU
ROČNÍK

TÉMů

VÝSTUP

UČIVO

Ţák:
1.

P0

Porozum ní a poslech









P1

rozumí jednoduchým instrukcím
a poţadavk m ve vztahu
k organizaci
jazykového
vyučování
rozumí jednoduše formulované
promluv
rozumí osvojovaným výraz m a
v tám ve vztahu k probíraným
témat m
rozumí jednoduchým pokyn m a
otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na n
rozumí slov m a jednoduchým
v tám, které jsou pronášeny
pomalu a z eteln a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální
oporu

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

Jazykové prost edky

Výchova demokratického občana

Fonetika

P01 Občanská společnost a škola






azbuka
fonetická transkripce
zvuková podoba slova
zvláštnosti zvukové podoby slov

- seznamování a p edstavování v rámci
t ídy
Osobnostní a sociální výchova

P12
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní
ešení
problém
 rozdíly mezi psanou a mluvenou
podobou jazyka na osvojované - skupinová práce

Pravopis

úrovni

Gramatika







osobní zájmena
jednoduché slovesné časy
podstatná jména
po ádek slov v jednoduché v t
slovosled otázek
zápor

Čtení

rozlišuje grafickou a mluvenou Slovní zásoba
podobu slov
 krátké vypráv ní
 čte správn foneticky jednoduché  jednoduchý popis
texty z učebnice
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P13 Sociální komunikace
-kontaktní repliky
P15 Spolupráce a sout ţ
- jazykové sout ţe v hodin
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
P24 Ţijeme v Evrop
- reálie rusky mluvících zemích
- odlišné pozdravy v rusky mluvících
zemích
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rozumí
jednoduchým Tematické okruhy
informačním
nápis m
a
 rodina, místo, kde ţiji, volný čas, ZSV: etika
orientačním pokyn m
škola,
M: číslovky, sčítání, odčítání
 rozumí slov m a jednoduchým
v tám, které se vztahují k
Komunikační situace
b ţným témat m



pozdravy,
p edstavení
rozloučení, pod kování
 souhlas, nesouhlas



P2

Mluvení






adekvátní zp sobem reaguje
v komunikačních situacích
dbá na jazykovou správnost
aktivn pouţívá slovní zásobu
osvojovaných okruh
zapojí se do jednoduchých
rozhovor
sd lí jednoduchým zp sobem
základní informace týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného
času
a dalších
osvojovaných témat

Psaní
osvojí si základní aspekty
písemné podoby ruského jazyk
 Vyplní základní údaje o sob ve
formulá i
 napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného
času
a dalších
osvojovaných témat



56

se,

Gymnázium, Plze , Mikulášské nám. 23, Plze – Školní vzd lávací program
2.

P0

Porozum ní a poslech

Jazykové prost edky

Výchova demokratického občana

rozumí pokyn m týkajícím se
organizace vyučování
 pochopí obsah jednoduché a
z etelné promluvy
 rozumí osvojovaným výraz m a
v tám z probíraných tematických
okruh
 rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se kaţdodenních témat

Fonetika

P01 Občanská společnost a škola



P1

Čtení






P2

čte foneticky správn a plynule
p ekládané jednoduché texty
dokáţe
vystihnout
hlavní
myšlenky textu
na základ
otázek k textu
vyhledá informace
aktivn
vyuţívá
slovník
v učebnici
rozumí krátkému jednoduchému
textu zejména, pokud má k
dispozici
vizuální
oporu,
a vyhledá v n m poţadovanou
informaci

Mluvení


adekvátn reaguje na otázky
z oblasti probraného učiva

náročn jší fonetické jevy Ěhláskové - naše škola
skupiny)
intonační konstrukce

Osobnostní a sociální výchova

Pravopis

P11 Poznávání a rozvoj
osobnosti

vlastní

správnost psaného jazykového projevu - základní charakterové vlastnosti
v osvojených výrazech
P12
Seberegulace,
organizační
dovednosti a efektivní ešení problém

Gramatika
p ítomný čas sloves
budoucí čas sloves
podstatná jména
slovosled
zájmena, číslovky, spojky

Slovní zásoba

- skupinová práce
P13 Sociální komunikace
- kontaktní repliky
P14 Morálka všedního dne
- reţim dne
P15 Spolupráce a sout ţ
- jazykové sout ţe v hodin
Výchova k myšlení evropských
globálních souvislostech

Slohové útvary

P24 Ţijeme v Evrop

krátký dopis

- reálie rusky mluvících zemí

popis
jednoduché vypravování
ZSV:zdravý ţivotní styl, etika
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dbá na gramatickou správnost
aktivn se zúčastní dialogu na
p edem zadané téma
 odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času
a podobné otázky pokládá

Tematické okruhy

Psaní

pozdravy,
rozloučení,
pod kování, omluva












rodina, místo, kde ţiji, bydlení
škola, reţim dne
zájmová činnost, kultura

Komunikační situace

osvojí si základní aspekty
nesouhlas,
ruského
jazyka
v písemné souhlas,
stanoviska
podob
zd vodn ní postoje
dbá na písemnou správnost
vytvo í jednoduché v ty a
obm uje je
napíše jednoduchý text na
základ osvojených okruh
napíše krátký dopis
stručn reaguje na jednoduché
písemné sd lení

prosba,
vyjád ení

Dopln k: učivo




zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky Ěpasivn ě, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou
slov Ě1. ročníkě
slovní zásoba – ţáci si osvojí slovní zásobu a umí ji pouţívat v komunikačních situacích probíraných tematických okruh , práce se
slovníkem Ě1. a 2. ročníkě
mluvnice – základní gramatické struktury a typy v t Ějsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sd lení a porozum níě Ě1. a
2. ročníkě
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OBČANSKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího p edm tu
Obsah p edm tu
P edm t Občanská výchova obsahuje vzd lávací oblast Člov k a společnost. Obsah
p edm tu se soust e uje na témata, která ţákovi pomohou porozum t okolnímu sv tu i sob
samému, budují a posilují jeho občanské postoje i v domí globální odpov dnosti.
Učivo prvního ročníku se v tématech Domov, Rodina a Rok v jeho prom nách
zam uje na sféru nejbliţší ţákov osobní zkušenosti. V dalších ročnících se pak seznamuje
s komplikovan jšími sociálními strukturami, s principy jejich fungování i s moţností vlastní
participace na sociálním ţivot ĚŠkola, Kulturní a hospodá ské bohatství, ízení společnosti,
Právní základy státuě. P stování poučených občanských postoj vrcholí ve čtvrtém ročníku
zam eném na témata globální a lidskoprávní.
Nedílnou součástí obsahu p edm tu je osobnostní rozvoj ţáka – klíčovou součástí
vzd lávacího obsahu je program primární prevence dlouhodob realizovaný spolupracující
organizací ve všech ročnících ĚP centrumě.
Časové vymezení
P edm t občanská výchova je dotován hodinou týdn , v zájmu efektivity projektového
vyučování a skupinové práce jsou hodiny spojeny do dvouhodinového bloku vyučovaného
jednou za čtrnáct dní.
Metody a formy vyučování
Dominantní formou výuky je skupinová práce, která umoţ uje efektivní posilování
sociálních a komunikačních kompetencí. ůktivizující metody práce, p edevším problémové a
projektové vyučování, kritická diskuse, vyhledávání a t íd ní informací, včetn
jejich
kritického posuzování posilují kompetence k učení, kompetence k ešení problém i
kompetence občanské.
Specifikem p edm tu je spolupráce s nevládními organizacemi ĚP- centrum, Člov k
v tísni, Humr, Tady a te ě a státními institucemi ĚMagistrát m sta Plzn , Památník Terezín,
ZČU, Památkový ústav m sta Plzn ě, které spolupracují p i organizování p ednášek, besed a
exkurzí.
Pr

ezová témata a mezip edm tové vztahy
Všechna pr ezová témata jsou zastoupena v celém čty letém cyklu. Obsah p edm tu
koresponduje s dalšími společenskov dními a humanitními disciplínami i s n kterými
p edm ty p írodov dnými Ěp edevším d jepis, český jazyk a literatura, cizí jazyky, zem pis,
biologie, matematika).
Evaluace a autoevaluace
Občanská výchova je, jak uţ sám název napovídá, p edm tem, který se významn
podílí p edevším na osobnostn sociálním rozvoji osobnosti student , formuje jejich občanské
i lidské postoje a vede k odpov dnosti za okolní sv t. Jeho t ţišt nespočívá v získávání
konkrétní sumy znalostí, nýbrţ ve formování postoj , z toho vyplývá i zp sob evaluace, která
hodnotí p edevším aktivní p ístup k ešení úkol , schopnost vyhledávat a kriticky hodnotit
informace a samostatn je zpracovávat a prezentovat ostatním i schopnost kooperace ve
skupin . Samoz ejmou a významnou součástí výuky je autoevaluace.
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU
TÉMů, OBDOBÍ

ROČ.

1.

1.1.
Člov k jako jedinec

VÝSTUP
Ţák:

UČIVO

je si v dom svých schopností a dovedností, Osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti
reflektuje své vlastnosti
Charakter
chápe pot ebu neustálého osobnostního
Osobní potenciál a jeho rozvíjení
r stu
Stereotypy v myšlení a posuzování druhých,
interiorizuje své osobní morální postoje a
otev ená a skrytá diskriminace, xenofobie
zásady
Hodnotová orientace, pot eby a motivace,
respektuje práva druhých lidí
rovnost a nerovnost ve společnosti, sociální
zbavuje se p edsudk v či druhým lidem
politika státu
reflektuje holocaust, umí objektivn
posoudit jeho vliv na současné d jiny

Lidská sexualita a její vnímání, nebezpečí s
ní spojená

zaujímání hodnotových a rozhodovacích
dovedností pro
ešení problém
v
mezilidských
vztazích,
osvojuje
si
pomáhající a prosociální chování
uv domuje si lidskou sexualitu, význam
zdrţenlivosti v dob dospívání, nebezpečí
sexuáln p enosných chorob, cesty p enosu
nákaz obecn a jejich prevenci
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MEZIP DM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

PT: OSV, MKV, VMEGS
MPV:
D – d jiny Rom , holocaust,
chudoba a bohatství v minulosti
Čj – šoa jako literární téma
B- člov k a jeho sexuální ţivot
Exkurze:
Vzd lávací
v památníku Terezín

program
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1.2.
Právní základy státu

vysv tlí, jaké výhody má demokratický Demokracie
zp sob ízení státu pro kaţdodenní ţivot
Ústava
občan
Listina základních práv a svobod
respektuje práva a oprávn né zájmy
Lidská práva
druhých lidí

PT: OSV, VDO, VMEGS
MPV:
D – novov k jako období zrodu
občanských práv, historické formy
ízení státu

uvede p íklady základních práv a svobod Práva zví at
Z – formy ízení státu
kaţdého člov ka a dokument upravujících Práva dít te
Bi – potravní et zec, smyslové
lidská práva
Finanční atlas- práva spot ebitel , rozpočet vnímání zví at
posoudí význam ochrany lidských práv a domácnosti
Projekty: Besedy s NGO hájícími
svobod a v p ípad
pot eby dokáţe
lidská práva, práva d tí a práva
p im en uplat ovat svá práva
zví at
uv domuje si svoje práva jako spot ebitel,
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní p íjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové p íjmy a výdaje,
zváţí nezbytnost jednotlivých výdaj
v hospoda ení domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a p ebytkového
rozpočtu domácnosti
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1.3.
Právo a spravedlnost

uvede p íklady činnosti d leţitých orgán Právní ád ČR Ěvýznam funkce právního PT: VDO, VMEG
právní ochrany občan Ěpolicie, státní ádu, orgány právní ochrany občan , právní
MPV:
zastupitelství, soudy, advokáti, notá iě
norma)
D – d jiny našeho státu
uvede p íklady postih , které m ţe pouţít Protiprávní jednání a jeho postihy
ČJ – odborný styl, výtah
náš stát v p ípad protiprávního jednání
Pracovní právo
Ěpokuta, odn tí svobod aj.ě
Exkurze: soud, beseda s policistou
Rodinné a pracovní právo – zam ení
ČR
uvede p íklady práv a povinností, které
zejména na problematiku zadluţování
vyplývají z d leţitých právních vztah
domácností, orientace v nabídce na
(vlastnictví p edm tu, pracovní pom r,
finančním trhu
manţelstvíě
hospoda ení – rozpočet domácnosti, úspory,
investice, úv ry, splátkový prodej, leasing;
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich
odlišnosti; význam daní
banky a jejich sluţby – aktivní a pasivní
operace, úročení, pojišt ní, produkty
finančního trhu pro investování a pro
získávání prost edk
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1.4.
Primární prevence III.

Reflektuje vlastní trávení volného času a P íčiny uţívání drog, postoj k drogám
uvede p íklady situací, které mohou
Nelegální drogy
napomoci uţívání návykových látek
P edsudky a tolerance
Uvede p íklady nelegálních drog a zná
Sekty, extremismus
rizika spojená s jejich uţíváním

Pozn.:

Program
primární
prevence
lektorsky zajiš uje P-centrum,
st edisko pro primární prevenci
Plze ve čty ech blocích v pr b hu
celého školního roku pravideln po
Reflektuje svou vlastní ţivotní zkušenost s My a zdravý ţivotní styl, prevence soc.
dobu čty let.
patologických jev
„jinakostí“
Je si v dom rizik spojených se vstupem do
sekty, uvede p íklady sekt a vysv tlí rozdíl
mezi sektou a náboţenstvím

PT: OSV, MKV
MPV:

Kooperuje v t ídním kolektivu

Bi – člov k po fyzické i psychické
stránce

Problémy spojené s kriminalitou mládeţe,
uv domuje si význam prevence, pot ebu
zdravého ţivotního stylu

ČJ – drogy jako literární téma
Ch – syntetické látky
TV- člov k a jeho zdraví – pr prava
ke zvyšování odolnosti organismu

2.

2.1.
Sv tová náboţenství

Chápe kulturní i politický
náboţenství v d jinách
Zná základní rozdíly
sv tovými náboţenstvími

mezi

význam Místo náboţenské víry v kulturních d jinách PT: MKV, OSV
lidstva
MPV:
velkými Judaismus, k es anství, islám
D – návaznost na historické znalosti o
d jinách náboţenství
Východní náboţensko-politické systémy
Exkurze: Muzeum Šimona ůdlera
v Dobré Vod a Památník Hartmanice

2.2.
Globalizace

PT: OSV, MKV, VMEGS, ENV
Vysv tlí
termín globalizace a dokáţe Projevy, klady a zápory globalizace
popsat její výhody i nevýhody v širším
Globální problémy současného sv ta a MPV:
kontextu
moţnosti jejich ešení
D – D jiny 20. století
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2.3.
Občanská společnost

Na p íkladech ukáţe vhodné vyuţití Smysl a zp soby participace občan na
r zných
nástroj
hotovostního
a ve ejném ţivot
bezhotovostního placení, uvede p íklady
Nevládní organizace Ěůmnesty International,
pouţití debetní a kreditní platební karty
Člov kv tísni, Transparency International,
vysv tlí význam úroku placeného a Léka i bez hranic atd.ě
p ijatého, uvede nejčast jší druhy pojišt ní
Vybrané učivo základ fungování trţní
a navrhne, kdy je vyuţít, uvede a porovná
ekonomiky, zejména fungování trhu z
nejobvyklejší zp soby nakládání s volnými
mikroekonomie a bankovní systém a finanční
prost edky a zp soby krytí deficitu, na
trhy z makroekonomie
p íkladu chování kupujících a prodávajících
vyloţí podstatu fungování trhu, objasní vliv
nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její
zm ny, na p íkladu ukáţe tvorbu ceny jako
součet náklad , zisku a DPH, popíše vliv
inflace na hodnotu pen z, rozlišuje, ze
kterých zdroj pocházejí p íjmy státu a do
kterých oblastí stát sm ruje své výdaje,
uvede p íklady dávek a p ísp vk
Chápe smysl práce významných českých i Ochrana člov ka a společnosti – mimo ádné
sv tových humanitárních, lidskoprávních, situace, první pomoc
environmentálních a dalších nevládních
organizací
Vysv tlí, v čem spočívá práce ůmnesty
International, Transparency International,
Člov ka v tísni, Léka bez hranic
Kriticky hodnotí výhody a nevýhody práce
nevládních organizací
Ochrana člov
– rozlišuje
mimo ádných
chování v
ohroţujících
pomoci

ka za mimo ádných událostí
varovné signály, prevence
událostí, zásady evakuace,
mimo ádných nebo ţivot
situacích, základy první
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PT: OSV, VDO, ENV
MPV:
D – Rozpad koloniální soustavy, konec
studené války a pád komunismu
TV- nácvik chování v mimo ádných
situacích, zvyšování odolnosti, zásady
zdrav. ţiv. stylu
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2.4.
Primární prevence IV.

