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A.	Charakteristika	pojetí	standardu	základního	vzdělávání 

1.	 Standard	 základního	 vzdělávání	 vyjadřuje	 obligatorní	 požadavky	 na	 kvalitu	

vzdělávání	na	základních	školách	v	ČR	

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) 

vytváří takové podmínky a požadavky platné pro základní školství, aby každý 

občan měl zajištěnu možnost kvalitního základního vzdělávání. 

Standard základního vzdělávání je vymezením a popisem závazných požadavků 

státu na kvalitu základního vzdělávání. Jeho obsahem jsou: 

 

obecné cíle vzdělávání 

oblasti základního vzdělávání, jejich specifické cíle a kmenové učivo 

 

Na základě stanovených cílů a rámcového obsahu bude jako další postupný krok 

nezbytné stanovit 

 

evaluační kritéria 

 

a celý systém externí i interní evaluace. 

 

Standard základního vzdělávání je určen především tvůrcům vzdělávacích 

programů. Nutnou navazující rovinou jsou tedy 

 

vzdělávací programy, 

 

které rozvedou standardem stanovené cíle a rámcový obsah do jednotlivých 

vyučovacích předmětů, bloků, projektů ap. a určí podmínky konkrétní realizace 

výuky ve školách. To vyžaduje, aby byly standardně stanoveny i požadavky na 

formu a obsah každého vzdělávacího programu a další podmínky jeho 
schválení. 
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Především orgánům, které budou kontrolovat, zda daný program a jeho realizace 

splňuje požadavky státu, budou adresována evaluační kritéria. Ta jsou určena 

pro kontrolu nad kvalitou vyučování podle daných programů, tedy zejména pro 

inspekci, ale i pro sebeevaluaci škol. 

 

Bez ohledu na to, komu jsou především určeny, musejí být jak standard 

základního vzdělávání (včetně evaluačních kritérií, která nejsou dosud 

stanovena), tak i vzdělávací programy zpřístupněny celé odborné i ostatní 

veřejnosti. 

 

Tyto standardní požadavky jsou normou, podle které stát posuzuje, zda 

vzdělávací programy a výuka v základních školách vyhovují záměru státu 

poskytovat efektivní, kvalitní vzdělávání. 

2.	Východiska	pro	přípravu	standardu	základního	vzdělávání	

Zásadním výchozím programovým dokumentem, který objasňuje státní politiku 

ve vzdělávání, je materiál "KVALITA A ODPOVĚDNOST", přijatý MŠMT ČR 

v říjnu 1994. Z něho přejímáme i obecnou formulaci cíle vzdělávání: 

 

Širší význam tohoto cíle je vytváření podmínek pro rozvoj svobodného 
a zodpovědného člověka a občana; vyvážené a dynamické osobností 
schopné porozumět současnému světu; schopné samostatného 

rozhodování, zaujímání postojů, odpovědné za své jednání; vybavené 
nezbytnými dovednostmi a znalostmi pro další rozvoj a regulaci své životní 

dráhy, pro život osobní, rodinný i společenský; schopné chránit a pečovat 
o své zdraví, životní prostředí i kulturní hodnoty; schopné spolupráce a 
participace na rozvoji společnosti. 

 

Přispět k utváření osobnosti spojující v sobě svobodu a zodpovědnost. 
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Pojetí standardu základního vzdělávání vychází dále z dokumentu "Cílové 
standardy a kmenové učivo pro základní vzdělávání" předloženého k diskusi 

v září v roce 1994 a využívá z něho především členění učiva do oblastí 

vzdělávání, termín "kmenové učivo" a mnohá témata učiva i některé cíle. 

 

Dalším pramenem byly analýzy zahraničních národních kurikulí (francouzské, 

norské, finské, anglické, švýcarské - z Bernu, maďarské) a závěry jednání 

některých mezinárodních konferencí (zejména symposia Rady Evropy 

„Hodnoceni žáků, evaluace škol a rozvoj vzdělávací politiky“, Birmingham, 15. -

 17. března 1995). Tyto prameny plnily při vzniku standardu základního 

vzdělávání funkci inspirační a opěrnou (např. rámcovostí v pojetí obsahu učiva 

nebo zdůrazňováním výchovného poslání základního vzdělání). 

 

Rozhodující roli při vzniku standardu základního vzdělávání však měla 

tradice českého školství, zejména násilně přerušená tradice českého 

reformního školství z třicátých let tohoto století. Česká vzdělávací tradice 

byla rozhodující zejména při výběru obsahu kmenového učiva. Zároveň 

jsme se snažili vyrovnat se naším pojetím moderním demokratickým 

trendům vzdělávání v Evropě. 

3.	Konstrukce	standardu	základního	vzdělávání	

Z cíle vzdělávání bylo odvozeno deset hlavních obecných cílů vzdělávání. 

Mají sloužit především k tomu, aby každá zařazená a s žáky realizovaná 

vzdělávací činnost nenásilně směřovala i k rozvíjení pozitivních hodnot osobnosti 

žáka. 

 

Obsah výuky je uspořádán do sedmi oblastí vzdělávání. Pro každou z těchto 

Pojem „vzdělávání zde ve shodě s mezinárodním územ obsahuje jak 
složku poznávací, kognitivní, tak osobnostně rozvíjející, výchovnou. 
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oblastí byly stanoveny specifické cíle, které pojmenovávají požadované 

postojové a dovednostní kompetence žáka, nebo určují, zejména které 

schopnosti je žádoucí rozvíjet. Kmenové učivo pak rámcově vymezuje 

neopomenutelný obsah vzdělávání. 