Otev en
komunikuje o
partnerských vztah a sexu

problematice Partnerské vztahy a sex
Pohlavn p enosné choroby a antikoncepce

Chápe význam pojmu zdravý sexuální ţivot
Systém péče a sluţeb pro uţivatele drog
a rizikový sex
Zná pohlavn p enosné choroby a ví, jak
sníţit riziko nakaţení
Jmenuje organizace zabývající se léčbou
drogov závislých, chápe význam t chto
za ízení
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PT: OSV
Pozn.:
Program primární prevence lektorsky
zajiš uje P-centrum, st edisko pro
primární prevenci Plze ve čty ech
blocích v pr b hu celého školního
roku pravideln po dobu čty let.
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D JEPIS
Charakteristika vyučovacího p edm tu
Časové, obsahové a organizační vymezení
P edm t d jepis je vyučován jako samostatný p edm t v 1. a 2. ročníku šestiletého
gymnázia. Jeho výuka je dotována v kaţdém ročníku dv ma hodinami týdn . Hodiny nejsou
d leny. Realizuje obsah vzd lávacího oboru D jepis RVP ZV a RVP GV.
Obsah p edm tu tvo í základní poznatky o konání člov ka v minulosti, o významných
epochách a osobnostech národních, evropských a sv tových d jin. D raz je poloţen na
historii 1ř. a 20. století, kde se nacházejí ko eny aktuálních společenských problém .
Zd razn na je zárove sounáleţitost s evropskou civilizací a hodnotami, na nichţ moderní
demokratická Evropa stojí – lidská práva a občanské svobody.
Ţák je veden k tomu, aby zejména
- pochopil souvislosti společenského vývoje v historickém i reálném čase
- orientoval se v historii národní, evropské i sv tové a nacházel paralely v d jinách
místního regionu
- objektivn hodnotil historické události; rozlišoval mýty, mediální manipulaci od
reality a ov ených údaj
- získal úctu ke kulturnímu d dictví lidstva a vlastního národa
- nalezl porozum ní pro odlišnosti ostatních civilizací, kultur
- chápal, ţe historie není jen uzav enou minulostí ani nakupením fakt a definitivních
záv r , ale kladením otázek, jimiţ se současnost prost ednictvím minulosti ptá po
svém vlastním charakteru a své moţné budoucnosti.
D jepisná výuka integruje v pr b hu čty letého studijního cyklu všechna pr ezová témata
vzd lávání. Jsou to: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Mediální
výchova a zčásti Environmentální výchova.
Výchovné a vzd lávací strategie
Učitelé u ţák utvá ejí a rozvíjejí následující klíčové kompetence vzd lávání.
Kompetence k učení:
P edstavuje organizování vlastního ţákova učení, schopnost vyhledávat, t ídit, hodnotit a
prezentovat získané poznatky.
Ţáci se učí pracovat s textem učebnice, historických atlas , encyklopedií, časopis , odborné
literatury, webových stránek. Učí se formulovat zápis zjišt ných poznatk , prezentovat
výsledky ústním projevem, písemn , výtvarn -grafickou formou, společným projektem.
Učitel vede ţáky k osvojení celistvého, objektivního obrazu historie, klade d raz na podstatná
fakta, hledání jejich souvislostí, vyvozování záv r .
Kompetence k ešení problém :
Sm uje k rozvíjení schopnosti kriticky myslet a obhajovat vlastní úsudky. Ţáci vyhodnocují
samostatn získané informace, navrhují ešení zadaných individuálních úkol , organizují
postup p i sloţit jší skupinové práci na projektech.
Učitel motivuje jejich zvídavost úkoly z regionální historie, které navazují na vycházky a
exkurze na kulturn historicky významná místa, návšt vy muzeí, galerií, archeologických
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lokalit. Získává je pro účast v odborných sout ţích ĚD jepisná olympiáda, Historiádaě, vede
je k uváţlivému hodnocení informačních zdroj .
Kompetence komunikativní:
Tzn. dovednost výstiţn , souvisle a kultivovan se vyjad ovat nejen v b ţném kontaktu se
spoluţáky, učiteli nebo mimo školu, ale i na odborné – terminologické Ěhistorickéě úrovni.
Ţáci se učí v diskusi obhájit sv j názor, vhodn argumentovat, naslouchat jiným, p ijmout
kritiku.
Učitel vytvá í prostor pro dialog, doporučuje návšt vu p ednášek, výstav ĚZČU, ůrchiv m sta
Plzn , ZČMě, sledování dokumentárních po ad v médiích, p ipravuje projekce dokument
v hodinách s diskusí o nich.
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede ţáky k efektivní spolupráci s druhými. Motivuje ţáky pro tvorbu projekt
z historie m sta Svoje hodnocení staví na tom, co ţáci znají a zvládají, chválí jejich silné
stránky. Zadává práci samostatnou, ve dvojicích nebo ve skupin tak, aby se ţáci naučili
samostatn rozhodovat, vzájemn respektovat, asertivn prosazovat, prezentovat své výsledky
p ed ostatními a také se kriticky hodnotit.
Kompetence občanské:
Výuka historie pomáhá ţák m pochopit, ţe demokracii a svobodu nelze zam ovat
s anarchií, či totalitním omezením lidských a občanských práv. Učitel vede ţáky k dodrţování
pravidel slušného jednání, respektování názor druhých, p átelským vztah m. Ţáci vhodnou
formou prosazují svá práva, uv domují si své povinnosti a zodpov dnost za svá rozhodnutí.
Kompetence pracovní:
Ţáci si osvojují základní studijní dovednosti, psychohygienické návyky, učí se systematicky
pracovat, spolupracují p i realizaci projekt , vycházek, exkurzí.
Mezip edm tové vztahy
Z hlediska mezip edm tových vztah koresponduje obsah p edm tu d jepis nejvíce
s dalšími společenskov dními obory - občanská výchova, český jazyk a literatura, cizí jazyky,
estetická výchova, zem pis Ěsocioekonomická témata, politická geografieě. V menší mí e
souvisí s p edm ty p írodov dnými Ěbiologie, fyzika, chemie – učivo z d jin v dy a technikyě
a s výukou informatiky Ěvyuţití PC, internetuě.
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU
ROČ.

1.

VÝSTUP
Ţák:

TÉMů
1.1. Novov k :
Období zrodu
občanské společnosti











hodnotí t icetiletou válku jako
mocenský konflikt a
d sledek
náboţenské nesnášenlivosti
porovná zm ny v postavení českých
zemí v habsburské monarchii po
t icetileté válce spjaté s rekatolizací a
v dob osvícenství
na p íkladech evropských d jin
konkretizuje pojmy absolutismus,
konstituční
monarchie,
parlamentarismus
charakterizuje
osvícenství
jako
myšlenkový p ed l, který posunul
vývoj Evropy a ůmeriky k moderní
občanské společnosti
hodnotí vznik USů jako výsledek boje
za nezávislost a občanská práva
rozlišuje um ní a ţivotní styl doby
baroka a osvícenství

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY
T icetiletá válka a její d sledky pro české MPV:
zem a st ední Evropu
ČJL – J. A. Komenský osobnost a dílo,
První burţoasní revoluce
literatura baroka a osvícenství
Kultura a ţivotní styl baroka
Rozvoj
v dy,
techniky
a EV – um ní baroka
vzd lanosti v dob osvícenství
OV – lidská práva a svobody, ústava
Habsburská monarchie a české zem v 18. USA
st.
Z – historické názvy region Evropy
Evropské velmocí v 18.st.
součást
dnešního místopisu
Vznik USA
PT:
UČIVO









P1 – 5, 9, 10, 11
P2 – 2, 3, 4
P3 – 1, 2, 3
P4 – 1, 3, 4
Vycházka: barokní památky Plzn ,
Diecézní muzeum
Projekt: Plze v dob baroka

68

Gymnázium, Plze , Mikulášské nám. 23, Plze – Školní vzd lávací program
1.2. Novov k:
Formování moderní
občanské společnosti














objasní vliv Francouzské revoluce a
napoleonských válek na utvá ení
moderní občanské společnosti
vymezí
zm ny
zp sobené
pr myslovou revolucí ve společnosti,
uv domuje si jejich dopad na ţivotní
prost edí
porovná fáze formování novodobého
českého národa a vysv tlí jejich
pr b h jako součást evropského
emancipačního procesu
rozlišuje cíle a výsledky revolucí 1ř.
st. a dosaţený podíl občan na
politickém ţivot
objasní vznik Rakouska-Uherska a
postavení českých zemí v n m
chápe p edsudky Ěhilsneriádaě jako
p íčinu diskriminace
určí p íčiny nerovnom rného vývoje
evropských stát druhé poloviny 1ř.st.
vysv tlí podstatu soupe ení mezi
velmocemi
a
p íčiny
vzniku
mocenských blok na konci 1ř.st.;
objasní význam kolonií
má základní p ehled o um leckých
stylech a významných osobnostech
kultury, v dy a techniky 1ř.st. a
začátku 20.st.












Francouzská revoluce a napoleonské
období, jejich vliv na Evropu a sv t
Industrializace a její d sledky pro
společnost, sociální otázka
Utvá ení novodobého českého národa a
obdobná emancipační hnutí v Evrop
Revoluce 1ř.st. jako prost edek ešení
politických, sociálních a národnostních
problém
Vznik Rakouska-Uherska a zápas české
politiky o občanská a národní práva
Sjednocení Itálie a N mecka
Občanská válka v USA
Mezinárodní vztahy a koloniální politika
v p edvečer 1.sv tové války
Kultura a um lecké styly 1ř.st.
Rozvoj v dy, techniky a vzd lanosti na
p elomu 1ř. a 20. století

MPV:
OV – pojmy otroctví, nevolnictví, lidská
a občanská práva, ústava Francie
inspirací pro moderní Evropu
ČJL – literatura, ţurnalistika divadlo
v 1ř.st. jako odraz úsilí o emancipaci
českého národa
EV – um lecké trendy 1ř.st
F, Ch, Bi – objevy a vynálezy p írodních
v d
Z – regionální geografie, kolonie
evropských velmocí
PT:
P1 – 5, 9, 10, 11
P2 – 2, 3, 4
P3 – 1, 2, 3
P4 – 1,2, 3, 4, 5
P5 – 1, 3, 4
Exkurze: Národopisné muzeum Plzn ,
muzeum Škoda, Prazdroj
Vycházka: Plze a secese
Projekt: Plze 1ř.st.-modernizace m sta
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1.3. Systemizace
poznatk novov ku od
17.st. do p elomu 1ř. a
20.století



prezentuje výsledky týmové práce
z regionálních d jin



ůplikace poznatk
regionální historii

moderní

doby

v Prezentace projektu: Plze od baroka
k secesi –reflexe klíčových zm n
v ţivot m sta
P1 – 5, 9, 10
P3 – 1, 2, 3
P4 – 1, 3, 4
P6 – 5

2.

2.1. Moderní doba:
Československo a sv t
v 1. polovin 20.
století










popíše p íčiny, pr b h a výsledky
obou sv tových válek; uvede p íklady
zneuţití vojenské techniky
rozlišuje
úlohu domácího a
zahraničního čsl. odboje v pr b hu
sv tových válek
charakterizuje
vývoj
v Československu, Evrop a ve sv t
ve 20. a30.letech 20.století
objasní podstatu nacismu a stalinismu
a výsledky boje demokratických sil
proti totalitním reţim m
vysv tlí
rozdílnost
fungování
Protektorátu Čechy a Morava a
Slovenského státu
chápe podstatu holocaustu, na
p íkladech objasní nacistické „konečné
ešení ţidovské otázky“, nep ijatelnost
antisemitismu a rasismu z hlediska
lidských práv a svobod
popíše rozvoj v dy, techniky a
orientuje
se
v rozmanitosti
um leckých styl první poloviny 20.st.













První sv tová válka a její d sledky
Nové politické uspo ádání Evropy a úloha
USů ve sv t
Vznik Československa, jeho vývoj a
problémy, osobnost TGM
Ruské revoluce, vznik SSSR, projevy
stalinismu
Poválečná obnova a léta prosperity
v Evrop a ve sv t
Sv tová hospodá ská krize, nástup fašismu,
nacismu; d sledky pro Československo a
sv t
Mnichovská krize
Druhá sv tová válka, holocaust
Protektorát Čechy a Morava, domácí a
zahraniční
odboj,
obnovení
Československa
Výsledky 2. sv tové války a poválečné
uspo ádání sv ta
Um ní, v da a technika první poloviny 20.
století; nástup masové kultury, sportu

MPV:
ČJL - reflexe sv t. válek, fašismu,
holocaustu v literatu e
OV –totalitní a demokratické reţimy;
vliv extrémních ideologií na občanskou
společnost; interpretace holocaustu
EV – pluralita um leckých styl
TV – olympijské hnutí, sportovní kluby,
sv tové sportovní sout ţe
PT:
P1 – 5, 9, 10, 11
P2 – 2, 3, 4
P3 – 1, 2, 3
P4 – 1, 3, 4, 5
Vycházka: plze ské synagogy
Projekt: Plze ve 20.st
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2.2. Moderní doba:
rozd lený a integrující
se sv t 2. poloviny
20.st.










vysv tlí p íčiny vzniku bipolárního
sv ta; uvede p íklady st et obou
blok a d vody ukončení studené
války
posoudí ţivotní podmínky na obou
stranách „ţelezné opony“
popíše
a
zhodnotí
období
komunistické
totality
v Československu
rozlišuje zp sob obnovy demokracie
v postkomunistických zemích
uvede p íklady specifického vývoje
zemí ůfriky, ůsie, Latinské ůmeriky
popíše proces sjednocování Evropy;
zná hlavní instituce EU
prokáţe
základní
orientaci
v problémech současného sv ta, v
p ínosu v dy, techniky a v pestrosti
um leckých styl druhé poloviny 20.
století












Studená válka supervelmocí USů a SSSR,
soupe ení jejich blok
Rozdílný vývoj zemí východního a
západního bloku na vybraných p íkladech
Československo v období komunistické
totality
Krize a rozpad sov tského impéria
Vznik ČR, obnova demokracie ve
východním bloku
Dekolonizace a mimoevropský sv t
Sjednocující se Evropa a její místo
v současném sv t
Ohniska nap tí a konflikt ve sv t , hrozba
terorismu
Globální problémy moderní společnosti
Kultura, v da a technika druhé poloviny
20.století

MPV:
ČJL – poválečná literatura a úloha medií
EV – nové trendy v um ní
OV – humanitární, lidskoprávní a
environmentální organizace
Z, Ch, F, Bi, Inf – globální problémy
současnosti
Z – ČR a evropská integrace,
mezinárodní organizace, zm ny na
politické map sv ta
F, Ch, Bi, Inf - nové objevy, vynálezy,
výzkum vesmíru, internet
PT:
P1 – 5, 9, 10, 11
P2 – 2, 3, 4
P3 – 1, 2, 3
P4 – 1,2, 3, 4, 5
P5 – 2, 3, 4
P6 – 1,2, 3
Projekt: Plze ve 20. století

2.3. Systemizace
poznatk z d jin 20.
století



prezentuje výsledky týmové práce
z regionálních d jin 20. století



ůplikace poznatk
v místním regionu

z historie

20.st. Prezentace projektu:
Plze ve 20. století
P1 – 5, 9, 10
P3 – 1, 2, 3
P5 – 3, 4
P6 – 5
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ZEM PIS
Charakteristika vyučovacího p edm tu
P edm t zem pis je vyučován jako samostatný p edm t v 1. a 2. ročníku šestiletého studia na
gymnáziu. V prvním ročníku je dotován dv ma hodinami týdn ve t ídách se zam ením
studia na matematiku a p írodní v dy. Ve druhém ročníku je dotován jednou hodinou týdn .
Obsah p edm tu tvo í základní poznatky o naší Zemi, o mapách a mapování. Velký d raz je
kladen na poznání fyzickogeografické sféry, tyto poznatky jsou pak vyuţívány a rozši ovány
v regionálním zem pise sv tadíl . Dále se ţáci seznamují se socioekonomickou a politickou
geografií a na záv r d kladn poznají Českou republiku.
Dominantní formou výuky je skupinová práce, dopl ovaná frontální výukou.
Cílem výchovných a vzd lávacích strategií je vybavit ţáky souborem klíčových kompetencí
na úrovni, která je pro n dosaţitelná a p ipravit je tak na další vzd lávání.
Kompetence k učení – umoţnit ţák m osvojit si strategii učení a motivovat je pro
celoţivotní učení.
Kompetence k ešení problém – podn covat ţáky k tvo ivému myšlení, logickému
uvaţování a k ešení problém .
Kompetence komunikativní – vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci.
Kompetence sociální a personální – rozvíjet u ţák schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní i druhých.
Kompetence občanské – p ipravovat ţáky jako svobodné a zodpov dné osobnosti,
uplat ující svá práva a plnící své povinnosti.
Kompetence pracovní – pomáhat ţák m poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné
moţnosti a uplat ovat získané v domosti a dovednosti p i profesní orientaci.
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU ZEM PIS
ROČ.

1.

VÝSTUP
Ţák:

TÉMů
1. 1. Zem pis sv tadíl









lokalizuje na mapách významné geog.
pojmy se kterými se seznámil
charakterizuje p írodní pom ry, osídlení
provede regionalizaci sv tadílu, vytýčí
společné znaky, provede porovnání
vyhledá a charakterizuje vybrané státy
lokalizuje na map hlavní soust ed ní
obyvatel a hospodá ských činností
seznámí se s mezinárodními organizacemi
vyhledá na mapách nejvýznamn jší
oblasti cestovního ruchu

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY
Evropa
–
fyzickogeografická
a B - lidská populace, lidské rasy,
podmínky ţivota na Zemi, vliv osídlení
socioekonomická charakteristika
na krajinu
Evropa – regionalizace
Evropa – vybrané státy a jejich D - nejstarší osídlené oblasti, vznik
charakteristika
m st, pr myslová revoluce
UČIVO





OV - lidská práva, šet ení surovinami,
bezpečnost dopravy, zdravý ţivotní styl
M - grafy, kartogramy, statistika
Ch - chemický pr mysl
VT – vyhledávání informací, tvorba
prezentací
Dle aktuální nabídky p ednášky,
komentované dataprojekce.
Jednodenní exkurze dle aktuálních
moţností v Plze ském kraji či vícedenní
exkurze do vybraného regionu České
republiky.
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1.2. Socioekonomická
geografie









pracuje aktivn s tematickými mapami
posuzuje lokalizační faktory sídel a hosp.
aktivit
orientuje se v počtu a rozmíst ní lidí,
vyhodnocuje
aktuální
demografické
ukazatele
popisuje rozmíst ní lidských ras, národ ,
jazyk , náboţenství, lidských sídel,
nejvýznamn jších aglomerací
určuje a vyhledává hlavní oblasti
sv tového hospodá ství
porovnává a lokalizuje na mapách jádrové
a periferní oblasti sv tového hospodá ství
vymezí kritéria hodnocení vysp losti státu



společenské, sídelní a hospodá ské pom ry B - lidská populace, lidské rasy,
podmínky ţivota na Zemi, obţiva
současného sv ta
obyvatelstva, produkty rostlinné a
ţivočišné výroby, fosilní paliva,
suroviny pro textilní a potraviná ský
pr mysl, podvýţiva, hlad, HIV
D - nejstarší civilizace, zvyšování tempa
r stu počtu obyvatel od 1ř. stol. demografická revoluce, vznik m st,
pr myslová revoluce
OV - lidská práva, konzumní zp sob
ţivota, volba povolání
ČJL - základní konverzační témata,
zdroj informací
Ch - chemizace v zem d lství - vliv na
p írodu, kvalitu potravin
F - parní stroj, jaderná reakce
VT - zdroj informací, tvorba prezentací
Dle aktuální nabídky p ednášky,
komentované dataprojekce.
Exkurze do vybrané firmy či závodu se
zam ením na SES.

1.3. Politická geografie







orientuje se na politické map sv ta
zjistí aktuální počet suverénních stát ,
vyhledá na map nov vzniklé
rozlišuje a porovnává státy podle polohy,
rozlohy, počtu obyvatel, státního z ízení,
formy vlády, správního člen ní
lokalizuje p íklady konflikt ve sv t
uvede
p íklady
nejvýznamn jších
politických, vojenských a hospodá ských
seskupení



státy sv ta, hlavní mezinárodní politické, VT - zdroj informací, tvorba prezentací
vojenské a hospodá ské organizace a
seskupení
Dle aktuální nabídky p ednášky,
komentované dataprojekce.
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2.

2.1. Česká republika









2.1.1






určí geografickou polohu a vyhodnotí ji
podle r zných kritérií
porovná rozlohu republiky s rozlohou
vybraných a sousedních stát
popíše vznik republiky
s pomocí map určí vznik a vývoj reliéfu,
vyhledá horopisné celky
charakterizuje podnebí, vodstvo, p dy,
rostlinstvo a ţivočišstvo
zhodnotí stav ŢP, vymezí NP a CHKO
charakterizuje nejčast jší mimo ádné
události zp sobené p írodními vlivy
vyhledá, popíše a zd vodní nejv tší a
nejmenší soust ed ní obyvatelstva
vyhledá nejv tší a nejvýznamn jší sídla,
určí jejich lokalizační faktory
srovná ukazatele o lidnatosti, rozmíst ní,
pohybu a struktu e obyvatel, porovná je
s ukazateli v sousedních státech
vyhledá aktuální demografické údaje
svého m sta, zpracuje a vyhodnotí je,
pokusí se o prognózu



poloha, rozloha, členitost
p írodní pom ry ČR

povrchu

a B - geologická stavba, ochrana p írody,
vliv osídlení na krajinu, stav p írody,
obţiva obyvatel, produkty zem d lství,
suroviny
M - porovnávání rozlohy, hustota
obyvatel, práce s daty
F - atmosférické prvky, typy elektráren





ČJL - ná ečí, významné osobnosti
ţivotní prost edí ČR, NP, CHKO,
mimo ádné události zp sobené p írodními VT – vyhledávání informací, tvorba
vlivyĚpovodn , v trné a sn hové kalamityě prezentací, p íprava na exkurzy či
projekt
obyvatelstvo a sídelní pom ry

Dle aktuální nabídky p ednášky,
komentované dataprojekce.
Jednodenní exkurze dle aktuálních
moţností v Plze ském kraji či vícedenní
exkurze do vybraného regionu České
republiky.
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2.1.2





2.1.3

2.1.4





porovnává p edpoklady, rozmíst ní a
perspektivu hospodá ských aktivit
charakterizuje zem d lství, pr mysl,
dopravu a spoje, sluţby a cestovní ruch
zhodnotí postavení svého m sta v rámci
hospodá ství státu



lokalizuje na mapách kraje ČR,
charakterizuje
p írodní
podmínky,
hospodá ství,
zvláštnosti,
kulturní
zajímavosti a významné osobnosti
jednotlivých kraj , porovnává jejich
hospodá skou funkci a vysp lost



zjistí historii, statistické údaje, regionální
zvláštnosti, typické znaky p írody,
osídlení, hospodá ství a kultury místního
regionu a jeho perspektivu



hospodá ství ČR

D - vznik m st, vývoj urbanizace,
historie pr myslu, historie regionu
Ch - vyuţití nerostných surovin,
chemický pr mysl, petrochemie

kraje ČR

VT – vyhledávání informací, tvorba
prezentací, p íprava na exkurzy či
projekt
M- statistické údaje, grafy
Dle aktuální nabídky p ednášky,
komentované dataprojekce.

místní region
Jednodenní exkurze dle aktuálních
moţností v Plze ském kraji či vícedenní
exkurze do vybraného regionu České
republiky.
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2. 2. Globální problémy



vymezí globální problémy, hledá p íčiny,
diskutuje o moţných d sledcích, hledá
ešení



globální problémy současného sv ta



rozlišuje vzhled, funkci a znaky p írodní a
kulturní krajiny, uvede konkrétní p íklady
posuzuje
p sobení
p írodních
krajinotvorných proces , vzájemný vztah
mezi p írodou a člov kem
zhodnotí společenské a hospodá ské vlivy
lidské společnosti na krajinu a ŢP, uvede
kladné i záporné p íklady
zhodnotí dodrţování zásad ochrany
p írody a ŢP na lokální i globální úrovni
navrhne moţné ešení problematiky



krajina a ŢP

ovládá základy praktické geografie a
orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy p i
pozorování a hodnocení krajiny
uplat uje v praxi zásady bezpečného
pohybu
a
pobytu
v krajin
a
v modelových
situacích
zásady
bezpečného chování a jednání p i
mimo ádných událostech



krajina

2. 3. Krajina a ţivotní
Prost edí






2.4. Praktický zem pis





B - podvýţiva, hlad, ůIDS, kyselé dešt ,
oteplování, ekologické katastrofy,
rozši ování pouští, vyčerpatelné
suroviny, kácení tropických deštných
les , fotosyntéza
Ch – skleníkový efekt, ozón, oteplování
D - rozvoj společnosti, zm ny krajiny a
ţivota lidí v pr b hu času
F - alternativní zdroje energie, rozvoj
techniky
OV - mezinárodní spolupráce, pokrok
lidstva, šet ení surovinami
VT – informace, prezentace

praktický zem pis

B - ţivotní prost edí, ekologie, vliv
prost edí na zdraví člov ka, ţivot
v p írodní a kulturní krajin
Dle aktuální nabídky p ednášky,
komentované dataprojekce.
Jednodenní exkurze dle aktuálních
moţností v Plze ském kraji či vícedenní
exkurze do vybraného regionu České
republiky.
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FYZIKA
Charakteristika vyučovacího p edm tu
Vzd lávací oblast – Člov k a p íroda
Ročník
Počet hodin

1.
2

2.
2

Vzd lávací oblast - Člov k a sv t práce
Ročník
Počet hodin

1.
0,5

2.
0,5

V rámci vyučovacího p edm tu fyzika se realizují tematické okruhy pr ezových
témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova , Mediální výchova a
Výchova demokratického občana.
Výuka fyziky je zaloţena na dialogu s ţákem a na zp tné vazb mezi učitelem a
ţákem. D raz je kladen na samostatné vyvozování souvislostí a záv r ţáky, na kreativitu
ţák . Výklad učiva je vhodn dopl ován demonstračními i ţákovskými experimenty.
Nedílnou součástí výuky fyziky jsou laboratorní cvičení, která rozvíjejí tv rčí schopnosti ţák
i schopnost komunikace a kooperace v pracovní skupin .
Výuka fyziky p ispívá k rozvoji logického myšlení ţák a učí je schopnosti v cné a
srozumitelné argumentace. Významná je téţ role fyziky pro rozvoj geometrické p edstavivosti
ţák a pro rozvoj grafických dovedností.
Dominantním mezip edm tovým vztahem je vztah k matematice, p edevším
k základním matematickým operacím. Úzký je také vztah k chemii p edevším v partii stavba
látek a v elektrochemii. Významné je také spojení se zem pisem, d jepisem a občanskou
výchovou.
Výchovné a vzd lávací strategie
Kompetence k učení.
Ţáky vedeme ke schopnosti pracovat s informacemi, odd lovat podstatné od
podruţného.
Ţáky vedeme k vytvá ení efektivní strategie učení s ohledem na jejich individuální
schopnosti.
Preferujeme tv rčí činnost ţák , sout ţivé formy práce.
Ţák m umoţ ujeme vlastní experimentální práci a utvá íme u nich schopnost
kritického hodnocení dosaţených výsledk .
Ţáky vedeme k pochopení smyslu a významu učení pro harmonický rozvoj jejich
osobnosti.
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Nadaným ţák m umoţ ujeme rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v rámci
fyzikálních sout ţí a olympiád.
Kompetence k ešení problém
Proces osvojování nových poznatk koncipujeme jako proces ešení problémových
situací.
Ţáky vedeme ke schopnosti diskuse o daném problému, ke schopnosti obhájit vlastní
názor.
Ţáky vedeme k objevování r zných variant ešení a ke hledání optimálního zp sobu
ešení problému.
U ţák
z nezdaru.

rozvíjíme trp livost, houţevnatost, cílev domost a schopnost poučit se

Ţáky motivujeme problémovými úlohami z praktického ţivota.
P i ešení problému vedeme ţáky k vyhledávání dostupných informací v r zných
zdrojích – tišt ných i počítačových.
Ţák m zadáváme referáty a diskusní p ísp vky na vhodná fyzikální témata.
Umoţ ujeme ţák m rozvíjet svou kreativitu v rámci r zných fyzikálních sout ţí.
Kompetence komunikativní
Vedeme ţáky ke schopnosti kultivovaného slovního i písemného vyjad ování, ke
schopnosti stručného a výstiţného vyjád ení svých myšlenek.
Vedeme ţáky ke schopnosti diskuse s učiteli i se spoluţáky, ke schopnosti obhajovat
své názory, ale i p ijímat názory ostatních.
Schopnost komunikace s učitelem a se spoluţáky rozvíjíme také p i laboratorních
cvičeních a ţákovských experimentech.
Vyuţíváme dostupných mediálních prost edk k tomu, by si ţáci osvojili vhodné
zp soby komunikace a aby um li tyto prost edky ke komunikaci pouţívat.
Kompetence sociální a personální
V rámci laboratorních cvičení a provád ní ţákovských experiment vedeme ţáky ke
schopnosti pracovat ve skupin , pod izovat se názoru v tšiny, ale i vést pracovní skupinu.
V rámci skupinové práce rozvíjíme u ţák pocit zodpov dnosti za výsledky práce
skupiny, pocit sounáleţitosti a uspokojení z vlastního p ísp vku k výsledk m týmu.
Vedeme ţáky ke schopnosti naslouchat druhým, být ohleduplným a dokázat pomoci
v p ípad pot eby.
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Kompetence občanské
Vedeme ţáky k respektování základních občanských a morálních hodnot, k odmítání
násilí slovního i fyzického, ke schopnosti postavit se hrubému porušování lidských práv a
svobod.
Vedeme ţáky ke schopnosti správn se zachovat v kritických situacích ohroţujících
ţivot a zdraví lidí.
Rozvíjíme u ţák ekologické myšlení, pocit zodpov dnosti za stav p írody na Zemi.
Vedeme ţáky k šetrnému a ohleduplnému vztahu k rostlinám a ţivočich m, k
nezat ţování ţivotního prost edí.
Zd raz ujeme globální charakter t chto problém , nutnost spolupráce sv tových
organizací, nutnost nad adit zájmy ochrany p írody na Zemi sobeckým ekonomickým
zájm m jednotlivých společností.
Vedeme ţáky k pochopení nutnosti poznávání jiných národ a mentalit, jiných
kulturních a společenských tradic pro ešení globálních problém lidstva.
Kompetence pracovní
V rámci skupinové pracovní činnosti vedeme ţáky k dodrţování základních pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.
Rozvíjíme manuální i psychické dovednosti ţák , schopnost pracovat podle návodu,
vybírat vhodné pom cky a materiály, schopnost pracovat efektivn a p esn .
Seznamujeme ţáky s r znými pracovními dovednostmi a postupy v rámci po ádaných
exkurzí do vybraných pracovních podnik .
Vedeme ţáky k zodpov dnému výb ru budoucího povolání, ke schopnosti posoudit
vlastní moţnosti a talent.
Umoţ ujeme ţák m
st edoškolském klubu.

seberealizaci

v zájmových
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU
ROČ.

1.

TÉMů

1.1. Shrnutí poznatk
z mechaniky mechanický pohyb,
síla, Newtonovy
pohybové zákony,
mechanika tekutin

Ţák:

VÝSTUP

 chápe p edstavu o relativit klidu a
pohybu t les
 pouţívá veličinu rychlost k rozlišení
rovnom rného a nerovnom rného
pohybu t les
 dokáţe vysv tlit význam veličiny
síla, m í velikost síly pomocí
silom ru, graficky skládá síly, hledá
výslednici
 charakterizuje t ţišt t lesa, určuje
jeho polohu v t lese v jednoduchých
p ípadech
 pouţívá Newtonovy pohybové
zákony pro vysv tlení p íčin
jednoduchých pohyb t les
 vyuţívá poznatky o otáčivých
účincích síly u jednoduchých stroj
 pracuje s fyzikální veličinou tlak
 m í velikost t ecí síly p i smýkání
t lesa po podloţce
 aplikuje Pascal v zákon, vysv tluje
p íčinu hydrostatického tlaku, určuje
objem pevného t lesa pomocí
ůrchimédova zákona pro kapaliny
 umí vysv tlit p íčiny existence
atmosférického tlaku, chápe vznik
podtlaku a p etlaku a aplikuje tyto
poznatky v praktických situacích

UČIVO
















klid a pohyb t les, popis pohybu,
rovnom rný a nerovnom rný
pohyb
veličina rychlost, vztah mezi
drahou a rychlostí rovnom rného
pohybu
veličina síla, její grafické
znázorn ní a m ení
skládání sil, rovnováha sil
t ţišt t lesa, gravitační síla
Newtonovy pohybové zákony –
zákon setrvačnosti, zákon síly a
zákon akce a reakce
otáčivé účinky síly, veličina
moment síly
jednoduché stroje
deformační účinky síly, tlaková
síla, veličina tlak
t ení, t ecí síla a její m ení
tlak v kapalinách a plynech,
Pascal v zákon a jeho vyuţití,
hydrostatická tlaková síla,
hydrostatický tlak
ůrchiméd v zákon a jeho vyuţití
atmosférický tlak a jeho m ení,
vztlaková síla v atmosfé e,
m ení p etlaku a podtlaku
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MEZIP DM TOVÉ VZTůHY, PR
TÉMůTů, POZNÁMKY

EZOVÁ

M – vyjád ení neznámé ze
vzorce, grafické vyjad ování
fyzikálních závislostí, t ţišt
Bi – dýchání
D - jednoduché stroje,
ůrchimédes
P1.3, P1.6, P1.7 - Osobnostní a
sociální výchova – rozvoj
komunikace v rámci pracovní
skupiny, p stování mezilidských
vztah , kooperace, kreativita
P6.4, P6.5 – Mediální výchova –
tvorba mediálních sd lení, práce
v realizačním týmu
P2.4 – Výchova demokratického
občana - principy demokracie
jako formy vlády a zp sobu
rozhodování
P3.2 - Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech - pochopení
významu Newtonových
pohybových zákon pro
vysv tlení struktury Sluneční
soustavy, pro celosv tový rozvoj
v dy a techniky
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1.2. Práce, energie
teplo






1.3. Zm ny skupenství
látek




vypočítá práci vykonanou stálou
silou p i p emís ování t lesa,
orientuje se v jednotkách práce,
rozlišuje mezi prací a výkonem,
orientuje se v jednotkách
výkonu
vysv tluje vzájemné p em ny
energií
určuje teplo p ijaté nebo
odevzdané t lesem, zm í
m rnou tepelnou kapacitu t lesa




vysv tluje jednotlivé zm ny
skupenství látek
porovnává výhody a nevýhody
jednotlivých spalovacích motor







práce a výkon, účinnost
pohybová a polohová energie a
jejich vzájemné p em ny
vnit ní energie a teplo, tepelná
vým na, kalorimetrie - m ení

zm ny skupenství látek, tání a
tuhnutí, sublimace a desublimace,
vypa ování, var, kapaln ní
spalovací motory
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P3.1 - Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – zdroje energií na
Zemi; obnovitelné zdroje energie
P5.3, P5.4 - Environmentální
výchova – šetrné vyuţívání
energetických zdroj ; ekologie
P1.3, P1.6, P1.7 - Osobnostní a
sociální výchova – rozvoj
kooperace a komunikace
v pracovní skupin ; kreativita
P6.4, P6.5 – Mediální výchova –
tvorba mediálních sd lení, práce
v realizačním týmu
P2.4 – Výchova demokratického
občana - principy demokracie
jako formy vlády a zp sobu
rozhodování
Ov – ekologická výchova
D – pr myslová revoluce
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1.4. Meteorologie




1.5. Elektrické jevy




posuzuje základní vlivy na vývoj
počasí
vysv tluje vznik základních
meteorologických jev





atmosféra Zem a její sloţení
základní meteorologické jevy a
jejich m ení – tlak, teplota,
vlhkost
p edpov počasí

rozlišuje vodič a izolant
graficky zobrazuje elektrické
pole pomocí elektrických siločar





elektrický náboj a jeho m ení
elektrický vodič a izolant
elektrické pole
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P3.1 - Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech - celosv tové
problémy se stavem zemské
atmosféry; globální oteplování
P5.3, P5.4 - Environmentální
výchova – ekologické chování;
sniţování škodlivých exhalací
P6.3 - Mediální výchova –
význam médií pro informovanost
obyvatelstva o stavu Zemské
atmosféry
Z – podnebí, p edpov počasí
Ch – stavba atomu, elementární
částice
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1.6. Elektrický proud










1.7. Vedení
elektrického proudu
v kapalinách a plynech




rozlišuje stejnosm rný a st ídavý
elektrický proud
sestavuje jednoduchý elektrický
obvod a zm í velikost
elektrického proudu
procházejícího spot ebičem,
určuje el. nap tí na spot ebiči
vyuţívá vztah mezi elektrickým
proudem a nap tím v rezistoru
určí závislost elektrického
odporu kovového vodiče na
geometrickém tvaru a teplot
zapojuje rezistory sériov a
paraleln
rozumí regulaci velikosti el.
proudu a nap tí v obvodu
ovládá základní zásady
bezpečnosti práce
s elektrickými. spot ebiči a
zásady první pomoci p i úrazu
elektrickým proudem



sestaví elektrolyzér a popíše
vyuţití elektrolýzy v praxi
orientuje se v druzích
elektrických výboj














elektrický proud, m ení velikosti
el. proudu, jednotky el. proudu
elektrický obvod
elektrické nap tí, m ení velikosti
elektrického nap tí, jednotky
elektrického nap tí, zdroje
elektrického nap tí
Ohm v zákon – m ení
elektrický odpor
rezistor, spojování rezistor ,
reostat, potenciometr a jejich
vyuţití
elektrická práce a energie
zásady bezpečnosti práce
s elektrickými spot ebiči, pojistky

vedení elektrického proudu
v kapalinách – elektrolýza
elektrický proud v plynech –
elektrické výboje
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P1.3, P1.6, P1.7, - Osobnostní a
sociální výchova - rozvoj
kooperace a komunikace
v pracovní skupin ; kreativita;
posilování sociálního cít ní ţák ,
ohleduplnosti a schopnosti
pomoci postiţeným
P4.2 – Multikulturní výchova –
lidské vztahy
P5.3, P5.4 - Environmentální
výchova – ekologické zdroje
nap tí
P2.4 – Výchova demokratického
občana - principy demokracie
jako formy vlády a zp sobu
rozhodování
P6.4, P6.5 – Mediální výchova –
tvorba mediálních sd lení, práce
v realizačním týmu
Ch – elektrochemické d je
M – ešení rovnic
Bi – účinky elektrického proudu
na člov ka
Ch - elektrochemie
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2.