Uvedenou strukturu lze znázornit diagramem:  

 
 

Stanovením standardu základního vzdělávání je omezována přílišná 

roztříštěnost vzdělávacích cest a zajišťováno společné jádro základního 
vzdělávání i potřebná míra prostupností vzdělávacích cest. 
 

Navazující rovinu budou tvořit vzdělávací programy. Kromě toho, že jejich tvůrci 

budou povinně respektovat uvedené standardní podmínky, musí být stanoveny 

i další požadavky na formu a obsah každého vzdělávacího programu. 

 

Aby bylo možno posuzovat, zda činnosti, kterými se žák ve škole zabývá, i zda 

jeho vlastní úsilí a zájem směřují k vytyčeným cílům, je nutné stanovit 
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i evaluační kritéria, která budou standardním prostředkem státu pro 

posuzování kvality výuky v základních školách i pro sebeevaluaci škol. 
Tato kritéria budou vymezena napříč systémem cílů a kmenového učiva. 

4.	Obecné	cíle	vzdělávání	

Obecné cíle vzdělávání jsou popisem takových kvalit osobnosti žáka, o které má 

usilovat každé všeobecné vzdělávání. Ve školství jsou první a nejdůležitější 

kroky k nim činěny právě na základní škole. 

 

OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ : 

1. Člověk schopný soužití s ostatními lidmi 

2. Člověk schopný jasného vyjadřování a účinného dorozumívání 

3. Zodpovědný spolupracovník 

4. Člověk se snahou o efektivní a kvalitní práci 

5. Člověk tvořivého myšlení, který chápe pojmy, efektivně pracuje 

s informacemi a dovede jich využít při řešení problémů 

6. Člověk, který usiluje o svůj osobní rozvoj, umí se samostatně učit a má 

potřebu dalšího poznávání a učení 

7. Člověk uplatňující mravní zásady a společenské normy ve svém jednání 

8. Vyrovnaný, sebevědomý i sebekritický člověk usilující o zdravý životní styl 

9. Člověk s citlivým vnímáním a prožíváním 

10. Člověk schopný domýšlet souvislosti a nést spoluzodpovědnost za 

budoucnost 

 

Obecné cíle vzdělávání jsou formulovány tak, aby podle nich mohli tvůrci 

vzdělávacích programů vymezit detailní popisy celé řady životně významných 

postojů, dovedností a znalostí a aby mohli vytvářet příležitosti, v nichž bude 

základní škola spolu se žákem o dosahování těchto cílů usilovat. 

 

Obecné cíle vzdělávání jsou tedy standardním požadavkem státu na to, 
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o jakého absolventa musí usilovat každý vzdělávací program základních 
škol, které jsou zařazeny do sítě škol a které přijímají státní dotace. 

5.	Oblasti	vzdělávání	

Učivo je uspořádáno pod sedm OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 

1. člověk a příroda 

2. člověk a společnost 

3. osobní rozvoj a zdravý životní styl 

4. dorozumívání 

5. člověk, práce a technika 

6. estetická a literární oblast 

7. matematika 

Tyto oblasti jsou vzájemně rovnocenné. Neznamenají pro školu zavedení nebo 

rušení výukových jednotek (předmětů, bloků, projektů atp.). Rovněž nejsou 

totožné s dosavadními předměty, ale každá z oblastí obsahuje prvky několika 

nebo všech vyučovacích předmětů, takže v souhrnu pokrývají rozsah základního 

vzdělávání. Rozčlenění výuky do vyučovacích jednotek bude určeno teprve 

v konkrétním vzdělávacím programu. 

 

Vymezení oblastí vzdělávání je tedy standardním požadavkem státu na to, 

jaký obsah vzdělávání nesmí opomenout žádná základní škola, která je 

zařazena do sítě škol a která přijímá státní dotace. 

6.	Specifické	cíle	

a) Pojmenovávají žákovy kompetence (postoje, komplexní dovednosti), pro 

jejichž získávání musí škola vytvářet příležitosti jak ve výuce, tak 

v extrakurikulárních programech a celoškolských činnostech. 

b) Určují, které žákovy schopnosti je žádoucí při výuce i mimo ni rozvíjet. 

 

Specifické cíle jsou vymezeny pro každou z oblastí vzdělávání. V některých 

oblastech dominuje rozvíjení schopností (např. estetická a literární oblast), 
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v  jiných získávání dovedností, anebo utváření postojů. 

 

Stanovením specifických cílů stát požaduje, aby uvedené postoje, dovedností 

a schopnosti nebyly opomenuty v žádné základní škole, která je zařazena do sítě 

škol a přijímá státní dotace. 

7.	Kmenové	učivo	

Kmenové učivo rámcově vymezuje obsah výuky, ale není jeho smyslem výuku 

zcela naplnit. Rámce kmenového učiva pokrývají všechny důležité položky, se 

kterými žák musí být obeznámen. Kmenové učivo však nevypisuje v detailu 

postoje, dovednosti a znalosti, které by žák mohl nebo měl získat na konci nebo 

v průběhu studia. Vymezením rámcového kmenového učiva ponecháváme na 

učiteli a škole odpovědnost za to, aby poznali potřeby, dosavadní postoje, 

dovednosti, znalosti i možnosti svých žáků a aby přizpůsobením výuky těmto 

poznatkům vedli každého jednotlivého žáka k maximálnímu uplatnění jeho 

předpokladů a možností. 