2.1. Elektromagnetické
jevy






2.2. St ídavý proud





vysv tlí rozdíl mezi elektrickým
a magnetickým polem
graficky zobrazuje magnetické
pole cívky s proudem pomocí
magnetických indukčních čar
aplikuje poznatky o silovém
p sobení mg. pole na silové
p sobení na cívku s proudem
vyuţívá poznatky o jevu
elektromagnetické indukce na
konkrétní p íklady



vysv tlí charakter st ídavého
proudu, rozliší r zné hodnoty
st ídavého proudu, zm í
velikost st ídavého proudu
rozlišuje mezi usm r ováním a
transformací st ídavého proudu,
sestaví jednoduchý usm r ovač
a transformátor
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magnetické pole elektrického
proudu, elektromagnet a jeho
vyuţití
p sobení mg. pole na cívku
s proudem, elektromotor
elektromagnetická indukce a její
vyuţití

P3.1 - Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – rozhodující
význam jevu elektromagnetické
indukce pro výrobu elektrické
energie ve sv t
P5.3, P5.4 -Environmentální
výchova – výhody vyuţívání
elektrické energie
P2.4 – Výchova demokratického
občana - principy demokracie
jako formy vlády a zp sobu
rozhodování

vznik st ídavého proudu, m ení
velikosti st ídavého proudu a
nap tí, efektivní hodnota
st ídavého proudu
usm r ování a transformace
st ídavého proudu , rozvodná
elektrická sí

P1.3, P1.6, P1.7 - Osobnostní a
sociální výchova – rozvoj
kooperace a komunikace
v pracovní skupin ; kreativita
P6.4, P6.5 – Mediální výchova –
tvorba mediálních sd lení, práce
v realizačním týmu
P2.4 – Výchova demokratického
občana - principy demokracie
jako formy vlády a zp sobu
rozhodování
M – grafy funkcí
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2.3. Vedení elektrického
proudu v polovodičích





charakterizuje vlastní a nevlastní
polovodič, vysv tlí rozdíly mezi
kovovým vodičem a
polovodičem
rozlišuje mezi zapojením
polovodiče diody v propustném
a záv rném sm ru, prom í
voltampérovou charakteristiku
diody
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vlastní polovodiče, termistor,
fotorezistor – praktické vyuţití
nevlastní polovodiče – typ P, typ
N
polovodičová dioda a její vyuţití,
voltampérová charakteristika
diody

P3.2 - Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – pochopení
významu polovodičové techniky
pro p enos informací ve sv t pro
obrovský rozmach výpočetní
techniky
P1.3, P1.6, P1.7 -Osobnostní a
sociální výchova – rozvoj
kooperace a komunikace
v pracovní skupin ; kreativita
P6.4, P6.5 – Mediální výchova –
tvorba mediálních sd lení, práce
v realizačním týmu
P2.4 – Výchova demokratického
občana - principy demokracie
jako formy vlády a zp sobu
rozhodování
Ch – polovodiče
Inf – polovodičové součástky
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2.4. Mechanické kmitání
a vln ní






2.5. Základy akustiky




rozlišuje jednotlivé typy
mechanických oscilátor
rozumí vztah m mezi periodou,
frekvencí a úhlovou frekvencí
kmitání, zm í periodu kmit
mechanického oscilátoru
vysv tlí rozdíl mezi kmitáním a
vln ním





orientuje se v charakteristikách
zvuku
porovnává metody záznamy
zvuku
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mechanické oscilátory
záznam mechanického kmitání
popis kmitání, perioda a
frekvence kmitání
mechanické vln ní – popis, ší ení
v látkách, vlnová délka - m ení

zvuk a jeho vlastnosti, ší ení
zvuku v látkách, charakteristiky
zvuku
základy hudební akustiky,
záznam zvuku

P1.3, P1.6, P1.7 - Osobnostní a
sociální výchova – rozvoj
kooperace a komunikace
v pracovní skupin ; kreativita
P6.4, P6.5 – Mediální výchova –
tvorba mediálních sd lení, práce
v realizačním týmu
P2.4 – Výchova demokratického
občana - principy demokracie
jako formy vlády a zp sobu
rozhodování
M – goniometrické funkce, grafy
funkcí
P6.3 - Mediální výchova –
historický význam záznamu
zvuku pro rozvoj p enosu
informací
P5.3, P5.4 - Environmentální
výchova – negativní vliv
nadm rného hluku na ţivotní
prost edí
Hv – hudební stupnice
Bi – ucho, hluk
Inf – záznam zvuku
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2.6. Elektromagnetické
vln ní a zá ení

2.7. Jaderná energie







chápe rozdíl mezi mechanickým
a elektromagnetickým vln ním,
orientuje se v druzích
elektromagnetického vln ní a
zá ení




charakterizuje částice tvo ící
atomové jádro
rozlišuje druhy radioaktivních
zá ení – jejich účinky a
nebezpečnost
vysv tlí význam syntézy
atomových jader a št pení
atomových jader pro lidskou
společnost
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popis elektromagnetického vln ní
ší ení elektromagnetického vln ní
v prost edí
elektromagnetické zá ení – druhy,
význam

P5.3, P5.4, P3.1 Environmentální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech ochrana p ed účinky
nebezpečných zá ení
P6.3 - Mediální výchova –
význam vyuţívání
elektromagnetického vln ní pro
p enos informací
Ov – p enos informací
P5.3, P5.4, P3.1 stavba atomového jádra
radioaktivita – p irozená a um la, Environmentální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a
její vyuţití
jaderná reakce – št pení a syntéza globálních souvislostech atomových jader, jaderný reaktor ochrana p ed účinky
radioaktivních zá ení
ochrana p ed účinky jaderného
- celosv tový význam jaderných
zá ení
elektráren
- problémy s vyho elým palivem
P6.3 - Mediální výchova –
význam médií pro informovanost
obyvatelstva o jaderném
nebezpečí
Ch – stavba atomového jádra
Ov – ekologická výchova
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2.Ř. Zem a vesmír





orientuje se ve struktu e
Sluneční soustavy,
charakterizuje jednotlivé planety
sluneční soustavy, chápe
význam Slunce jako úst edního
t lesa této soustavy
orientuje se v objektech, které
lze pozorovat na obloze
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Sluneční soustava a naše galaxie
hv zdný vesmír
orientace na obloze
kosmonautika
význam vesmíru

P3.2 - Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – rozhodující
význam Slunce pro ţivot lidí na
Zemi – výzkum vesmíru jako
sjednocující prvek politiky stát
D, Z – Sluneční soustava
Ov – člov k a vesmír
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CHEMIE
Charakteristika vyučovacího p edm tu
Vzd lávací oblast: Člov k a p íroda
V p edm tu chemie se realizuje obsah vzd lávacího oboru Chemie RVP ZV a RVP
GV. P edm t je vyučován ve 1. a 2. ročníku.
Celkové týdenní dotace činí 2 a 2 hodiny. K p edm tu je p idána část vzd lávací
oblasti Člov k a sv t práce – Práce s laboratorní technikou
s týdenními dotacemi ½ a ½ hodiny. D lené hodiny jsou zam eny na experimenty,
laboratorní práce a projekty.
Součástí jsou tematické okruhy pr ezových témat: Osobnostní a sociální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a
Mediální výchova.
Poznatky z chemie vedou ţáky k pochopení základ tohoto v dního oboru, jeţ jsou
pro n součástí jejich všeobecného vzd lání. K tomu slouţí výb r chemických látek a reakcí
z p írody a z b ţné praxe, informace o bezpečném a účelném zacházení s chemickými
látkami. Také jde o osvojování základních dovedností spojených s pozorováním vlastností
látek a jednoduchých chemických reakcí, o provád ní jednoduché experimentální činnosti, o
vysv tlování chemických jev a um ní nalézat a zd vod ovat záv ry a poté je uvád t do
širších souvislostí. U ţák je t eba vzbuzovat zájem o chemii s tím, ţe bez její poznatkové
soustavy se člov k neobejde tak ka v ţádné oblasti své činnosti, a také s nutností ochrany
ţivotního prost edí a vlastního zdraví.
S výukou rovn ţ souvisí podpora ţák v účasti na sout ţích a aktivitách
souvisejících s chemií ĚChO, korespondenční seminá z Ch apod.).
Výchovné a vzd lávací strategie
Kompetence k učení
Ţák:
- vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné zp soby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a ídí vlastní učení, projevuje ochotu v novat
se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení.
- vyhledává a t ídí informace a na základ jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivn vyuţívá v procesu učení, tv rčích činnostech a praktickém
ţivot .
- operuje s obecn uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí v ci do souvislostí,
propojuje do širších celk poznatky z r zných vzd lávacích oblastí a na základ toho si
vytvá í komplexn jší pohled na matematické, p írodní, společenské a kulturní jevy.
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- samostatn pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky
posuzuje a vyvozuje z nich záv ry pro vyuţití v budoucnosti.
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a
určí p ekáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým zp sobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.
Kompetence k ešení problém
Ţák:
- vyhledá informace vhodné k ešení problému, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, vyuţívá získané v domosti a dovednosti
k objevování r zných variant ešení, nedá se odradit p ípadným nezdarem a
vytrvale hledá konečné ešení problému.
- samostatn eší problémy, volí vhodné zp soby ešení, uţívá p i ešení problém
logické, matematické a empirické postupy.
- ov uje prakticky správnost ešení problém a osv dčené postupy aplikuje p i
ešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok p i zdolávání
problém .
- kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uv domuje si
zodpov dnost za svá rozhodnutí a výsledky svých čin zhodnotí.
Učitel:
- zadává úlohy zp sobem, který umoţ uje více postup .
- za azuje metody, p i kterých ţáci sami navrhují ešení, docházejí k záv r m a
vyhodnocují získaná fakta.
Kompetence komunikativní
Ţák:
- formuluje a vyjad uje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjad uje se
výstiţn , souvisle a kultivovan v písemném i ústním projevu.
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodn na n reaguje, účinn
se zapojuje do diskuse, obhajuje sv j názor a vhodn argumentuje.
- rozumí r zným typ m text a záznam , obrazových materiál , b ţn uţívaných
gest, zvuk a jiných informačních a komunikačních prost edk , p emýšlí o nich, reaguje na n
a tvo iv je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského d ní.
- vyuţívá informační a komunikační prost edky a technologie pro kvalitní a
účinnou komunikaci s okolním sv tem.
Učitel vede ţáky:
- k vzájemné komunikaci a ke komunikaci s učitelem.
- k dodrţování p edem stanovených pravidel vzájemné komunikace.
- k naslouchání druhým a k respektování jejich názor .
- k formulování myšlenek v písemné a mluvené podob .
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- k interpretaci či prezentaci r zných text , obrazových materiál , graf a jiných
forem záznam v písemné i mluvené form .
- ke kritickému hodnocení vlastní práce i práce ostatních, k vhodné argumentaci a
p ijímání kritiky.
Kompetence sociální a personální
Ţák:
- účinn spolupracuje ve skupin , podílí se společn s učiteli na vytvá ení pravidel
práce v týmu, na základ poznání nebo p ijetí nové role v pracovní činnosti pozitivn
ovliv uje kvalitu společné práce.
- p ispívá k diskusi v malé skupin i k debat celé t ídy, chápe pot ebu efektivn
spolupracovat s druhými p i ešení daného úkolu, oce uje zkušenosti druhých lidí, respektuje
r zná hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, íkají a d lají.
Učitel:
- vede ţáky ke spolupráci p i ešení problém , vyuţívá k tomu skupinové či
inkluzivní vyučování.
- posiluje sebed v ru ţák .
- snaţí se navodit situace, p i nichţ má kaţdý ţák moţnost pocítit úsp ch.
- vede ţáky k utvá ení pocitu zodpov dnosti za jejich jednání.
- vede ţáky k ochot pomoci druhým a ke schopnosti o pomoc vhodn poţádat.
- vede ţáky k spoluúčasti na vytvá ení kritérií hodnocení a k následnému
hodnocení jejich výsledk .
- vede ţáky k vytvá ení odpov dnosti za vytvá ení podmínek pro udrţitelný rozvoj
v lokálním a globálním m ítku.
Kompetence občanské
Ţák:
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
poţadavky na kvalitní ţivotní prost edí, rozhoduje se
v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti.
Učitel vede ţáky:
- k dodrţování pravidel slušného chování.
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou jejich zdraví i zdraví
jejich blízkých.
Kompetence pracovní
Ţák:
- pouţívá bezpečn a účinn materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na zm n né
92

Gymnázium, Plze , Mikulášské nám. 23, Plze – Školní vzd lávací program
nebo nové pracovní podmínky.
- p istupuje k výsledk m pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany ţivotního prost edí i ochrany kulturních a společenských hodnot.
- vyuţívá znalosti a zkušenosti, získané v jednotlivých vzd lávacích oblastech,
v zájmu vlastního rozvoje i své p ípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším
vzd lávání a profesním zam ení.
Učitel vede ţáky:
látkami.

- k dodrţování bezpečnostních a hygienických pravidel p i práci s chemickými

- k samostatnému organizování pracovních činností s moţností navrhnout postup a
časový rozvrh.
Mezip edm tové vztahy
Realizace mezip edm tových vztah v p edm tu chemie umoţ uje odstranit
izolovanost a duplicitu poznatkových soustav jednotlivých p edm t .
Biologie: látkové sloţení t l organism , metabolismus Ěfotosyntéza, dýcháníě,
minerální výţiva rostlin, sloţení potravy ţivočich , kolob h látek v p írod
Geologie: prvky a chemické sloučeniny jako minerály
Fyzika: fyzikální vlastnosti látek Ěhustota, rozpustnost, elektrická a tepelná vodivost,
teplota tání a varuě, ho laviny, elementární částice atom , molekuly, zákon zachování
hmotnosti, výroba elektrického proudu chemickou cestou
Zem pis: voda, vzduch, fosilní paliva Ěropa, uhlí, zemní plyně, chemický pr mysl
České republiky
Matematika: chemické výpočty Ěhmotnostní zlomek, koncentrace roztoku, chemické
rovnice)
D jepis: historie významných chemických objev , slavní chemikové
Občanská výchova: lékové a drogové závislosti
T lesná výchova: anabolika, doping
Doporučené učebnice:
pro 1. ročník - Škoda J. a kol.: Chemie Ř. Nakladatelství Fraus. Plze 2006.
pro 2. ročník - Škoda J. a kol.: Chemie ř. Nakladatelství Fraus. Plze 2007.Číslování
témat Ědruhá číslice v dvoumístném kóduě je společné pro 1. a 2. ročník.
1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce
2. Sm si
3. Částicové sloţení látek a chemické prvky
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4. Chemické reakce
5. ůnorganické sloučeniny
6. Organické sloučeniny
7. Chemie a společnost
8. Práce s laboratorní technikou

94

Gymnázium, Plze , Mikulášské nám. 23, Plze – Školní vzd lávací program

VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU
ROČ.

1.

TÉMů

Ţák:

VÝSTUP

UČIVO

1.1. Pozorování, pokus -určí společné a rozdílné vlastnosti
látek
a bezpečnost práce
-pracuje bezpečn s vybranými
dostupnými a b ţn pouţívanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost;
posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí

Vlastnosti látek – hustota,
rozpustnost,
tepelná
a
elektrická
vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a
stav látek

1.2. Sm si

Sm si – r znorodé, stejnorodé
roztoky:, odd lování sloţek sm sí
Ěusazování,
filtrace,
destilace,
krystalizace, sublimace)

-rozlišuje sm si a chemické látky
-navrhne postupy a prakticky provede
odd lování sloţek sm sí o známém
sloţení; uvede p íklady odd lování
sloţek v praxi
-rozliší r zné druhy vody a uvede
p íklady jejich výskytu a pouţití
-uvede p íklady znečiš ování vody a
vzduchu v pracovním prost edí a
domácnosti, navrhne nejvhodn jší
preventivní opat ení a zp soby
likvidace znečišt ní

Zásady bezpečné práce – ve
školní laborato i i v b ţném ţivot

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY
F, Bi
OSV
EnV
MV

Nebezpečné látky a p ípravky –
R-v ty, S-v ty, varovné značky a jejich
význam

Voda – destilovaná, pitná,
odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
Vzduch – sloţení,
ovzduší, ozónová vrstva
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1.3. Částicové sloţení
-pouţívá pojmy atom a molekula ve
látek a chemické prvky správných souvislostech
-rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy uţívá ve správných
souvislostech
-orientuje se v periodické soustav
prvk , rozpozná vybrané kovy a
nekovy a usuzuje na jejich moţné
vlastnosti

Částicové sloţení látek –
molekuly, atomy, atomové jádro,
protony, neutrony, elektronový obal a
jeho zm ny v chemických reakcích,
elektrony

D, F, Bi(Geol.)
OSV
EnV
MV

Prvky – názvy, značky, vlastnosti
a pouţití vybraných prvk , skupiny a
periody v periodické soustav prvk ;
protonové číslo
Chemické
sloučeniny
–
chemická
vazba,
názvosloví
jednoduchých
anorganických
a
organických sloučenin

1.4.Chemické reakce

-rozliší výchozí látky a produkty
chemických reakcí, uvede p íklady
prakticky d leţitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich vyuţívání
-p ečte chemické reakce a s uţitím
zákona zachování hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí látky nebo produktu

Chemické reakce – zákon
zachování hmotnosti, chemické rovnice
Klasifíkace chemických reakcí –
slučování, neutralizace
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1.5.ůnorganické
sloučeniny

1.6 Organické
sloučeniny.

1.7 Chemie a
společnost

-porovná vlastnosti a pouţití vybraných
prakticky významných oxid , kyselin,
hydroxid a solí a posoudí vliv
významných zástupc t chto látek na
ţivotní prost edí
-vysv tlí vznik kyselých deš , uvede
jejich vliv na ţivotní prost edí
-orientuje se na stupnici pH, zm í
reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede
p íklady uplat ování neutralizace v
praxi

Oxidy – názvosloví, vlastnosti a
pouţití vybraných prakticky významných
oxid

-rozliší nejjednodušší uhlovodíky,
uvede jejich zdroje, vlastnosti a pouţití
-zhodnotí uţívání fosilních paliv a
vyráb ných paliv jako zdroj energie a
uvede p íklady produkt pr myslového
zpracování ropy
-rozliší vybrané deriváty uhlovodík ,
uvede jejich zdroje, vlastnosti a pouţití

Uhlovodíky – p íklady v praxi
významných
alkan ,
uhlovodík
s vícenásobnými vazbami a aromatických
uhlovodík

-zhodnotí vyuţívání prvotních a
druhotných surovin z hlediska trvale
udrţitelného rozvoje na Zemi
-orientuje se v p íprav a vyuţívání
r zných látek v praxi a jejich vlivech
na ţivotní prost edí a zdraví člov ka

Kyseliny a hydroxidy – kyselost
a zásaditost roztok ; vlastnosti, vzorce,
názvy a pouţití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxid

Z, M, F, Bi(Geol.)
OSV
EnV
MV

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté –
vlastnosti, pouţití vybraných solí,
oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a
pouţití vybraných prakticky významných
halogenid

Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn,
pr myslov vyráb ná paliva

Z, F, Bi(Geol.), Bi,
OSV
EnV
MV

Deriváty uhlovodík – p íklady
v praxi
významných
alkohol
a
karboxylových kyselin
Chemický pr mysl ČR –
výrobky, rizika, v souvislosti s ţivotním
prost edím, recyklace surovin, koroze

Z, F, Bi
OSV
VDO
VMEGS
EnV
MV
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1.8. Práce s laboratorní -vybere a prakticky vyuţívá vhodné
pracovní postupy, p ístroje, za ízení a
technikou
pom cky pro konání konkrétních
pozorování, m ení a experiment
-zpracuje protokol o cíli, pr b hu a
výsledcích své experimentální práce a
zformuluje v n m záv ry, k nimţ
dosp l
-vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jeţ mu co
nejlépe pomohou provést danou
experimentální práci
-dodrţuje pravidla bezpečné práce a
ochrany ţivotního prost edí p i
experimentální práci
-poskytne první pomoc p i úrazu v
laborato i

Základní laboratorní postupy a
metody
Základní laboratorní p ístroje,
za ízení a pom cky
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ROČ.

2.