 

Rámcovostí kmenového učiva tedy stát jednak zavazuje tvůrce vzdělávacích 

programů zařadit do výuky jisté okruhy učiva, jednak předává svobodu i 

zodpovědnost ve volbě vzdělávací cesty na konkrétní úroveň rozhodování: na 

učitele, rodiče a žáka. Dohled nad kvalitou vzdělávání je svěřen až evaluačním 

kritériím. 

 

Kmenové učivo je tedy standardním požadavkem státu na to, které okruhy 
témat, situací, činností nebo hodnot nesmějí být opomenuty v žádné 
základní škole, která je zařazena do sítě škol a která přijímá státní dotace. 

8.	Evaluační	kritéria	

Žákova práce i jeho produkty (řešení úloh, ústní projevy, praktické činnosti atd.) 

budou posuzovány podle standardních evaluačních kritérií. Ta si všímají určitých 

kvalit práce i jejích výsledků (např. věcné správnosti, logiky, původnosti návrhu, 
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samostatnosti řešení, přehlednosti, přesností vypracování, míry orientace 

v problému, zapojení ostatních žáků do spolupráce atp.), schopnosti zaujímat, 

vyjadřovat a obhajovat názory a postoje v určité kvalitě. Podle evaluačních kritérií 

lze posuzovat, zda činnosti, kterými se žák ve škole zabývá, i zda jeho vlastní 

úsilí a zájem směřují k vytyčeným vzdělávacím cílům. 

 

Evaluační kritéria jsou standardně sestavena do několika úrovní výkonu. Podle 

náročnosti dané úrovně (sestavy kritérií) se žák i učitel dozvídá, jak rychle se 

blíží k jednotlivým vzdělávacím cílům. 

 

Evaluační kritéria jsou standardním prostředkem státu pro posuzování 

kvality výuky v základních školách. Zároveň slouží školám a učitelům pro 

evaluaci vnitřní. 

9.	Požadavky	na	vzdělávací	program	základní	školy	

Základní charakteristika vzdělávacího programu: 

• -	obsahuje cíle a kmenové učivo Standardu základního vzdělávání a není 

s nimi v rozporu 

• -	 respektuje pedagogicko-psychologické zásady vzdělávacího procesu 

• -	 respektuje hygienické a bezpečnostní normy 

 

Struktura vzdělávacího programu: 

• -	název, autorství, anotace 

• -	učební plán (včetně rámcové časové dotace) 

• -	 rozvedení obecných i specifických cílů, obsahová specifikace učiva, popis 

průběhu a klíčových bodů žákovy vzdělávací cesty 

• -	 formy hodnocení žáků 

• -	 formy a metody vnitřní evaluace 

• -	stanovení organizační formy a formulace podmínek nutných k realizaci 

vzdělávacího programu 
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• -	požadavky na kvalifikaci a případně další specifickou přípravu 

pedagogických pracovníků 

 

Požadavky na vzdělávací program zabezpečují státem vyžadovanou 
a kontrolovatelnou formu a obsah vzdělávacího programu a omezují 

přílišnou roztříštěnost vzdělávacích cest. 

10.	Zavádění	standardu	základního	vzdělávání	do	praxe	

Tento Standard základního vzdělávání se stane předmětem konference 
odborníků a praktiků uspořádané MSMT, která stanoví i systém sběru a 

zpracování připomínek. 

 

Obecné cíle vzdělávání 

• -	uvést ve známost v odborné i širší veřejnosti, 

• -	objasňovat jejich povahu a poslání, vypracovat příklady, 

• -	upřesnit, změnit nebo dopracovat podle zkušeností praxe formou veřejné 

diskuse, 

• -	zapojit obecné cíle vzdělávaní do přípravy nových učitelů na fakultách i do 

dalšího vzdělávání učitelů ve službě, 

• -	vypracovat modelový postup pro integraci obecných cílů vzdělávaní a 

kmenového učiva do vzdělávacího programu. 

 

Je třeba stanovit mnohaletý postup, jímž bude kontrolována, jak soubor 

obecných cílů vzdělávání funguje v praxi a jak cíle případně upřesňovat nebo 

měnit. 

 

Specifické cíle a kmenové učivo 
• -	zveřejnit, prodiskutovat s širší odbornou veřejností, 

• -	upřesnit, změnit nebo dopracovat podle zkušeností praxe formou veřejné 

diskuse, 
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• -	konfrontovat je s evropskými školskými systémy a zkušenostmi, 

• -	vypracovat modelový postup pro integraci kmenového učiva do 

vzdělávacího programu, zejména s ohledem na dosavadní pojetí 

vyučovacích předmětů. 

 

Je třeba stanovit mnohaletý postup, jímž bude kontrolováno, jak kmenové učivo 

funguje v praxi a jak je případně upřesňovat nebo měnit. 

 

Vzdělávací program 
• -	zveřejnit modelový postup pro integraci obecných cílů vzdělávání, 

specifických cílů a kmenového učiva do vzdělávacího programu, 

• -	uskutečnit konzultace mezi školami a tvůrci programů, 

• -	seznámit se vzdělávacím programem rodičovskou veřejnost a získat její 

vyjádření, 

• -	seznámit se s metodami a nástroji evaluace daného vzdělávacího 

programu. 