TÉMů

Ţák:

VÝSTUP

2.1. Pozorování, pokus -objasní nejefektivn jší jednání
v modelových p íkladech havárie
a bezpečnost práce
s únikem nebezpečných látek

UČIVO

Mimo ádné události – havárie
chemických
provoz ,
úniky
nebezpečných látek

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY
F, Bi
OSV
EnV
MV

2.2 Sm si

2.4.Chemické reakce

2.5 ůnorganické
sloučeniny

-vypočítá sloţení roztok , p ipraví prakSm si – r znorodé, stejnorodé
ticky roztok daného sloţení
roztoky,
hmotnostní
zlomek
a
-vysv tlí základní faktory ovliv ující
koncentrace roztoku, koncentrovan jší,
rozpoušt ní pevných látek
z ed n jší, nasycený a nenasycený
roztok, vliv teploty, plošného obsahu a
míchání pevné sloţky na rychlost jejího
rozpoušt ní do roztoku
-rozliší výchozí látky a produkty
chemických reakcí, uvede p íklady
prakticky d leţitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich vyuţívání
-p ečte chemické reakce a s uţitím
zákona zachování hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí látky nebo produktu
-aplikuje poznatky o faktorech
ovliv ujících pr b h chemických
reakcí v praxi a p i p edcházení jejich
nebezpečnému pr b hu
-porovná vlastnosti a pouţití prakticky
významných oxid , hydroxid a solí a
posoudí vliv významných zástupc
t chto látek na ţivotní prost edí

Chemické reakce –
mnoţství, molární hmotnost

látkové

Klasifikace chemických reakcí –
reakce exotermní a endotermní

M, F
OSV
EnV

M, F
OSV
EnV

Faktory ovliv ující rychlost
chemických reakcí – teplota, plošný
obsah povrchu výchozích látek, katalýza
Chemie a elekt ina – výroba
elektrického proudu chemickou cestou
Oxidy

M, F, Bi(Geol.), Bi,

Hydroxidy

OSV

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

EnV
MV
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2.6 Organické
sloučeniny.

2.7. Chemie a
společnost

-orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových
produkt biochemického zpracování,
p edevším bílkovin, tuk , sacharid
-určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
-uvede p íklady zdroj bílkovin, tuk ,
sacharid a vitamín
-zhodnotí vyuţívání prvotních a
druhotných surovin z hlediska trvale
udrţitelného rozvoje na Zemi
-aplikuje znalosti o principech hašení
poţár na ešení modelových situací
z praxe
-orientuje se v p íprav a vyuţívání
r zných látek v praxi a jejich vlivech
na ţivotní prost edí a zdraví člov ka

P írodní
látky
–
zdroje,
vlastnosti a p íklady funkcí bílkovin,
tuk , sacharid a vitamín v lidském t le

Z, F, Bi
OSV
EnV
MV

Chemický pr mysl v ČR –
výrobky, rizika v souvislosti s ţivotním
prost edím, recyklace surovin, koroze
Pr myslová hnojiva
Tepeln zpracovávané
materiály – cement, vápno, sádra,
keramika
Plasty a syntetická vlákna –
vlastnosti, pouţití, likvidace
Detergenty, pesticidy,
insekticidy
Ho laviny – význam t íd
nebezpečnosti
Léčiva a návykové látky
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2.8. Práce s laboratorní -vybere a prakticky vyuţívá vhodné
pracovní postupy, p ístroje, za ízení a
technikou
pom cky pro konání konkrétních
pozorování, m ení a experiment
-zpracuje protokol o cíli, pr b hu a
výsledcích své experimentální práce a
zformuluje v n m záv ry, k nimţ
dosp l
-vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jeţ mu co
nejlépe pomohou provést danou
experimentální práci
-dodrţuje pravidla bezpečné práce a
ochrany ţivotního prost edí p i
experimentální práci
-poskytne první pomoc p i úrazu v
laborato i

Základní laboratorní postupy a
metody
Základní laboratorní p ístroje,
za ízení a pom cky
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BIOLOGIE
Vzd lávací oblast: Člov k a p íroda
Charakteristika vyučovacího p edm tu
V p edm tu P írodopis ĚBiologie, Geologieě se realizuje obsah vzd lávacího oboru
RVP ZV. P edm t je vyučován v 1. aţ 2. Ročníku šestiletého gymnázia. K p edm tu je
p idána část vzd lávací oblasti Člov k a zdraví.
Časové dotace jsou:



pro 1. ročník osmiletého studia – 2 hodiny týdn
pro 2. ročník osmiletého studia – 2 hodiny týdn
Výchovné a vzd lávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
1. Kompetence k učení
Ţák:








vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné zp soby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a ídí vlastní učení, projevuje ochotu v novat se dalšímu studiu a
celoţivotnímu učení
vyhledává a t ídí informace a na základ jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivn vyuţívá v procesu učení, tv rčích činnostech a praktickém ţivot
operuje s obecn uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí v ci do souvislostí,
propojuje do širších celk poznatky z r zných vzd lávacích oblastí a na základ toho si
vytvá í komplexn jší pohled na matematické, p írodní, společenské a kulturní jevy;
samostatn pozoruje a experimentuje, získané poznatky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje z nich záv ry pro vyuţití v budoucnosti.
2. Kompetence k ešení problém
Ţák:








vyhledává informace vhodné k ešení problému, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, vyuţívá získané v domosti a dovednosti k objevování r zných variant
ešení;
samostatn eší problémy, volí vhodné zp soby ešení, uţívá p i ešení problém
logické, matematické a empirické postupy;
ov uje prakticky správnost ešení problém a osv dčené postupy aplikuje p i ešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok p i zdolávání
problém ;
kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uv domuje si
zodpov dnost za svá rozhodnutí a výsledky svých čin zhodnotí.
3. Kompetence komunikativní
Ţák:





formuluje a vyjad uje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjad uje se výstiţn ,
souvisle a kultivovan v písemném i ústním projevu;
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodn na n reaguje, účinn se
zapojuje do diskuse, obhajuje sv j názor a vhodn argumentuje;
rozumí r zným typ m text a záznam , obrazových materiál a jiných informačních a
komunikačních prost edk , p emýšlí o nich, reaguje na n a tvo iv je vyuţívá;
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vyuţívá informační a komunikační prost edky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním sv tem;
vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytvá ení vztah
pot ebných
k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
4. Kompetence sociální a personální
Ţák:







účinn spolupracuje ve skupin , podílí se společn s pedagogy na vytvá ení pravidel
práce v týmu, na základ poznání nebo p ijetí nové role v pracovní činnosti pozitivn
ovliv uje kvalitu společné práce;
podílí se na utvá ení p íjemné atmosféry v týmu, na základ ohleduplnosti a úcty p i
jednání s druhými lidmi p ispívá k upev ování dobrých mezilidských vztah , v p ípad
pot eby poskytne pomoc nebo o ni poţádá;
p ispívá k diskusi v malé skupin i k debat celé t ídy, chápe pot ebu efektivn
spolupracovat s druhými p i ešení daného úkolu, oce uje zkušenosti druhých lidí,
respektuje r zná hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, íkají a d lají.
5. Kompetence občanské
Ţák:







respektuje p esv dčení druhých lidí, váţí si jejich vnit ních hodnot, je schopen vcítit se
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uv domuje si povinnost postavit
se proti fyzickému a psychickému násilí;
rozhoduje se zodpov dn podle dané situace, poskytne podle svých moţností účinnou
pomoc a chová se zodpov dn v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a
zdraví člov ka
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
poţadavky na kvalitní ţivotní prost edí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
a trvale udrţitelného rozvoje společnosti.
6. Kompetence pracovní
Ţák:





pouţívá bezpečn a účinn materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla,
plní povinnosti a závazky, adaptuje se na zm n né nebo nové pracovní podmínky;
p istupuje k výsledk m pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska
ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany ţivotního prost edí;
vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzd lávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své p ípravy na budoucnost.
Mezip edm tové vztahy

Realizace mezip edm tových vztah v p edm tu chemie umoţ uje odstranit
izolovanost a duplicitu poznatkových soustav jednotlivých p edm t .
Fyzika:

Chemie:

fyzikální vlastnosti látek – minerál Ěhustota, rozpustnost, elektrická a
tepelná vodivost, teplota tání a varuě, obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
voda – pitná, odpadní; čistota vody, vzduch – sloţení, čistota vzduchu,
ozonová vrstva, chemické prvky a sloučeniny jako minerály, paliva –
ropa, uhlí, zemní plyn, p írodní látky – zdroje, vlastnosti a p íklady
funkcí bílkovin, tuk , sacharid a vitamín v t le, detergenty, pesticidy
a insekticidy, léčiva a návykové látky
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Zem pis:

Zem jako vesmírné t leso, krajinná sféra – p írodní sféra, sloţky a
prvky p írodní sféry, systém p írodní sféry na planetární a regionální
úrovni – p írodní oblasti, krajina – p írodní a společenské prost edí,
vztah p íroda a společnost – trvale udrţitelný ţivot a rozvoj, principy a
zásady ochrany p írody a ţivotního prost edí, chrán ná území p írody,
globální ekologické a environmentální problémy lidstva
Matematika:
výpočty Ěšt pné pom ry v genetice, hustota minerál ěě
D jepis:
v da a vzd lávání jako faktory vývoje, historie významných
biologických a geologických objev , významní p írodov dci
Občanská výchova: lékové a drogové závislosti
Výtvarná výchova: prvky vizuáln obrazného vyjád ení, uspo ádání objekt do celk
v ploše
T lesná výchova:
anabolika, doping, význam pohybu pro zdraví
Doporučené učebnice:
pro 1. ročník



Van čková, I., Skýbová ,J., Markvartová, D., Hejda, T. P írodopis 8 Učebnice. Plze :
Fraus, 2006. 128 s.; ISBN: 978–80–7238–428–7
Van čková, I., Skýbová ,J., Markvartová, D., Hejda, T. P írodopis 8 Pracovní sešit.
Plze : Fraus, 2006. 64 s.; ISBN: ř7Ř–80–7238–429–5
pro 2. ročník




Švecová, M., Mat jka, D. P írodopis ř Učebnice. Plze : Fraus, 2007. 12Ř s.; ISBN: ř7Ř–
80–7238–587–4
Švecová, M., Mat jka, D. P írodopis ř Pracovní sešit. Plze : Fraus, 2007. 64 s.; ISBN:
978–80–7238–589–8
Číslování témat:

První číslo v dvoumístném kódu je číslo ročníku, druhé číslo je číslo tematického
celku, je společné pro 1. aţ 2. ročník.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obecná biologie a genetika
Biologie hub
Biologie rostlin
Biologie ţivočich
Biologie člov ka
Neţivá p íroda
Základy ekologie
Praktické poznávání p írody
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU P ÍRODOPIS ĚBIOLOGIE, GEOLOGIEě
ROČ TÉMů
.
1.

1.1. Obecná biologie a
genetika

VÝSTUP
Ţák:





1.4. Biologie ţivočich

UČIVO








rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgán Ěorgánových soustavě
ţivočich ;
t ídí organismy a za adí vybrané
organismy
do
íší
a
niţších
taxonomických jednotek;
vysv tlí
podstatu
pohlavního
rozmnoţování a jeho význam z hlediska
d dičnosti;
uvede p íklady d dičnosti v praktickém
ţivot a p íklady vlivu prost edí na
utvá ení organism .
porovná základní vn jší a vnit ní stavbu
vybraných ţivočich a vysv tlí funkci
jednotlivých orgán ;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
ţivočich , určuje vybrané ţivočichy,
za azuje je do hlavních taxonomických
skupin;
odvodí na základ pozorování základní
projevy chování ţivočich v p írod , na
p íkladech objasní jejich zp sob ţivota a
p izp sobení danému prost edí;
zhodnotí význam ţivočich v p írod i pro
člov ka, uplat uje zásady bezpečného
chování ve styku s ţivočichy.














MEZIP EDM TOVÉ
PR EZOVÁ
POZNÁMKY

VZTůHY,
TÉMůTů,

základní struktura ţivota – bu ky, tkán , Ch, Z, M, D, Ov
orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobun čné a mnohobun čné
význam a zásady t íd ní organism
OSV, EnV, MV P6.1, 6.2, 6.5
d dičnost a prom nlivost organism –
podstata d dičnosti a p enos d dičných
informací
viry a bakterie – výskyt, význam a
praktické vyuţití

stavba t la, stavba a funkce jednotlivých Ch, Z, M, D, Ov
částí t la – ţivočišná bu ka, tkán , orgány,
orgánové
soustavy,
organismy
jednobun čné
a
mnohobun čné, OSV, EnV, MV P6.1, 6.2, 6.5
rozmnoţování
vývoj, vývin a systém ţivočich
–
významní zástupci jednotlivých skupin
ţivočich – strunatci (savci – vejcorodí,
vačnatci, hmyzoţravci, letouni, chudozubí,
hlodavci, zajíci, šelmy, ploutvonoţci,
kytovci,
chobotnatci,
lichokopytníci,
sudokopytníci, primátiě
rozší ení, význam a ochrana ţivočich –
hospodá sky a epidemiologicky významné
druhy, péče o vybrané domácí ţivočichy,
chov domestikovaných ţivočich , ţivočišná
společenstva
projevy chování ţivočich
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1.5. Biologie člov ka








1.7. Základy ekologie







1.Ř. Praktické pozná-



vání p írody



určí polohu a objasní stavbu a funkci
orgán a orgánových soustav lidského
t la, vysv tlí jejich vztahy;
orientuje se v základních vývojových
stupních fylogeneze člov ka;
objasní vznik a vývin nového jedince od
početí do stá í;
rozlišuje p íčiny, p ípadn
p íznaky
b ţných nemocí a uplat uje zásady jejich
prevence a léčby; objasní význam
zdravého zp sobu ţivota
aplikuje první pomoc p i poran ní a jiném
poškození t la.



uvede p íklady výskytu organism
v určitém prost edí a vztahy mezi nimi;
rozlišuje a uvede p íklady systém
organism
Ěpopulace,
společenstva,
ekosystémyě a objasní na p íkladu
základní princip existence ţivých a
neţivých sloţek ekosystému;
vysv tlí
podstatu
jednoduchých
potravních
et zc
v r zných
ekosystémech a zhodnotí jejich význam;
uvede p íklady kladných i záporných vliv
člov ka na ţivotní prost edí a p íklady
narušení rovnováhy ekosystému.
aplikuje praktické metody poznávání
p írody;
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování p i poznávání ţivé a
neţivé p írody.
















fylogeneze a ontogeneze člov ka –
rozmnoţování člov ka
anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského t la; orgány,
orgánové soustavy Ěop rná, pohybová,
ob hová, dýchací, trávicí, vylučovací a
rozmnoţovací,
ídícíě, vyšší nervová
činnost, hygiena duševní činnosti
nemoci, úrazy a prevence – p íčiny,
p íznaky, praktické zásady a postupy p i
léčení b ţných nemocí; závaţná poran ní a
ţivot ohroţující stavy, epidemie
ţivotní styl – pozitivní a negativní dopad
prost edí a ţivotního stylu na zdraví
člov ka
organismy a prost edí – vzájemné vztahy
mezi organismy, mezi organismy a
prost edím;
populace,
společenstva,
p irozené a um lé ekosystémy, potravní
et zce, rovnováha v ekosystému
ochrana p írody a ţivotního prost edí –
globální problémy a jejich ešení, chrán ná
území

Ch, Z, M, D, Ov
OSV, EnV, MV P6.1, 6.2, 6.5

Ch, Z, D, Ov
OSV, EnV, MV P6.1, 6.2, 6.5

praktické metody poznávání p írody – Ch, Z, D, Ov, Vv
pozorování lupou a mikroskopem Ěp ípadn
dalekohledemě, zjednodušené určovací
klíče a atlasy, zaloţení sbírek, ukázky OSV, EnV, MV P6.1, 6.2, 6.5
odchytu n kterých ţivočich , jednoduché
rozčle ování ţivočich
významní biologové a jejich objevy
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2.

2.6. Neţivá p íroda








objasní vliv jednotlivých sfér Zem na
vznik a trvání ţivota;
rozpozná
podle
charakteristických
vlastností vybrané nerosty a horniny
s pouţitím určovacích pom cek;
rozlišuje d sledky vnit ních a vn jších
geologických d j , včetn geologického
ob hu hornin i ob hu vody;
porovná význam p dotvorných činitel
pro vznik p dy, rozlišuje hlavní p dní
typy a p dní druhy v naší p írod ;
rozlišuje jednotlivá geologická období
podle charakteristických znak ;
uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj
r zných
ekosystém
a
charakterizuje
mimo ádné
události
zp sobené výkyvy počasí a dalšími
p írodními jev, jejich doprovodné jevy a
moţné dopady i ochranu p ed nimi














2.7. Základy ekologie




objasní na základ p íkladu základní
princip existence ţivých a neţivých sloţek
ekosystému;
uvede p íklady kladných i záporných vliv
člov ka na ţivotní prost edí a p íklady
narušení rovnováhy ekosystému.




Zem – vznik a stavba Zem
nerosty a horniny – vznik, vlastnosti,
kvalitativní t íd ní, praktický význam a
vyuţití zástupc , určování jejich vzork ;
principy krystalografie
vn jší a vnit ní geologické procesy –
p íčiny a d sledky
p dy – sloţení, vlastnosti a význam p dy
pro výţivu rostlin, její hospodá ský význam
pro společnost, nebezpečí a p íklady její
devastace, moţnosti a p íklady rekultivace
vývoj zemské k ry a organism na Zemi –
geologické zm ny, vznik ţivota, výskyt
typických
organism
a
jejich
p izp sobování prost edí
geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masív, Karpaty
podnebí a počasí ve vztahu k ţivotu –
význam vody a teploty prost edí pro ţivot,
ochrana a vyuţití p írodních zdroj ,
význam jednotlivých vrstev ovzduší pro
ţivot, vlivy znečišt ného ovzduší a
klimatických zm n na ţivé organismy a na
člov ka
mimo ádné události zp sobené p írodními
vlivy – p íčiny vzniku mimo ádných
událostí, p írodní sv tové katastrofy,
nejčast jší mimo ádné p írodní události v
ČR Ěpovodn , v trné bou e, sn hové
kalamity, laviny, náledíě a ochrana p ed
nimi
organismy a prost edí – vzájemné vztahy
mezi organismy, mezi organismy a
prost edím; rovnováha v ekosystému
ochrana p írody a ţivotního prost edí –
globální problémy a jejich ešení, chrán ná
území
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F, Ch, Z, M, D, Ov, Vv
OSV, EnV, MV P6.1, 6.2, 6.5

Ch, Z, D, Ov
OSV, VMEGS, EnV, MV P6.1, 6.2,
6.5
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2.Ř. Praktické pozná-



vání p írody



aplikuje praktické metody poznávání
p írody;
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování p i poznávání ţivé a
neţivé p írody.





praktické metody poznávání p írody – F, Ch, Z, M, D, Ov, Vv
pozorování
lupou
a
mikroskopem,
zjednodušené určovací klíče a atlasy,
zaloţení sbírek
OSV, EnV, MV P6.1, 6.2, 6.5
významní geologové a jejich objevy
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Vzd lávací oblast: Člov k a zdraví
P edm t: Biologie
ROČ.

VÝSTUP

TÉMů

Ţák:


1.
3. Biologie rostlin



2.
4. Biologie ţivočich

UČIVO



5. Biologie člov ka





poznává zdraví jako d leţité ţivotní
hodnoty v kontextu dalších ţivotních
hodnot;
chápe zdraví jako vyváţený stav t lesné,
duševní i sociální pohody;
poznává člov ka jako biologického
jedince závislého v jednotlivých etapách
ţivota na zp sobu vlastního jednání a
rozhodování, na úrovni mezilidských
vztah i na kvalit prost edí;
získává základní orientaci v názorech na
to, co je zdravé a co m ţe zdraví prosp t, i
na to, co zdraví ohroţuje a poškozuje;
vyuţívá osvojené preventivní postupy pro
ovliv ování zdraví v denním reţimu,
k upev ování zp sob rozhodování a
jednání v souladu s aktivní podporou
zdraví v kaţdé ţivotní situaci i
k poznávání
a
vyuţívání
míst
souvisejících
s preventivní
ochranou
zdraví;
propojuje činnosti a jednání související se
zdravím a zdravými mezilidskými vztahy
se základními etickými a morálními
postoji, s volním úsilím atd.







MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

význam rostlin a jejich ochrana
Z, D, Ov, Vv
rozší ení, význam a ochrana ţivočich –
hospodá sky a epidemiologicky významné OSV, EnV, MV P6.1, 6.2, 6.5
druhy
nemoci, úrazy a prevence – p íčiny,
p íznaky, praktické zásady a postupy p i
léčení b ţných nemocí; závaţná poran ní a
ţivot ohroţující stavy, epidemie
ţivotní styl – pozitivní a negativní dopad
prost edí a ţivotního stylu na zdraví
člov ka
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INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Charakteristika vyučovacího p edm tu
Realizuje obsah vzd lávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP ZV a
RVP G, dále část vzd lávacího obsahu oboru Člov k a sv t práce RVP ZV - okruhu Vyuţití
digitálních technologií Realizují se tematické okruhy pr ezového tématu Mediální výchova
RVP.
T ída se ve všech hodinách d lí na skupiny. Pro výuku jsou k dispozici odborné
učebny pln vybavené výpočetní technikou.
Informatika umoţ uje ţák m dosáhnout základní úrovn informační gramotnosti.
Získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními
informačními technologiemi a orientovat se ve sv t informací. Informatika podporuje u ţák
kreativitu p i práci s informacemi a jejich vyuţití v dalším vzd lávání i v praxi. Získané
dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným p edpokladem uplatn ní na trhu práce i
podmínkou efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti.
P edm t Informatika je v základním vzd lávání zaloţena na aktivních činnostech ţák
s informacemi, zejména rychlého vyhledávání a následného zpracování informací do
poţadované podoby. Umoţ uje realizovat samostatnost i spolupráci ţák a pracovat
efektivn . Dovednosti získané v rámci Informatiky lze aplikovat ve všech oblastech
základního vzd lávání. Tím p ekračuje rámec jediného p edm tu a stává se součástí všech
odborných vzd lávacích disciplín.
Výchovné a vzd lávací strategie
Učitel podn cuje ţáky ke sb ru informací a orientace ve zdrojích informací –
kompetence k učení, kompetence komunikativní.
Učitel vede ţáky k uţívání výpočetní techniky ve zpracování textové informace,
grafické informace, ekonomických údaj a údaj z oblasti hromadného zpracování dat.–
kompetence komunikativní, kompetence pracovní.
Učitel klade d raz na význam výpočetní techniky a digitálních technologií ve všech
oblastech ţivota – kompetence k učení, kompetence sociální a personální.
Učitel seznamuje ţáky se šetrným zacházením s počítačem, jeho periferiemi a
s postavení správce v sí ovém provozu – kompetence občanské.
Učitel dbá na práci s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví kompetence občanské.
V rámci projektu je kladen d raz na zpracování prezentací i u projekt s jinou neţ
informačn - technologickou tématikou – kompetence pracovní, kompetence komunikativní,
kompetence k ešení problém .
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU
Roč.

TÉMů

VÝSTUP

UČIVO

Ţák:
2/6

1. Informace a informační
zdroje

2. Historie IVT

3. Hardware

vyhledává, hodnotí, t ídí a zpracovává informace
charakterizuje pojmy informace a metainformace
všestrann vyuţívá r zné informační zdroje
posoudí relevanci a kvalitu informačních zdroj
respektuje p i práci s informacemi platné etické a
právní normy Ězásada ochrany autorských právě
 uplat uje p i práci s PC ergonomické a hygienické
zásady, specifické nástroje a p ídavná za ízení pro
osoby s handicapem
 definuje základní pojmy IVT
 ovládá vývoj a současný stav v oboru IVT






 charakterizuje jednotlivé komponenty počítače a
jejich funkce, zná principy digitálního záznamu,
informací, jednotky
 vysv tlí princip fungování b ţných periferních
za ízení
 racionáln pracuje s počítačem a periferními
za ízeními
 propojí a vyuţívá propojení počítače s dalšími
za ízeními Ědigitální fotoaparát, mobilní telefon
apod.)

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů, POZNÁMKY

práce s informacemi
 občanská výchova
informace a metainformace
 Člov k a sv t práce – okruh Vyuţití
digitálních technologií – integrováno
druhy informačních zdroj
relevance a kvalita informačních zdroj
etické a právní normy p i práci s informacemi,
ochrana autorských práv
 ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro
osoby s handicapem







primitivní počitadla
 d jepis
mechanické kalkulátory
mechanické počítače
elektronkové počítače
tranzistorové počítače
mikročipy
současnost
komponenty počítače a jejich funkce, digitální  fyzika
záznam informací
 Člov k a sv t práce – okruh Vyuţití
 periferní za ízení
digitálních technologií – integrováno
 práce s počítačem a periferními za ízeními
 vyuţití počítače v propojení s dalšími
za ízeními Ědigitální fotoaparát, mobil apod.ě
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4. Software

5. Počítačové sít

 zná principy fungování operačních systém
 ovládá práci v operačním systému Ěvčetn
nastavení uţivatelského prost edíě
 pracuje s daty Ězná principy pro organizaci a
uchovávání dat, spravuje soubory a sloţky pomocí
správce soubor , pouţívá bezztrátovou kompresi
dat)
 má p ehled o r zných operačních systémech,
aplikačních programech včetn jejich typ
 má p ehled o programovacích jazycích a jejich
pouţití
 dodrţuje bezpečnostní pravidla p i pouţívání
počítače Ěaktualizace operačního systému a
aplikací, ochrana proti vir m apod.ě
 orientuje se v principech, moţnostech a
praktickém vyuţití počítačových sítí a sítí GSM
 objasní b ţn pouţívané pojmy z oblasti
počítačových sítí
 charakterizuje typy počítačových sítí dle jejich
taxonomie
 popíše principy komunikace v počítačové síti
 umí p ipojit počítač k síti
 popíše strukturu internetu a související pojmy
 pracuje s internetovým prohlíţečem
 vyhledává informace na internetu
 pouţívá další sluţby internetu Ěe-mail, FTP,
videokonference)
 p i práci se ídí bezpečnostními a etickými
pravidly pro pouţívání internetu
 ov uje v rohodnost a validitu informací
získaných na internetu

principy operačních systém
 Člov k a sv t práce – okruh Vyuţití
digitálních technologií – integrováno
práce v operačním systému
práce s daty
druhy operačních systém , aplikační programy
a jejich typy
 programovací jazyky
 bezpečnostní pravidla p i pouţívání počítače
Ěaktualizace operačního systému a aplikací,
ochrana proti vir m apod.ě






 orientace v principech, moţnostech a
praktickém vyuţití počítačových sítí a sítí
GSM
 internet, komunikace, automatická
aktualizace, antivirové zabezpečení
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 fyzika
 Člov k a sv t práce – okruh Vyuţití
digitálních technologií – integrováno

Gymnázium, Plze , Mikulášské nám. 23, Plze – Školní vzd lávací program
6. Počítačová grafika

7. Publikování na webu

 charakterizuje základní pojmy a principy
počítačové grafiky Ěrastrová x vektorová grafika,
3D grafika, barevné modely RGB a CMYK,
rozlišení [DPI], barevná hloubkaě
 pracuje s grafickými formáty, specifikuje grafické
formáty a jejich vlastnosti, provádí konverzi mezi
formáty včetn vhodné komprimace dat, zvolí
grafický formát vyhovující danému uţití
 získává, snímá, upravuje a publikuje fotografie
 skládá vektorové kresby Ězákladní objekty –
obdélník, elipsa, čára, text, rastr, obrys a výpl
objektuě, zarovnává objekty.
 uplat uje základní zásady správné úpravy grafiky
Ězarovnání, kontrast, blízkost, opakování, zásady,
pouţívání barev, barevný a tonální kontrastě.
 ovládá programy pro tvorbu www stránek
v jazyce HTML
 zpracuje a prezentuje informace v textové,
grafické a multimediální form na webových
stránkách
 pouţije pro prezentaci na www fotografie,
uplat uje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem
 pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví

 základní pojmy a principy počítačové grafiky
 práce s formáty grafických soubor včetn
komprimovaných formát
 získávání, úpravy a publikování fotografií,
práce v rastrovém grafickém editoru
 základy práce v Ěvektorovémě kreslicím
programu
 základní zásady správné úpravy grafických
dokument






počítačové sít - základní pojmy
editory pro tvorbu webových stránek
základy jazyka HTML
tvorba webové stránky

113

 estetická výchova
 Člov k a sv t práce – okruh Vyuţití
digitálních technologií – integrováno




Člov k a sv t práce – okruh Vyuţití
digitálních technologií – integrováno
Mediální výchova
o média a mediální produkce
o mediální produkty a jejich významy
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ESTETICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika integrovaného p edm tu UM NÍ ů KULTURů

V oblasti UM NÍ ů KULTURů je rámcový vzd lávací plán zpracován pro obor
Hudební výchova a výtvarná výchova pro 1. a 2. ročník šestiletého gymnázia.
ů. Cílové zam ení vzd lávacích oblastí:
Vzd lávání v oblasti hudební výchova a výtvarná výchova sm uje k rozvíjení základních est.
zam ení, komunikativních, pracovních a občanských tím, ţe vede ţáka:
 k chápání um ní a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako p irozené součásti
lidské existence
 k vnímání um leckého díla hudebního i výtvarného
 k podpo e emocionálních proţitk a formování estetickohodnotových orientací
 k tolerantnímu p ístupu k r zným kulturním hodnotám současnosti i minulosti
 a pot ebám r znorodých skupin národ a národností
 k vyuţití vlastního tv rčího potencionálu, k aktivizaci schopností u talentované
 osobnosti, k tvo ivému p ístupu ke sv tu
 k orientaci po teoretickotechnických tv rčích postupech v oblasti hudby a výtvarného
díla a k poznání etap vývoje um ní
B. Základní kompetence oblasti HV a VV:
Kompetence pracovní
- vyuţívá znalosti, dovednosti i návyky v oblasti HV a VV v zájmu dalšího vlastního rozvoje,
pro napln ní volného času a p i rozvoji svých zájm a schopností p istupuje ve své další
činnosti k um ní a kultu e s chápáním jejich společenského významu, p ispívá v okruhu
vlastních moţností k ochran a šet ení kulturních hodnot, ţivotního prost edí
Kompetence k ešení problém
- vyhledává informace vhodné a pot ebné k ešení dílčích otázek a úkol v hudební
i výtvarné činnosti, získané v domosti a dovednosti se snaţí uplatnit ve své práci a
k objevování r zných variant ešení Ěnap . v interpretaci hudebního či výtvarného
díla, tv rčích technikě
- samostatn eší problémy, úkoly a cvičení, kterými HV a VV motivují vlastní práci ţáka
Kompetence komunikativní
- formuluje a vyjad uje své myšlenky, názory, estetické proţitky srozumiteln , bez
frází, vyjad uje se výstiţn , souvisle a kultivovan v písemném i ústním projevu
- naslouchá promluvám druhých, vhodn reaguje, slušn obhajuje sv j názor, opírá
své názory o znalost v ci
- vyuţívá informační a komunikační prost edky a technologie k vytvá ení vztah
a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence občanské
- respektuje názory a p esv dčení druhých, odmítá útlak a hrubé zacházení, uv domuje
si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
- chápe základní normy společenského chování
- respektuje, chrání a oce uje naše tradice kulturní i historické
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU HUDEBNÍ VÝCHOVů
ROČ.

1.

2.

TÉMů

1.1.hudební činnost
Ěp vecká, hudebn
pohybová, rytmickáě

VÝSTUP

Ţák:
 Zpívá na základ svých dispozic
intonačn čist a rytmicky p esn v
jednohlase

UČIVO
 Hlasová výchova, dechová cvičení, nasazení
tonu
Interpretace písn -jednohlasĚpíse lidová a
um lá
Sluchová analýza-tónina dur-moll
 Notopis (znalost not v houslovém klíčiě
 Tónina a p edznamenání, základní pojmy
tempa a dynamiky

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

Součástí výuky je shlédnutí
videoprogramu, divadelního
p edstavení, koncertu
P.1.5.
P.1.1.
P.1.9.

1.2.hudebn teoretické
znalosti



Rozpozná a orientuje se v zákl.
teoretických poznatcích

1.3.hudebn poznávací a
poslechové činnosti



Rozpoznává v proudu zn jící hudby hud.
nástroje, odlišuje hudbu vokální,
instrumentální a hud. formu

 Lidový společenský tanec
 Stručné medailonky ze ţivota
nejvýznamn jších skladatel poslouchaných
skladeb

D jepis-historická období a
tanec
ZSV-spol. chování a etika
P.4.1.

2.1.hudební



Zpívá na základ svých dispozic
intonačn a rytmicky p esn , chápe
zákonitosti jednoduchého vícehlasu
Orientuje se v zápisu jednoduché písn a
podle svých schopností a dovedností ji
realizuje
Orientuje se v notovém zápisu
Rozlišuje jednotlivé kvality ton ,
rozpoznává výrazné tempové zm ny

 Hlasová výchova-dechová a hlasová cvičení
 Interpretace písn Ělidová, um láě
 Rytmická cvičení-takt 2/4, 3/4C,6/8

Součástí výuky je i shlédnutí
videoprogramu, divadelního
p edstavení, koncertu
P.1.5
P.1.9.
P.1.1.
P.1.10.

činnostĚp vecké, hudebn
pohybové, rytmické,
sluchovéě

2.2.hudebn teoretické
znalosti





 Opakování notopisu, houslový klíč, úvod
k basovému klíči
 Tónový rozsah, orientace v oktávách
 Tónina
 Tvorba interval a stupnic
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2.3.hudebn poznávací a
poslechové činnosti





Rozpozná hudební formu skladby
Rozpozná v proudu zn jící hudby hudební
sm r
Uv domuje si postavení um lce ve
společnosti

 Nejvýznamn jší skladatelé
 Poznávání hudebních
foremĚsymfonickábáse , melodrama, balet)

D jepis: historické období
P.1.1.
P1.7.
P1.11.
P.3.1.
P4.1.

VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU VÝTVůRNÁ VÝCHOVů
ROČ.

1.

TÉMů

1.1.výtvarné osvojování
skutečnosti

1.2.výtvarná práce a
práce s materiálem

VÝSTUP

Ţák:
 Rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuáln obrazného vyjád ení




1.3.výtvarná kultura



1.4.výtvarné techniky



Poznává materiál a jeho moţnosti
v tvorb um leckého artefaktu
Zapojuje zrakové smysly a chápe vztahy
plošné a objemové
Uv domujeme si hodnoty výtvarného díla

Poznávání moţnosti výtvarných proces a
výtvarné tvorby

UČIVO
 Kreslení odezíraných p edm t , studie
 Perspektiva v um leckých dílech
 Poučení o teorii barev

 Design-šperk ,technický design

 Základní pravidla kompozice
 Portrét
 Významné osobnosti českého výtvarného
um ní

 Kresba tuţkou
 Koláţ, frotáţ
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MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY

Součást výuky je shlédnutí
Videoprogramu, návšt va
výstav, návšt va ZOO,
interaktivní programy v rámci
ZČG
P.1.10.
P.1.9.

Hudební výchovaimpresionismus Ěhudební
ukázkyě
D jepis-historické období
P.1.4.
P.4.1.
P.1.7.
P.1.11.
P.1.1.

Gymnázium, Plze , Mikulášské nám. 23, Plze – Školní vzd lávací program
2.

2.1výtvarné osvojování
skutečnosti



Porovnává r zné interpretace vizuáln
obrazného vyjád ení a vysv tluje své
postoje k nim

 Zákonitosti lineární a barevné kompozice
 Vyjád ení prostorových vztah Ěsv tlo,
barva)

2.2.výtvarná práce a
práce s materiálem



 Kašírovaná hmota, nerostný materiál

2.3.výtvarná kultura



Uţívá prost edky pro zachycení jev a
proces a poznává zákonitosti vlastností
materiál
Porovnává r zné interpretace obrazného
vyjád ení a p istupuje k nim jako ke
zdroji vlastní inspirace
Formuje vlastní hodnotové postoje
k lidové a um lé tvorb



2.4.výtvarné techniky



ůktivn a tv rčím zp sobem motivuje
vlastní tvorbu poznáváním
profesionálních d l

 Lidové um ní
 Socha ství
 Design a písmo

 Kresba
 Malba
 Koláţ, frotáţ

117

Součást výuky je shlédnutí
videa či DVD, návšt va
výstav, návšt va ZOO,
interaktivní programy v rámci
ZČG
P.1.5.
P.1.10.
P.1.9.
Český jazyk-lidová kultura,
folkloristika, sb ratelství
v historii
Hudební výchova-lidová
píse
D jepis – regionální folklor
P.1.9, P.3.1., P.4.1.
P.1.1.
P.1.2.
P.1.4.
P.1.5.
P.1.10.
P.1.11.
P.1.4.
P.4.1
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T LESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího p edm tu
Základním cílem p edm tu je , aby ţáci dosp li k trvalému celoţivotnímu pozitivnímu vztahu
k pohybovým aktivitám. Usilujeme o optimální rozvoj a upev ování zdraví ţák a rozvíjení
pohybových schopností, získávání pohybových dovedností, o utvá ení ţádoucích etických
a společenských hodnot a postoj . Vycházíme p edevším z motivující atmosféry, zájmu ţák
a z jejich individuálních p edpoklad .
P edm t t lesná výchova zahrnuje učební obory t lesná výchova a výchova ke
zdraví.
T lesná výchova: Výuka je realizována ve skupinách d lených na hochy a dívky. P edm t zahrnuje
část vzd lávacího obsahu Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví: Výuka je realizována ve skupináchĚ hoši, dívkyě. Vyučovací obsah oboru výchova
ke zdraví je dále zahrnut do p edm t
T lesná výchova ,Biologie a sportovních kurz .