 

Musí být stanoven postup vyhodnocování požadavků na vzdělávací programy 

v praxi a režim a technika případných budoucích úprav. 

 

Evaluační kritéria 

• -	vypracovat soubor evaluačních kritérií a systém evaluace, 

• -	objasňovat principy jejich uplatňování jak odborníkům, tak učitelům 

v praxi, 

• -	ověřit výběr a formulace kritérií v odborné veřejné diskusi s vyústěním do 

oponentního řízení, 

• -	uskutečnit předem pečlivě připravenou celostátní akci postupného 

zaškolovaní 

• -	 inspektorů i učitelů v užívání evaluačních kritérií a návazně ve způsobech 

hodnocení žáků podle těchto kritérií, 
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• -	připravit modelové způsoby tvorby průběžného, ročního i výstupního 

hodnocení, jak z hlediska učitele, tak i z hlediska dalších stupňů 

vzdělávání. 

 

Zejména pro evaluační kritéria bude nutné vypracovat dlouholetý program jejich 

zavádění i průběžného zdokonalování, stejně jako způsob přípravy budoucích i 

současných  učitelů k jejích samostatnému používání. 

11.	Závěr	

Potřebu zásadním způsobem transformovat vzdělávání pociťuje již delší dobu 

celý vyspělý svět. O to větší potřeba vyvstává u nás, kde byl přirozený vývoj 

školství násilně přerušen na dlouhou dobu. Tento předkládaný Standard 

základního vzdělávání si klade za cíl významně přispět k transformaci českého 

školství (ve smyslu dokumentu Kvalita a odpovědnost). Takto připravený a 

zavedený standard umožní tvůrcům vzdělávacích programů a následně pak 

učitelům samým hledat a nacházet progresivní formy a metody základního 

vzdělávání, aniž by vznikala přílišná rozdílnost vzdělávacích cest. Žákům pak 

poskytne vzdělanostní základ, rozvine žádoucím způsobem jejich individuální 

schopnosti a vybaví je kompetencemi nutnými pro další stupeň vzdělávání podle 

jejich předpokladů a výběru. Život ve 21. století a zdravý vývoj společnosti bude 

vyžadovat lidi schopné účinně používat svůj rozum, připravené na zodpovědný 

život občana i člena rodiny, schopné navazovat pozitivní mezilidské vztahy, 

vybavené základní zkušeností pro zaujímání mravních postojů, s rozvinutým 

estetickým cítěním a s teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi 

potřebnými pro uplatnění v zaměstnání nebo podnikání. 

 

Pro učitele, rodiče a celou veřejnost bude potřeba podporovat tuto systémovou 

změnu jednak masivní informační a vysvětlovací kampaní, jednak přeškolovacími 

akcemi zaměřenými na realizaci jednotlivých postupných kroků transformace. 
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B.	Obsah	standardu	základního	vzdělávání	

Obecné	cíle	vzdělávání	

Základní vzdělávání směřuje k tomu, aby žák po jeho ukončení mohl být: 
 

1. Člověk schopný soužití s ostatními lidmi 

Umí žít v sociální skupině, respektovat i spoluvytvářet její pravidla. Uvědomuje si, 

že jeho vlastní pohled je jedním z mnoha různých, a dokáže nahlédnout podstatu 

předsudků. Má tolerantní postoje k druhým lidem, jejich názorům a hodnotám. 

Rozpoznává netolerantní postoje a staví se proti ním. Má schopnost empatie, 

pomáhá slabším, nemocným, starým lidem a lidem v nouzi. 

 
2. Člověk schopný jasného vyjadřování a účinného dorozumívání 

Dobře rozumí lomu, co slyší nebo čte. Dokáže v cizím i vlastním projevu  

postihnout jak podstatu věci, tak i postoje a záměry účastníků komunikace. Své 

vyjadřování přizpůsobuje svému záměru, adresátovi svého projevu i okolnostem 

dorozumívání. Při dorozumívání je pozorný a zaujímá aktivní postoj. Je ochoten 

se dorozumívat, snaží se předvídat a odstraňovat závady během komunikace, 

přes ochotu k dorozumění je i kritický. 

 

3. Zodpovědný spolupracovník 
Dokáže se aktivně účastnit práce ve skupině, týmu a kolektivních her, má vůli 

spolupracovat k dosažení společných cílů. Umí se při spolupráci podřídit druhým 

i vést je podle potřeby. Své spolupracovníky, spoluhráče dokáže povzbudit. 

 

4. Člověk se snahou o efektivní a kvalitní práci 
Má návyk posuzovat svou práci co do úplnosti, bezchybnosti i přesnosti (čistoty) 

provedení. Spolehlivě plní své povinnosti a nese zodpovědnost za své závazky. 

Rozezná kvalitní práci a její produkty od nekvalitní. Prožívá uspokojení z pečlivě 

vykonané práce. 
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5. Člověk tvořivého myšlení, který chápe pojmy, efektivně pracuje 
s informacemi a dovede jich využít při řešení problémů 
Dokáže se rozhodovat a řešit problémy ve všech běžných oblastech života 

pomocí logického uvažování, intuice a efektivní práce s informacemi. Uvědomuje 

si, jaké důsledky s sebou nese rozhodnutí, posuzuje je a je za ně zodpovědný. 

Váží si tradice, ale dokáže se oprostit od zavedených schémat myšlení i práce 

a nacházet netradiční, tvůrčí přístupy k řešení problémů. 

 

6. Člověk, který se umí samostatně učit a má potřebu dalšího poznávání 
Je otevřený vůči vnějším podnětům, vyhledává nové poznatky. Dokáže 

pochybovat a kriticky hodnotit informace a ovládá různé způsoby jejich získávání 

a zpracování, při svém učení je cílevědomý a vytrvalý. 

 

7. Člověk uznávající mravní zásady a společenské normy 

Zná a dodržuje obecně platné normy a dohodnutá pravidla. Při svém jednání 

respektuje práva, potřeby a názory druhých. Ví, že některé prostředky jsou 

nepřijatelné, i když jde o velké cíle. 

 

8. Vyrovnaný, sebevědomý i sebekritický člověk usilující o zdravý životní 

styl 
Má pozitivní vztah k sobě a svému zdraví, snaží se žít zdravým životem a 

rozvíjet se. Důvěřuje svým duševním i fyzickým schopnostem a dovednostem, 

umí jich využívat a je schopný sebereflexe. Dokáže se prosadit, bránit se 

manipulaci, překonávat krize. 

 

9. Člověk s citlivým vnímáním a prožíváním 
Rozvíjí svou schopnost citlivého vnímání přírody, umění, svého prostředí 

i lidského jednaní. Uplatňující ve svém jednání a při vytváření krásna kolem 

sebe. Citový a estetický prožitek nad rozmanitými stránkami života a estetickými 

objekty je součástí jeho života. 
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10. Člověk schopný domýšlet souvislosti a nést spoluzodpovědnost za 
budoucnost 
Nabývá občanské a právní vědomí, poznává a chápe principy demokracie 

v osobním i společenském životě. Má úctu k tradici, kladný vztah ke svému 

domovu, vlasti, Zemi. Chápe ekologická omezení a svou vazbu s životním 

prostředím. 

Oblasti	vzdělávání,	jejich	specifické	cíle	a	kmenové	učivo	

l.	Člověk	a	příroda	

Specifické cíle 

Vzdělávací program musí v této oblastí vytvářet takové příležitosti. aby žák 

získával tyto kompetence: 
Postoje 

- chápat zkoumání a poznávání přírody jako potřebný a trvalý proces 

- chápat, že v přírodě platí zákonitosti, na které se lze spolehnout 

- mít pozitivní vztah k životu a přírodě vůbec 

- zodpovědně chápat své místo v přírodě a chovat se ekologicky 

- respektovat zásady bezpečnosti při přírodovědné činnosti a pobytu 

v přírodě 

 

Dovednosti 
- posuzovat význam pozorovaných znaků a vlastností přírodnin a látek 

- rozpoznávat rozmanité projevy a formy života 

- poznávat významné nebo typické druhy a skupiny organismů 

- nalézat a vysvětlovat vztahy a zákonitosti v přírodě 

- rozpoznávat příčiny a následky přírodních jevů, posuzovat souvislosti mezi 

nimi 

- orientovat se ve svém okolí, v regionu, vlasti, v Evropě i ve světě 

- pozorovat a experimentovat 
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- vyhodnocovat pozorování a formulovat závěry 

- porozumět odbornému přírodovědnému textu na přiměřené úrovni 

a orientovat se v něm 

 

Kmenové učivo 

1. Poznávání přírody 
- pozorování, kladení otázek a identifikace problémů 

- porovnávání a třídění faktů 

- vytváření hypotéz a jejich ověřování 

- jednoduchá měření 

- rozvržení pokusů 

- pochybování a dokazování, nalézání a vyvozování příčin a následků 

- odhad přesnosti výsledků 

- zpracování a interpretace výsledků 

to vše zejména u běžných přírodních, technických a ekologických jevů. 

 

2. Život 

- základní struktura života (buňka) 

- projevy života ( dýchání, látková výměna, růst, rozmnožování, reakce na 

vnější podněty) 

- vznik a vývoj života, jeho formy a jejich základní rysy (bakterie, houby, 

rostliny, 

- živočichové, a jejich životní prostředí), dědičnost 

- stavba živých organismů, funkce jejich částí 

- vývoj člověka a lidské rasy 

- lidský organismus, funkce orgánů 

- systémové vztahy v živé přírodě (biologická rovnováha, řetězce závislostí a 

důsledků, přírodní společenstva) 

  



 17 

 

3. Blízké a vzdálenější okolí, Země, vesmír 
- přírodní podmínky v místě bydliště, regionu, v naší republice 

- orientace v okolí blízkém i vzdálenějším, v zemském prostoru, v terénu a 

jeho zobrazení 

- orientace v různých typech přehledů a v grafických zobrazeních 

- podstata a důsledky polohy na Zemi, podnebí (měnící se podmínky na Zemi 

v čase i prostoru) 

- základní poznatky o složení Země (zemská kůra, Vodstvo, vzdušný obal), 

příčiny globálních úkazů 

- přírodní zdroje (výskyt, využívání, ochrana, náhrada) 

- planetární systém, pohyby Země a roční doby, den a časová pásma 

- základy současného poznání a vývoj představ o vesmíru 

- aplikace poznatků o Zemi pro praktické účely (cestování, hospodářství, 

kultura, ekologie) 

 

4. Přírodní zákonitosti a vztahy 

- klid a pohyb tělesa (druhy pohybů a pohybové zákony) 