Ročník
1.
2.
celkem
Hlavní pouţité sloţky výuky:

zájmové krouţky , sportovní projekty

Počet hodin
2
2
4
Vyučovací hodiny, sportovní kurzy Ě letní v terciiě, sout ţe,

T lesná výchova probíhá



ve školních prostorách Ě t locvična, dv r, posilovna, horolezecká st naě
v mimoškolních prostorách Ě bazén na Slovanech a bazén SK Radbuza, atletický stadion
ve Štruncových sadech, zimní stadion, Škoda park v Doudlevcích, sportovní areál
Sportpalace v Doubravce, p íp.dle uváţení pedagoga na jiných vhodných místechě
Získané kompetence






Kompetence k učení Ě P enesení ídících funkcí na ţáka v určitých situacích, vytvá ení
prost edí pro sebehodnocení, analýza chybě
Kompetence k ešení problém ĚVytvá ení podn tného učení pro tvo ivou činnost, ešení
herních situací, induktivní postupy, podílí se na ešení problém ě
Kompetence komunikativní ĚCvičení s hudbou, psychomotorické aktivity, cvičení ve
dvojicích a skupinách ě
Kompetence sociální a personální ĚVytvá ení týmu, týmová hra, hry a sout ţe ve
druţstvech, zapojení do poskytování dopomoci a záchranyě
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Poznámky:










Témata, výstupy a učivo jsou stejné pro 1. a 2. ročník, k postupu na kvalitativn vyšší
úrove Ěobtíţn jší nebo rozši ující prvky, vazby prvk , náročn jší cviky a sestavy,...) je
moţné p ejít po zvládnutí prvk niţší úrovn
Ědle úrovn pohybových schopností a dovedností jednotlivc ve skupin ě. To znamená,
ţe po osvojení základních pohybových dovedností se budou studenti snaţit získávat
rozši ující pohybové dovednosti ve všech sportovních činnostech.
Prvky zdravotní t lesné výchovyĚ ZTVě jsou zahrnovány v rámci hodin povinné TV,
samostatná ZTV je nabízena ţák m III. Ě II.ě zdravotní skupiny v samostatných
vyučovacích hodinách Ě 2 vyučovací hodiny týdn ě. Jedna skupina ZTV m ţe probíhat
v bazénu formou plavání.
Sportovní kurz v 1.ročníku v délce 5 pracovních dn je zam en na turistiku,
cykloturistiku, sportovní hry a pobyt v p írod , pop . je realizován formou sportovn jazykového kurzu ve stejném rozsahu .
Součástí TV je motivace a p íprava student na reprezentaci školy v r zných sportovních
odv tvích.
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VZD LÁVůCÍ OBSůH VYUČOVůCÍHO P EDM TU
ROČ.

1.

TÉMů

1. Činnosti ovliv ující
zdraví

VÝSTUP
Ţák:
- Ţák si je v dom vlivu pohybové aktivity
na zdravotní stav, disponuje zásobníkem cvik
na protaţení a posílení cílových svalových
skupin a vyrovnávacích cvičení
- Ţák proţívá radost z pohybových činností
- Ţák je schopen podle svých individuálních
dispozic adekvátn reagovat na mimo ádné
události ve svém okolí
- organizuje sv j pohybový reţim a
vyuţívá v souladu s pohybovými
p edpoklady, zájmy a zdravotními
pot ebami vhodné a dostupné pohybové
aktivity
- ov í jednoduchými testy úrove
zdravotn orientované zdatnosti a svalové
nerovnováhy
- usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti; - vybere z nabídky vhodné kondiční
programy nebo soubory cvik pro udrţení
či rozvoj úrovn zdravotn orientované
zdatnosti
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zam ených na
kompenzaci jednostranného zatíţení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy
- vyuţívá vhodné soubory cvičení pro
t lesnou a duševní relaxaci

UČIVO
zdravotn orientovaná zdatnost – sloţky
ZOZ; kondiční testy
svalová nerovnováha – p íčiny svalové
nerovnováhy; testy svalové nerovnováhy
zdravotn zam ená cvičení
organismus a pohybová zát ţ– zp soby
zat ţování; kompenzace jednostranné zát ţe
individuální pohybový reţim
hygiena pohybových činností a cvičebního
prost edí
rizikové faktory ovliv ující bezpečnost
pohybových činností – zásady jednání a
chování v r zném prost edí; úprava
pohybových činností podle aktuálních
podmínek Ěmoţných rizikě
první pomoc p i sportovních úrazech –
závaţná poran ní a ţivot ohroţující stavy;
improvizovaná první pomoc v podmínkách
sportovních činností.

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY
P1


OSV- rozvoj schopností
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, mezilidské
vztahy, komunikace,
kreativita, poznávání lidí,
ešení problém ,
rozhodovací dovednosti



VDO- občanská společnost



VMEGS- Objevujeme
Evropu a sv t



MV- princip solidarity



EV- vztah člov ka
k prost edí, lidské aktivity a
problémy ŢP

P2
P3

P4
P5

P6

 MdV- kritické čtení a

vnímání mediálních sd lení,

- respektuje v kové, pohlavní,
výkonnostní a
jiné pohybové
rozdíly a p izp sobí svou pohybovou
činnost dané skladb sportujících
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2. Činnosti ovliv ující
Ţák podle svých p edpoklad zvládá :
úrove pohybových
-- základní techniku b hu a start ,
dovedností
hodu míčkem a skoku dalekého
Ě p íp. vysokéhoě

Ţák je schopen podle svých individuálních
p edpoklad tvo iv cvičit na ná adí a
s náčiním
Ţák zvládá:
- základy techniky akrobatických cvičení a
dopomoci
- základy techniky cvičení na hrazd a
dopomoci
- základy techniky p eskok Ě koza, bednaě
Ţák podle svých individuálních p edpoklad
plave technicky správn alespo jedním
plaveckým zp sobem a se správným
dýcháním , dv ma plaveckými zp soby
uplave 50 m, zvládá startovní skok

Ţák uplat uje individuální dovednosti v jednoduchých herních cvičeních
Ţák spolupracuje ve h e, vnímá smysl hry,
ovládá a respektuje zákl. pravidla
osvojovaných sport ; rozhoduje
Ěspolurozhodujeě t ídní nebo školní utkání,
závody, sout ţe v osvojovaných sportech
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
r zných sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prosp ch
druţstva

atletika – b h na dráze a v terénu Ěsprinty,
vytrvalý b h, štafetový b hě; skok do výšky
nebo do dálky, hody
Ě míček, granátě, vrh koulí.
Pr pravná b ţecká cvičení, b ţecká abeceda,
nízký start,
gymnastika – akrobacie ( kotouly, stoje,
p emety, vazby, sestavyě; p eskokyĚ koza,
bedna)- roznoţka, skrčka , cvičení na ná adí
( hrazda, kruhy – vazby prvk ě, cvičení
s náčiním

plavání – zdokonalování osvojených
plaveckých technik Ědalší plavecká technikaě;
skoky do vody; branné plavání, dopomoc
unavenému plavci, záchrana tonoucího
Ěplavání je za azováno do prvního ročníku ě
sportovní hry – herní systémy, herní
kombinace a herní činnosti jednotlivce
v podmínkách utkání Ěalespo ve dvou
vybraných sportovních hrách podle zájmu
ţák – kopaná, florbal, košíková, házená, ě
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Mezip edm tové vztahy
Občanská výchova
D jepis
Zem pis
Multikulturní výchova
Fyzika
Chemie
Estetická výchova hudební
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- osvojí si základní pravidla uţívaných
netradičních her,
osvojí si a zvládá základy a zásady
bezpečného lezení, jišt ní a sla ování
na cvičné horolezecké st n
ovládá základní prvky úpol Ě pády,
kotouly, úchopyě
uv domuje si rizika vyplývající
z úpolových her Ě moţnost zran níě
- vybere z nabídky vhodné kondiční
programy nebo soubory cvik pro
udrţení či rozvoj úrovn zdravotn
orientované zdatnosti
- osvojí si základní pravidla uţívaných her
- zvládá základní herní činnosti uţívaných
her
- uplat uje individuální dovednosti
v jednoduchých herních cvičeních
- podílí se na tvorb nových
modifikovaných her a na rozhodování

další moderní a netradiční pohybové
činnosti Ěčinnosti jsou za azovány podle
zájmu ţák , nap . lezení na cvičné st n ,
frisbee, softbal, ringo, squash, badminton…ě
úpolové hry–rozsah činností je stanoven v
návaznosti na p ipravenost vyučujícího a
zájem ţák ě
pr pravná, kondiční, koordinační, tvo ivá,
estetická a jinak zam ená cvičení
( s náčiním, kondiční trenaţeryě
pohybové a malé sportovní hry r zného
zam ení Ě vybíjená, p ehazovaná
,modifikované Ěpr pravnéě míčové a sí ové
hry)

- uţívá s porozum ním t locvičné
názvosloví
- osvojí si základní formy cvičení
s hudbou

kondiční a estetické formy cvičení s hudbou
a rytmickým doprovodem [určeno
p edevším d včat m – alespo dv formy
cvičení podle podmínek a zájmu ţáky ,
p ípadn ţák – aerobic, bodyforming,
pilates, jóga]

- osvojí si základy techniky jízdy na
bruslích Ě in-line, na led ě

bruslení Ědle zájmu skupinyě na led , in-line
Ě základy jízdy, lední hokejě
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- zná zásady bezpečného pohybu na horách
- zvládá základní techniku lyţování Ě nebo
jízdy na snowboarduě podle svých
individuálních p edpoklad
- zvládá základy bezpečného pohybu
cyklisty po silnici, jízdu ve skupin ,
dopravní p edpisy,
- ovládá čtení a orientaci v map ,
- osvojí si základní pravidla tábo ení ,
pohybu a p eţití v p írod

lyţování – b ţecké, sjezdové; snowboarding
Ějednotlivé formy jsou za azovány podle
aktuálních sn hových podmínek, materiálních
podmínek a zájmu ţák ě
Cykloturistika , turistika a pobyt v p írod
– p íprava turistické akce a pobytu v p írod ;
orientace v mén p ehledné krajin , orientační
b h, p íprava a likvidace tábo išt , p eţití
v p írod , ukrytí, nouzový p íst ešek,
zajišt ní vody, potravy, tepla

p ipraví
Ěve
spolupráci
s ostatními žákyě t ídní či školní
turnaj, sout ž, turistickou akci
a podílí se na její realizaci
- provádí osvojované pohybové dovednosti
na úrovni individuálních p edpoklad
- zvládá základní postupy rozvoje
osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení
- uplat uje účelné a bezpečné chování p i
pohybových aktivitách i v neznámém
prost edí
- poskytne první pomoc p i sportovních či
jiných úrazech i v nestandardních podmínkách
- aktivn napl uje olympijské myšlenky
jako projev obecné kulturnosti
- volí a pouţívá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správn
ji ošet uje
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ROČ.

2.

TÉMů

Ţák:

VÝSTUP

UČIVO
zdravotn orientovaná zdatnost – sloţky
ZOZ; kondiční testy
na protaţení a posílení cílových svalových
svalová nerovnováha – p íčiny svalové
skupin a vyrovnávacích cvičení
nerovnováhy; testy svalové nerovnováhy
- Ţák proţívá radost z pohybových činností zdravotn zam ená cvičení
- Ţák je schopen podle svých individuálních
organismus a pohybová zát ţ– zp soby
dispozic adekvátn reagovat na mimo ádné
zat ţování; kompenzace jednostranné zát ţe
události ve svém okolí
individuální pohybový reţim
- organizuje sv j pohybový reţim a
hygiena pohybových činností a cvičebního
vyuţívá v souladu s pohybovými
prost edí
p edpoklady, zájmy a zdravotními
rizikové faktory ovliv ující bezpečnost
pot ebami vhodné a dostupné pohybové
pohybových činností – zásady jednání a
aktivity
chování v r zném prost edí; úprava
- ov í jednoduchými testy úrove
pohybových činností podle aktuálních
zdravotn orientované zdatnosti a svalové
podmínek Ěmoţných rizikě
nerovnováhy
- usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti; - první pomoc p i sportovních úrazech –
závaţná poran ní a ţivot ohroţující stavy;
- vybere z nabídky vhodné kondiční
improvizovaná první pomoc v podmínkách
programy nebo soubory cvik pro udrţení
sportovních činností.
či rozvoj úrovn zdravotn orientované
zdatnosti
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zam ených na
kompenzaci jednostranného zatíţení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy
- vyuţívá vhodné soubory cvičení pro
t lesnou a duševní relaxaci

- Ţák si je v dom vlivu pohybové aktivity
1. Činnosti ovliv ující
na
zdravotní
stav, disponuje zásobníkem cvik
zdraví

MEZIP EDM TOVÉ VZTůHY,
PR EZOVÁ TÉMůTů,
POZNÁMKY
P1
 OSV- rozvoj schopností
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, mezilidské
vztahy, komunikace,
kreativita, poznávání lidí,
ešení problém ,
rozhodovací dovednosti
P2
 VDO- občanská společnost
P3
 VMEGS- Objevujeme
Evropu a sv t
P4
 MV- princip solidarity
P5
 EV- vztah člov ka
k prost edí, lidské aktivity a
problémy ŢP
P6
 MdV- kritické čtení a
vnímání mediálních sd lení,

- respektuje v kové, pohlavní,
výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a
p izp sobí svou pohybovou činnost
dané skladb sportujících

Mezip edm tové vztahy
atletika – b h na dráze a v terénu Ěsprinty,
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2. Činnosti ovliv ující Ţák podle svých p edpoklad zvládá :
-- základní techniku b hu a start ,
úrove pohybových
hodu míčkem a skoku dalekého
dovedností
Ě p íp. vysokéhoě

Ţák je schopen podle svých individuálních
p edpoklad tvo iv cvičit na ná adí a
s náčiním
Ţák zvládá:
- základy techniky akrobatických cvičení a
dopomoci
- základy techniky cvičení na hrazd a
dopomoci
- základy techniky p eskok Ě koza, bednaě
Ţák podle svých individuálních p edpoklad
plave technicky správn alespo jedním
plaveckým zp sobem a se správným
dýcháním , dv ma plaveckými zp soby
uplave 50 m, zvládá startovní skok

Ţák uplat uje individuální dovednosti
v jednoduchých herních cvičeních
Ţák spolupracuje ve h e, vnímá smysl hry,
ovládá a respektuje zákl. pravidla
osvojovaných sport ; rozhoduje
Ěspolurozhodujeě t ídní nebo školní utkání,
závody, sout ţe v osvojovaných sportech
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
r zných sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prosp ch
druţstva

vytrvalý b h, štafetový b hě; skok do výšky
nebo do dálky, hody
Ě míček, granátě, vrh koulí.
Pr pravná b ţecká cvičení, b ţecká abeceda,
nízký start,
gymnastika – akrobacie ( kotouly, stoje,
p emety, vazby, sestavyě; p eskokyĚ koza,
bedna)- roznoţka, skrčka , cvičení na ná adí
( hrazda, kruhy – vazby prvk ě, cvičení
s náčiním

plavání – zdokonalování osvojených
plaveckých technik Ědalší plavecká technikaě;
skoky do vody; branné plavání, dopomoc
unavenému plavci, záchrana tonoucího
Ěplavání je za azováno do prvního ročníku ě
sportovní hry – herní systémy, herní
kombinace a herní činnosti jednotlivce
v podmínkách utkání Ěalespo ve dvou
vybraných sportovních hrách podle zájmu
ţák – kopaná, florbal, košíková, házená, ě
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- osvojí si základní pravidla uţívaných
netradičních her,
osvojí si a zvládá základy a zásady
bezpečného lezení, jišt ní a sla ování
na cvičné horolezecké st n
ovládá základní prvky úpol Ě pády,
kotouly, úchopyě
uv domuje si rizika vyplývající
z úpolových her Ě moţnost zran níě
- vybere z nabídky vhodné kondiční
programy nebo soubory cvik pro
udrţení či rozvoj úrovn zdravotn
orientované zdatnosti
- osvojí si základní pravidla uţívaných her
- zvládá základní herní činnosti uţívaných
her
- uplat uje individuální dovednosti
v jednoduchých herních cvičeních
- podílí se na tvorb nových
modifikovaných her a na rozhodování
- uţívá s porozum ním t locvičné
názvosloví
- osvojí si základní formy cvičení
s hudbou

- osvojí si základy techniky jízdy na
bruslích Ě in-line, na led ě
- zná zásady bezpečného pohybu na horách

další moderní a netradiční pohybové
činnosti Ěčinnosti jsou za azovány podle
zájmu ţák , nap . lezení na cvičné st n ,
frisbee, softbal, ringo, squash, badminton…ě
úpolové hry–rozsah činností je stanoven v
návaznosti na p ipravenost vyučujícího a
zájem ţák ě
pr pravná, kondiční, koordinační, tvo ivá,
estetická a jinak zam ená cvičení
( s náčiním, kondiční trenaţeryě
pohybové a malé sportovní hry r zného
zam ení Ě vybíjená, p ehazovaná,
modifikované Ěpr pravnéě míčové a sí ové
hry)

kondiční a estetické formy cvičení s hudbou
a rytmickým doprovodem [určeno
p edevším d včat m – alespo dv formy
cvičení podle podmínek a zájmu ţáky ,
p ípadn ţák – aerobic, bodyforming,
pilates, jóga]
bruslení Ědle zájmu skupinyě na led , in-line
Ě základy jízdy, lední hokejě

lyţování – b ţecké, sjezdové; snowboarding
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- zvládá základní techniku lyţování Ě nebo
jízdy na snowboarduě podle svých
individuálních p edpoklad

Ějednotlivé formy jsou za azovány podle
aktuálních sn hových podmínek, materiálních
podmínek a zájmu ţák ě

- zvládá základy bezpečného pohybu
cyklisty po silnici, jízdu ve skupin ,
dopravní p edpisy,
- ovládá čtení a orientaci v map ,
- osvojí si základní pravidla tábo ení a
pohybu v p írod