- síla (vzájemné působení těles, silová pole) 

- mechanika kapalin a plynů (zákony, tlak) 

- světelné jevy, geometrická optika 

- energie (formy, zdroje, přeměny, přenos, vliv na prostředí) 

- složení hmoty (fyzikální a chemické vlastnosti), chemické reakce 

- elektrické jevy (elektrické pole, vodiče, zdroje napětí, elektrický proud) 

- magnetismus (trvale magnety, elektromagnetické jevy) 

- zvukové jevy (vznik zvuku, šíření, hlasitost- hygienické normy) 

- fyzikální a chemické veličiny a jejich měření 

- skupiny běžných látek s vlivem na život člověka a na přírodní prostředí, 

jejich chemické 

- složení a působení, zacházení s nimi (potraviny, léčiva, drogy, jedy, paliva, 
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chemikálie v zemědělství průmyslu a domácnosti) 

- tvorba jednoduchých fyzikálních modelů a jejich vztah k realitě 

 

5. Ekologie a civilizační vlivy 
- poznávání a respektování rozmanitosti přírody 

- vzájemně vazby v ekosystémech a vliv člověka (potravní a odpadní řetězce, 

parazitické a symbiotické vztahy, obnovování rovnováhy ) 

- šetření přírodních zdrojů 

- spotřeba a bezodpadové technologie 

- chráněná území a druhy 

II.	Člověk	a	společnost	

Specifické cíle 

Vzdělávací program musí v této oblasti vytvářet takové příležitosti. aby žák 

získával tyto kompetence: 

 

Postoje 

- chápat a dodržovat principy demokracie 

- dodržovat základní mravní normy a pravidla společenského chování 

- být tolerantní k ostatním 

- mít pozitivní vztah k duchovním i materiálním hodnotám civilizace 

- tolerovat pluralitu kultur 

 

Dovednosti 
- rozumět současným vztahům ve společnosti jako výsledku minulého vývoje 

- orientovat se ve významných událostech a osobnostech národních 

a světových dějin 

- nalézat souvislostí mezi vývojem regionálním, národním a světovým 

- zaujímat zdůvodněná stanoviska ke společenským procesům 

a k historickým událostem 
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- vytvářet a udržovat harmonické vztahy s blízkými osobami a zodpovědně 

přijímat svou roli v rodině 

- vytvářet svou roli v sociální skupině a pozitivně ovlivňovat vztahy v ní 

- umět jednat v základních situacích občanského života na základě 

pochopení postavení 

- občana ve společnosti 

- umět myslet a jednat hospodárně, uvážlivě nakládat s majetkem 

- umět kriticky posuzovat informace a jejich prameny 

 

Kmenové učivo 

1. Mezilidské vztahy 

- autonomie jedince a tolerance k druhým 

- způsoby navazování a kultivace kontaktů ve skupině 

- spolupráce ve skupině 

- potřeba a možnosti pomoci druhým, ohleduplnost, sociální 

spoluzodpovědnost 

- způsoby jednání v ohrožení, v osobní nebo sociální krizi 

- národní, společenská a kulturní identita 

 

2. Historické základy a budoucnost civilizace a kultury 
- vývoj lidstva a vývoj civilizace, základní poznatky o životě kultur 

- základní chronologická orientace a chápání souvislostí, události a procesů 

v čase 

- zvyky, obyčeje, pověry, tradiční vzorce chování 

- odlišnost a shoda kultur, jejich tolerance a konflikty 

- kulturní památky a jejich význam pro udržení tradice a identity 

- tradice v jiných než kulturních oblastech (v politice, technice, vědě) 

- hlavní rysy období národních dějin, zlomové události, velké osobnosti, život 

lidí v historických obdobích 

- historie vztahů se sousedními národy 
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- kulturní a historické souvislosti v místě bydliště a v regionu 

- vývoj evropské civilizace a jeho vliv na národní dějiny 

- dnešní a dobová interpretace událostí i osobností a jejich významu, 

svědecká nebo  

 

3. Výklady světa 
- životní hodnoty a smysl života z hlediska individua a společnosti 

- základní náboženské a filosofické přístupy k existenci světa a smyslu života 

- kritické vnímání a chápání historických zpráv, prognóz, ideologii 

 

4. Rodina 

- význam a funkce rodiny pro individuum a pro společnost 

- rozmanitost a proměny rodiny v naší společnosti, v historii a v různých 

částech světa 

- role v rodině (dítěte, rodiče, prarodiče, manželé, partneři) 

- hodnota vztahů jedince v rodině a mimo rodinu, příbuzenství 

- potřeby a práva dítěte 

- systém sociálně právní a zdravotní pomoci člověku a rodině 

 

5. Lidská práva, morálka, zákony, stát 
- lidská práva, občanská práva a povinnosti, vztah ke společenským 

normám, zákonům 

- mezinárodní úmluvy o právech člověka, svoboda a zodpovědnost, lidská 

důstojnost, čest, tolerance, spravedlnost 

- obecně uznávané morální zásady 

- základní pravidla společenského chování 

- -jednoduché právní úkony (uzavírání smluv, ručení a záruka, svědectví, 

odvolání) 

- rozpoznání toho co se smí a nesmí, běžné přestupky a trestné činy, 

sankce, obrana před možným ohrožením 
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- politické uspořádání české společnosti, státní struktura, moc zákonodárná, 

výkonná a soudní  

- demokracie, autokracie, totalitní režimy, jejich mocenské prostředky 

- občanská společnost, fungování politiky v konkrétních projevech a 

důsledcích, možnosti a prostředky účasti mladého člověka ve veřejných 

záležitostech 

- kritické zpracování informací ve veřejném životě (statistiky, průzkumy 

veřejného mínění, volební kampaně, reklama, skandály, masové předsudky 

a psychózy) 

 

7. Hospodářství 

- funkce a význam peněz a majetku 

- principy tržního hospodářství a jeho praktické projevy v životě jedince, 

ochrana spotřebitele 

- osobní potřeby a hodnoty 

- kritické zpracování informací o zboží, o zisku, o investicích ( reklama, 

návody, módnost) 

- uvážlivé hospodaření s vlastními prostředky (koupě a užitná hodnota věcí 

nebo požitku, cena a kvalita výrobku, bezpečnost provedení a používání, 

rizika loterií a reklamy), spořivost a schopnost vynakládat peníze, plánování 

výdajů v osobním i rodinném životě 

- základní ekonomické operace v běžném životě (vklady, půjčky, daně, 

investice, splátky, pojištění, financování v domácnosti) 

- podpory a úlevy pro mladé lidi a rodiny 
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-  

III.	Osobní	rozvoj	a	zdravý	životní	styl	

Specifické cíle 
Vzdělávací program musí v této oblasti vytvářet takové příležitosti aby žák 
získával tyto kompetence: 

Postoje 
- cítil potřebu zdokonalování sama sebe 

- uvědomovat si nutnost vytváření vlastního systému hodnot 

- respektovat obecně platné mravní a společenské normy 

- uvědomovat si význam soustavné péče a odpovědného zacházení se 

zdravím svým i ostatních (kondice psychická i fyzická) 

- preferovat v systému hodnot zdravý životní styl 

- upřednostňovat aktivní a zdraví prospěšné formy využívání volného času 

- chápat význam domova, rodiny a vývoj své role v ní 

- odpovědné přistupovat k navazování partnerských vztahů a k převzetí 

budoucí rodičovské role 

- etický přístup považovat za rozhodující v pohledu na sexualitu 

- chápat význam zdravé výživy 

- doceňovat vliv pravidelného pohybu a tělesných cvičení na zdraví a rozvoj 

organismu 

 

Dovednosti 

- uplatňovat ve svém životě zásady zdravého životního stylu 

- ovládat zásady duševní a tělesné hygieny 

- umět rozpoznat nebezpečí a správně na ně reagovat 

- být schopný jednat a pracovat v režimu zvýšené duševní i fyzické zátěže 

- umět poskytnout první pomoc 

- rozpoznávat negativní společenské jevy 

- vědět jak odolávat tlakům vrstevníků i starších osob vedoucím 
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k protispolečenskému jednání nebo poškozování sebe sama (kriminalita, 

drogy ap.) 

- umět se odpovědné rozhodovat v oblasti sexuálního chování 

- umět se spolupodílet se na tvorbě prostředí a atmosféry domova 

- získávání, rozvoj a kultivace pohybových dovedností a fyzické zdatnosti 

 

Kmenové učivo 
1. Sebepoznávání a rozvoj osobnosti 

- sebepoznání, sebereflexe, sebeúcta, sebekontrola - rozvoj a ovládání citů 

- empatie a pomoc druhým 

- soustředění a vytrvalost 

- učení a vztah k vědění 

- zodpovědný vztah k práci, podmínky úspěšnosti 

- možnosti seberealizace 

- osobní vztah k umění, kultuře a sportu 

 

2. Rodina a domov 

- rodina (systémové pojetí rodiny, rodinné klima, význam a funkce rodiny) 

- postavení jedince v rodině, rodinné a partnerské vztahy, volba partnera, 

odborné poradenství 

- rodičovství (mateřství a otcovství, plánované a odpovědné rodičovství, 

porod, psychika a fyziologie v těhotenství a mateřství, potřeby dítěte a péče 

o něj, dětská hra, výchovné vlivy, odpovědnost rodiče za dítě, náhradní 

rodinná péče, práva dítěte) 

- komunikace a vzájemné soužití (hodnota harmonických a důvěrných 

vztahů, nedorozumění a konflikty a jejich řešení) 

- domov a bydlení (byt, bydlení vzhledem k měnícím se potřebám rodiny, 

pořádek a pohoda) 
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-  

 
3. Sexuální výchova 

- sexuální aktivity jako přirozená součást života (biologická, psychologická, 

sociální a právní stránka) 

- etika a různost přístupů k sexualitě, zodpovědnost v partnerských vztazích 

- sexuologická rizika pro zdraví jednotlivce, rodiny, společnosti (rizikové 

sexuální chování, ochrana před virem HIV, sexuální zneužívání) 

4. Základy duševní á tělesné hygieny 
- režim dne, biorytmy 

- hygienické návyky a prevence chorob 

- péče o zdraví a celkový vzhled, držení těla, 

- relaxace, aktivity ve volném čase, otužování 

- odolávání stresům, asertivní chování, pozitivní myšlení a komunikace 

 
5. Prevence zneužívání návykových látek 

- návykové látky a rizika jejich zneužívání 

- způsoby odmítání návykových látek 

- preference pozitivních aktivit a životních hodnot 

- odborná pomoc (centra, telefonní linky důvěry) 