Cykloturistika , turistika a pobyt v p írod
– p íprava turistické akce a pobytu v p írod ;
orientace v mén p ehledné krajin , orientační
b h, p íprava a likvidace tábo išt

p ipraví
Ěve
spolupráci
s ostatními žákyě t ídní či školní
turnaj, sout ž, turistickou akci
a podílí se na její realizaci
- provádí osvojované pohybové dovednosti
na úrovni individuálních p edpoklad
- zvládá základní postupy rozvoje
osvojovaných pohybových dovedností a
usiluje o své pohybové sebezdokonalení
- uplat uje účelné a bezpečné chování p i
pohybových aktivitách i v neznámém
prost edí
- poskytne první pomoc p i sportovních či
jiných úrazech i v nestandardních podmínkách
- aktivn napl uje olympijské myšlenky
jako projev obecné kulturnosti
- volí a pouţívá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správn
ji ošet uje
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Hodnocení výsledk vzd lávání ţák a vlastní
hodnocení školy
Pravidla hodnocení žáka a jejich kritéria
Ţáci jsou b hem studia pr b ţn hodnoceni klasifikací. Cílem hodnocení je
poskytnout ţákovi zp tnou vazbu, díky které získává informace o tom, jak danou
problematiku zvládá, jak umí zacházet se získanými v domostmi, v čem má p ednosti a v čem
má ješt nedostatky. Hodnocení ţák vychází ze stanovených cíl a kritérií, jimiţ lze činnost
pom ovat. Na tomto základ m ţe také ţák sám hodnotit svou práci. Hodnocení ţáka
postihuje p edevším očekávané výstupy a zvládnutí klíčových kompetencí v jednotlivých
p edm tech.
Klasifikace prosp chu
Prosp ch ţáka v jednotlivých vyučovacích p edm tech je klasifikován t mito
stupni:
1 - výborný
Ţák ovládá poţadované kompetence, poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti
ucelen , p esn a úpln a chápe vztah mezi nimi. Pohotov vykonává poţadované
intelektuální a motorické činnosti. Samostatn a tvo iv uplat uje osvojené poznatky a
dovednosti pro ešení teoretických a praktických úkol , p i výkladu a hodnocení jev a
zákonitostí. Myslí logicky správn , z eteln se u n ho projevuje samostatnost, tvo ivost
a schopnost spolupráce ve skupin ţák . Jeho ústní a písemný projev je správný, p esný
a výstiţný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, p ípadn pouze s malými nedostatky.
2 - chvalitebný
Ţák ovládá poţadované kompetence, poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v
podstat ucelen , p esn a úpln a chápe vztahy mezi nimi. Pohotov vykonává
poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatn a produktivn nebo podle
menších podn t uplat uje osvojené poznatky a dovednosti pro ešení teoretických a
praktických úkol , p i výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí správn , v jeho
myšlení se projevuje logika a tvo ivost. Jeho ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, p esnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledk činnosti je zpravidla
bez podstatných nedostatk .
3 - dobrý
Ţák má v ucelenosti, p esnosti a úplnosti osvojení poţadovaných kompetencí,
poznatk , fakt , pojm , definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Poţadované
intelektuální a motorické činnosti nevykonává vţdy p esn . Podstatn jší chyby a
nep esnosti dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti
aplikuje p i ešení teoretických a praktických úkol s chybami. Uplat uje poznatky a
provádí hodnocení jev a zákonitostí na základ podn tu učitele. Jeho myšlení je vcelku
správné, není často tvo ivé. Ústní a písemný projev není vţdy správný, p esný a
výstiţný. V jeho činnosti se projevují čast ji nedostatky.
4 - dostatečný
Ţák má v ucelenosti, p esnosti a úplnosti poţadovaných kompetencí, poznatk a
pojm závaţné mezery. P i provád ní poţadovaných intelektuálních a motorických
činností je málo pohotový, nesamostatný a má v tší nedostatky v uplat ování
osvojených poznatk a dovedností. P i ešení teoretických a praktických úkol se
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vyskytují závaţné chyby. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení je
zpravidla málo tvo ivé. Jeho ústní a písemný projev mívá zpravidla podstatné nedostatky
ve správnosti, p esnosti a výstiţnosti. Zmín né nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí
učitele v tšinou opravit.
5 - nedostatečný
Ţák si poţadované kompetence a poznatky neosvojil, má v nich závaţné a značné
mezery. Jeho schopnost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má
velmi podstatné nedostatky. V uplatn ní osvojených v domostí a dovedností p i ešení
teoretických a praktických úkol se vyskytují velmi závaţné chyby. P i výkladu a
hodnocení jev a zákonitostí nedovede své v domosti uplatnit ani s podn ty učitele.
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u n ho časté logické nedostatky.
V ústním i písemném projevu má zásadní nedostatky ve správnosti, p esnosti a
výstiţnosti. Kvalita výsledk jeho činnosti je na nízké úrovni. Výše uvedené nedostatky
a chyby nedokáţe opravit ani s pomocí učitele.
Klasifikace chování
Klasifikaci chování ţáka navrhuje t ídní učitel s vyuţitím poznatk ostatních
učitel a schvaluje ji editel školy. V p ípadech ud lení stupn 2 – uspokojivé a stupn 3
– neuspokojivé tomuto schválení klasifikace chování ţáka editelem školy p edchází
projednání návrhu na ud lení stupn 2 – uspokojivé nebo stupn 3 – neuspokojivé v
pedagogické rad . V závaţných p ípadech je moţné návrh klasifikace projednat p edem,
a to i za moţné účasti zákonného zástupce nezletilého ţáka nebo zletilého ţáka. Šikana
nebo pokus o ni se hodnotí jako p estupek velmi závaţný. Chování ţáka se klasifikuje
t mito stupni:
1 - velmi dobré
Ţák dodrţuje školní ád, společenské zásady, pravidla souţití a morálky. Má
pozitivní vztah ke spoluţák m a škole. P ispívá k utvá ení dobrých podmínek pro
vyučování a výchovu. Jeho chování ve škole i mimo školu je v souladu s právními a
sociálními normami společnosti.
2 - uspokojivé
Ţák se dopustí závaţného zavin ného porušení školního ádu nebo p es d tku
t ídního učitele či p es d tku editele školy se dopustí dalších p estupk proti školnímu
ádu, proti zásadám a pravidl m souţití, narušuje společnou činnost kolektivu ţák nebo
se dopouští hrubých poklesk chování.
3 - neuspokojivé
Chování ţáka je v rozporu s právními a sociálními normami společnosti, dopustí
se takových závaţných provin ní, ţe je jimi váţn ohroţena výchova či zdraví ostatních
ţák . P es výchovná opat ení dále závaţným zp sobem porušuje školní ád. Zám rn
narušuje činnost kolektivu.
Celkové hodnocení ţáka
Celkovým hodnocením ţáka na konci prvního a druhého pololetí jsou vyjád eny
výsledky klasifikace prosp chu ţáka ve vyučovacích p edm tech a klasifikace
chování. Nezahrnuje klasifikaci prosp chu ţáka v nepovinných p edm tech. Ţák je
na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:
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Prosp l s vyznamenáním Není-li klasifikace prosp chu ţáka v ţádném z povinných
p edm t Ěza které jsou povaţovány i tzv. volitelné p edm tyě horší neţ stupe
chvalitebný, pr m rný prosp ch z t chto p edm t nemá horší neţ 1,50 a jeho chování
je velmi dobré.
Prosp l Není-li klasifikace prosp chu ţáka v ţádném z povinných p edm t
vyjád ena stupn m nedostatečný.
Neprosp l Klasifikace prosp chu ţáka z n kterého povinného p edm tu je
vyjád ena stupn m nedostatečný, nebo ţák není hodnocen z n kterého p edm tu
na konci druhého pololetí.

Získávání podklad pro hodnocení a klasifikaci ţáka a zásady pr b ţného
hodnocení

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci ţáka učitel získává zejména takto:
a) soustavným sledováním výkon ţáka a jeho p ipravenosti na výuku
b) soustavným diagnostickým pozorováním ţáka
c) r znými druhy zkoušek Ěpísemnými, ústními, praktickými, grafickými,
pohybovými apod.ě
d) písemnými pracemi a praktickými zkouškami p edepsanými platnými
učebními plány nebo školním vzd lávacím programem
e) analýzou výsledk činnosti ţáka
f) konzultacemi s ostatními učiteli
2. Učitel je povinen si vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka.
3. Ţák je klasifikován ve všech p edm tech uvedených v učebním plánu p íslušného
ročníku, nevztahuje-li se na n j ustanovení odst. II. 1. 1Ř. školního ádu.
4. Učitel je povinen provád t klasifikaci prosp chu ţáka v jednotlivých p edm tech
v tomto rozsahu:
a) učitel p edm tu s rozsahem výuky 1 hodina týdn musí ţáka vyzkoušet
minimáln dvakrát za jedno pololetí; za období jednoho školního roku by
m l být ţák vyzkoušen minimáln jednou ústn .
b) učitel p edm tu s rozsahem výuky 2 hodiny týdn musí ţáka vyzkoušet
minimáln dvakrát za jedno pololetí, z toho by m lo být jedno zkoušení
ústní.
c) učitel p edm tu s rozsahem výuky v tším neţ 2 hodiny týdn musí ţáka
vyzkoušet minimáln t ikrát za jedno pololetí, z toho by m la být dv
zkoušení ústní; jedno ústní zkoušení je povinné. P edepsané písemné práce
ve smyslu odst. V. 1. 1. písm. dě t chto pravidel se do uvedeného
minimálního rozsahu zkoušení nezapočítávají.
5. Učitel p i klasifikaci p ihlíţí ke specifice svého p edm tu. V t lesné, výtvarné a
hudební výchov m ţe ústní zkoušení nahradit praktická zkouška Ěčinnostě.
6. O celkovém počtu zkoušek, které jsou pot ebné pro klasifikaci prosp chu ţáka
v jednotlivých p edm tech za kaţdé pololetí, za p edpokladu spln ní podmínek
uvedených v odst. V. 1. 4. písm. aě aţ cě t chto pravidel, rozhoduje učitel. Pom r mezi
jednotlivými druhy zkoušek je ve smyslu odst. V. 1. 5. t chto pravidel závislý na
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charakteru daného p edm tu, učitel však nesmí pro klasifikaci prosp chu ţáka vyuţít
pouze jeden druh zkoušek Ěs výjimkou t lesné výchovyě.
7. Počet p edepsaných písemných prací a praktických zkoušek ve smyslu odst. V. 1.
1. písm. dě t chto pravidel je pro učitele závazný.
8. Ţák musí za kaţdé pololetí napsat p íslušný počet p edepsaných písemných prací nebo
vykonat p íslušný počet p edepsaných praktických zkoušek ve smyslu odst. V. 1. 1.
písm. dě a odst. V. 1. 7. t chto pravidel. Ve výjimečných a od vodn ných p ípadech
m ţe učitel rozhodnout jinak.
9. Učitel určuje počet dílčích písemných zkoušek Ětj. zkoušek, které nejsou
p edepsanými písemnými pracemi dle odst. V. 1. 1. písm. dě t chto pravidelě, které
ţák v rámci jednoho pololetí m ţe vynechat. Učitel m ţe určit, ţe ţák musí napsat
všechny dílčí písemné zkoušky.
10. Učitel m ţe stanovit další kritéria pro uzav ení klasifikace, a to zejména s ohledem na
odst. V. 1. 1. t chto pravidel.
11. Učitel je povinen na začátku školního roku seznámit ţáky s kritérii a podmínkami
pr b ţné klasifikace a s podmínkami pro uzav ení klasifikace prosp chu ţáka
v daném p edm tu za dané klasifikační období.
12. V p ípad , ţe ţák neplní b hem klasifikačního období podmínky pro uzav ení
klasifikace prosp chu, o dalším postupu rozhoduje po konzultaci s t ídním učitelem
nebo vedoucím p edm tové komise, p ípadn s p íslušným zástupcem editele školy
učitel.
13. editel školy m ţe ţákyni z d vod t hotenství nebo mate ství umoţnit vykonání
zkoušek v termínech, které stanoví. Totéţ m ţe být umoţn no ţáku dlouhodob
nemocnému.
Zásady pr b ţného hodnocení a postup p i klasifikaci ţáka
1. Učitel posuzuje ţákovy výkony komplexn a v souladu se specifikou daného
p edm tu. P i určování klasifikačního stupn posuzuje ţákovy výsledky učitel
objektivn , nepodléhá ţádným subjektivním ani vn jším vliv m a respektuje, ţe
účelem zkoušení není nacházet nedostatky ve v domostech ţáka. Učitel dodrţuje
zásady pedagogického taktu, zejména nehodnotí ţáka ihned po jeho návratu do školy
po nep ítomnosti ve vyučování delší neţ jeden týden.
2. P i určování stupn prosp chu ţáka v jednotlivých p edm tech na konci
klasifikačního období se hodnotí kvalita práce, učební výsledky, u nichţ se bere v
úvahu téţ rozsáhlost a náročnost jednotlivých zkoušek, a kompetence, jichţ ţák
dosáhl za celé klasifikační období. P itom se p ihlíţí k systematičnosti práce ţáka
b hem klasifikačního období. Stupe prosp chu ţáka v jednotlivých p edm tech
se nemusí určovat jako pr m r známek za klasifikační období. P i určování
stupn prosp chu p ihlíţí učitel dále k v kovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák
mohl v pr b hu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici.
3.

editel školy vytvá í podmínky k tomu, aby se učitelé v rámci jednotlivých
p edm tových komisí zabývali moţným sjednocováním n kterých aspekt
klasifikace, zejména ve smyslu části V.1 t chto pravidel.
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4. Klasifikaci ţák je nutné provád t ve vyučovacích hodinách Ěnikoli v kabinetech
učitel ě, s výjimkou zkoušek, o kterých je po izován protokol. Klasifikace ţák
za dané klasifikační období nesmí být provád na po termínu uvedeném v odst. V.
2. 15. t chto pravidel, s výjimkou zkoušek, o kterých je po izován protokol.
5. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace a vysv tlí klady a nedostatky
hodnoceného zkoušení.
6. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, grafických zkoušek a téţ projekt
oznámí učitel ţákovi nejpozd ji do 14 dn ode dne vykonání zkoušky nebo
odevzdání práce, výsledky hodnocení zkoušek ústních a pohybových oznámí
ţákovi okamţit , výsledky zkoušek praktických dle jejich charakteru bu do 14
dn , nebo okamţit .
7. P edepsané písemné práce ve smyslu odst. V. 1. 1. písm. dě t chto pravidel a další
zkoušky rozvrhne učitel rovnom rn po dobu daného klasifikačního období tak,
aby se nadm rn nekoncentrovaly v určitých obdobích.
8. Termín písemné zkoušky, která má trvat déle neţ 25 minut, učitel oznámí ţák m
nejpozd ji sedm dní p ed konáním této zkoušky. Oznámení o této zkoušce učitel téţ
zapíše nejpozd ji sedm dní p ed konáním této zkoušky do t ídní knihy. Taková
zkouška se m ţe uskutečnit v jedné t íd v jednom dni pouze jedna, v jednom týdnu
se pak mohou v jedné t íd uskutečnit maximáln t i takové zkoušky.
9. Hodnocení ţák prost ednictvím dílčích písemných zkoušek, tj. zkoušek, které nejsou
p edepsanými písemnými pracemi dle odst. V. 1. 1. písm. dě t chto pravidel, musí být
ukončeno v prvním pololetí nejpozd ji b hem prvního celého týdne m síce ledna, ve
druhém pololetí nejpozd ji b hem prvního celého týdne m síce června.
10. V p ípad zadávání nové látky k samostatnému nastudování učitel p edem sd lí,
jakým zp sobem má být látka nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude
ov ována; tento p ístup m ţe být pouţit pouze jako dopl ková forma výuky.
11. O klasifikačním stupni rozhoduje učitel, který vyučuje p íslušnému p edm tu. V
p edm tu, který v jedné t íd vyučuje více učitel , určí výsledný stupe za klasifikační
období u kaţdého ţáka tito učitelé po vzájemné dohod .
12. P i opakované krátkodobé neúčasti ţáka ve vyučování Ěpro účel tohoto ustanovení
definované tak, ţe ţák se nezúčastní minimáln 33% vyučovacích hodin p íslušného
p edm tu za jedno čtvrtletíě m ţe na návrh učitele a po schválení editelem školy být
ţák z látky p íslušného čtvrtletí p ezkoušen. Tato zkouška není komisionální.
Zkoušejícím učitelem je učitel, který ţáka p íslušnému p edm tu vyučuje. P i
tomto zkoušení je p ítomen další učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku
téhoţ p edm tu. Zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka musí být o
zkoušce prokazatelným zp sobem informován nejmén p t dní p ed termínem jejího
konání. V p ípad p etrvávání opakované krátkodobé neúčasti ţáka ve vyučování
m ţe editel školy na ídit p ed ukončením p íslušného pololetí komisionální
zkoušku.

13. editel školy stanoví, jakým zp sobem budou informováni t ídní učitelé a vedení
školy o stavu klasifikace v jednotlivých t ídách.
14. P ípady, kdy má ţák problémy s klasifikací Ěnap . moţnost celkového hodnocení
„neprosp l“, výrazné zhoršení výsledk pr b ţné klasifikaceě nebo kdy jsou
zaznamenány výrazné problémy v ţákov chování, se projednávají v rámci čtvrtletní
pedagogické rady.
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15. Výsledný klasifikační stupe za pololetí v daném p edm tu sd lí učitel ţákovi
nejpozd ji v den uzav ení klasifikace. Tento termín určí editel školy.
16. Hodnocení maturitní písemné práce sd lí učitel ţákovi nejpozd ji poslední den p ed
týdenním studijním volnem.
17. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí editel školy, zapíší učitelé
p íslušných p edm t číslicí výsledky souhrnného hodnocení ţáka za p íslušné
pololetí do t ídního výkazu.

18. Dle odst. II. 1. 3. a odst. II. 4. 1 školního ádu informuje o pr b hu a výsledcích
vzd lávání ţáka vhodným zp sobem:
a) t ídní učitel a učitelé jednotlivých p edm t b hem informačních dn
b) t ídní učitel a učitelé jednotlivých p edm t , jestliţe jsou o to na základ
odst. II. 1. 3. a odst. II. 4. 1 školního ádu poţádáni
c) t ídní učitel prokazatelným zp sobem v p ípad
prosp chu a chování, závaţné události apod.

výrazného zhoršení

d) editel školy nebo t ídní učitel prokazatelným zp sobem v p ípad pouţití
výchovných opat ení.

Vlastní hodnocení školy – oblasti, cíle a nástroje vlastního hodnocení
Vlastní hodnocení školy vychází z p íslušné vyhlášky MŠMT. N které hodnotící
postupy jsou provád né pr b ţn , nap . hospitační činnost. N které v ročních intervalech –
jako zpráva o hospoda ení školy, zpráva o činnosti organizace apod.
Vlastní hodnocení školy se provádí v intervalu dvou let. Poprvé v zá í 2007.
Kritéria vlastního hodnocení školy byla projednána a schválena v pedagogické rad
školy dne 27. ř. 2006.
Schválená kritéria:








ůnalýza úsp šnosti ţák školy p i p ijímání k dalšímu studiu, úsp šnost ţák
v sout ţích a olympiádách. Spolupráce se ZŠ, VŠ a partnerskými školami v zahraničí.
Dodrţování školního ádu, klasifikace, chování, bezpečnost ţák , pln ní programu
zdravého ţivotního stylu a enviromentální výchovy.
Kvalifikace pedagogického sboru, další vzd lávání, vzájemná spolupráce včetn
spolupráce s rodiči.
Zapojení ţák do mimoškolní činnosti, podíl na humanitárních aktivitách.
ůnalýza názor rodič , student i ostatní ve ejnosti, prezentace školy na ve ejnosti,
výchova ţák k vzájemné úct a toleranci.
Vn jší aktivity pro ve ejnost, zapojení do vzd lávacích aktivit, spolupráce
s mimoškolními institucemi.
Prostorové moţnosti školy a její vybavení.
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Zam ení vlastního
hodnocení

Cíle

Podmínky vzd lávání

Udrţení stávajících podmínek
ke vzd lávání

Pr b h vzd lávání

Udrţení současné úrovn
kvality vzd lávání na škole

Indikátor Ěznakě
Dostatek finančních prost edk
Zlepšení prostorových
podmínek

Srovnání prosp chu s minulými
školními roky

Nástroje
Pozorování
Rozhovor
Hodnocení nad ízených orgán
a VŠ
Statistické vyhodnocení
Vyjád ení ve ejnosti
Rozhovor

Spolupráce s rodiči

Zvýšení spolupráce

Napln nost školy

Spokojenost rodič se školou

Zájem o studium ve škole

Výsledky vzd lávání
ţák a student

Dosaţení co nejkvalitn jších
výsledk odpovídajících
moţnostem ţák

Personální oblast

Odborný r st pedagogických
pracovník

Časový harmonogram

Rozhovor
Dotazník
Vyjád ení Rady školy

Pr b ţn

Pr b ţn
1 x ročn statistika
2 x ročn rozhovor s rodiči
2 x ročn sch zka s výborem
SR
1 x za dva roky dotazník

Výsledky ţák
P ijímání na VŠ

ůnalýza ţákovských prací

Pr b ţn

Pozorování

Pr b ţn

Rozhovor

1 x ročn hodnocení školního
roku

Úsp šnost v sout ţích
Vyuţití DVPP ve výuce
Projekty školy

Hodnocení PK
Pozorování

Školní klima

Spokojenost ţák ve škole

Spokojený ţák

Dotazník

Pr b ţn

Rozhovor

1 x za dva roky dotazník

Vyjád ení studentského
parlamentu
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2 x ročn studentský parlament