 

6. Výživa a stravování 

- zdraví a výživová hodnota potravy 

- denní stravovací a pitný režim 

- hygiena výživy a příprava stravy v domácnosti 

- kultura stolování 

 

7. Osobni bezpečí 
- rozpoznávání nebezpečí v životních situacích (ohrožení zdraví a života) 

- prevence a způsoby řešení konfliktních a nebezpečných situací 
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- asociální jednání (agresivita, brutalita, vandalizmus, šikanování, 

nesnášenlivost), právní otázky a obrana proti němu 

- týrání a zneužívání dětí (formy pomoci) 

- první pomoc, zajištění lékařského ošetření 

 

8. Prostředí a zdraví 
- zdraví a nemoc (komplexní chápání pojmu zdraví, smyslová á tělesná 

postižení, péče o nemocného) 

- odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních 

- vliv životních podmínek a životního stylu na zdraví 

- péče o zdravé životní prostředí 

 

9. Pohybové aktivity a pobyt v přírodě 

- vliv pravidelného pohybu a tělesných cvičení na zdraví a rozvoj organismu 

- rozvíjení pohybových dovedností a fyzické zdatnosti (vytrvalost, rychlost, 

síla, přesnost, účelnost, pohotovost) 

- různé druhy a zaměření pohybových aktivit a jejich cílené řazení do denního 

režimu 

- rekreační a výkonnostní sport (sportovní hry, atletika, gymnastická cvičení, 

tanec a cvičení při hudbě, plavání, sezónní sporty), poznávání vlastních 

předpokladů a jejich záměrné rozvíjení 

- základy sebeobrany (psychologie útoku a obrany, sebeobranné dovednosti) 

IV.	Dorozumívání	

Specifické cíle 
Vzdělávací program musí v této oblastí vytvářet takové příležitosti, aby žák 

získával tyto kompetence: 
Postoje 

- chápat, že pro účinnou komunikaci je potřebné přesně a srozumitelně se 

vyjadřovat ústně i písemně 
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- zachovávat při komunikaci normy společenského chování a potřebnou míru 

tolerance 

- vědět, že pro vytvoření a obhajobu vlastního názoru je potřebné mít 

dostatek informací 

- chtít naslouchat sdělením druhých 

- chápat potřebu umět se dorozumívat alespoň v jednom světovém jazyce 

Dovednosti 
- umět se účinně dorozumívat s ostatními ve shodě se svým záměrem a 

okolnostmi komunikace 

- přehledně a výstižně formulovat své myšlenky, pocity a stanoviska 

- umět naslouchat a číst s porozuměním 

- zvládat spisovné vyjadřování a pravopis 

- alespoň vjednom ze světových jazyků ovládat dorozumívání 

v nejběžnějších situacích 

- umět využívat běžné infomační zdroje 

- umět vést přehledné zápisky a uspořádávat sve' studijní materiály 

 

Kmenové učivo 

1. Komunikační výchova 

- technika čtení a psaní 

- výslovnost, tempo a hlasitost řeči 

- rozšiřování slovní zásoby (aktivní i pasivní, slova s citovým zabarvením) 

- pozorně vnímání a kritické porozumění textu (čtenému i poslouchanému) 

i jeho kontextu 

- sociálně komunikační dovednosti mluveného i psaného vyjadřování a 

vnímání v běžných životních situacích a s běžnými dorozumívacími záměry 

(střídání a respektování partnerů v rozhovoru, základní normy a zvyklosti, 

volba spisovného jazyka) 

- výstavba a produkce obsahově jasných, srozumitelných a v praxi 

přijatelných mluvených a psaných projevů pro rozmanité typy adresátů a 
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záměrů 

- obhájení názoru nebo stanoviska včetně vyjadřování citů, prožitků a postojů 

- různé formy reakce na vnímané texty (diskusi, rozborem, interpretaci, 

dovozením souvislostí a závěrů, kladením upřesňujících otázek, kritikou) 

- komunikace v masovém sdělování (závažnost, uspořádanost informací a 

jejich získávání z novin, časopisů, ročenek, z vysílání rozhlasu a televize) 

 

2. Jazyková výchova 

- zvládání spisovné češtiny v centrálních jevech tvarosloví 

- pravopis 

- vztahy ve slovní zásobě 

- syntaktické prostředky k jasnému sdělování 

- opravování vlastních chyb, práce se slovníky a příručkami 

- orientace v pojmech nezbytných k práci s jazykem a textem a k rozvoji 

dovedností v cizích jazycích 

 

3. Základy výrokové logiky, symbolika zápisů 

 

4. Informatika, sdělovací a výpočetní technika 

- zdroje informací a jejich využití ve studiu i v praktickém životě, organizace 

informací, jejích vytváření  

- využití počítačů pro získávání, organizaci a vytváření informací  

 

5. Cizí jazyk  
Komunikační dovednosti 

a) receptivní:  

- orientace při poslechu a čtení běžných textů  

- porozumění slyšeným krátkým promluvám ve všedních situacích 

- porozumění jednoduchým ústním projevům ze zvukového záznamu 
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-  

b)produktivní: 

- pohotově a přirozeně reagovat v dialogických situacích denního života  

- vyjádřit vlastní názory, pocity, dojmy 

- reprodukovat přečtený nebo vyslechnutý text, sdělit hlavní myšlenku 

- souvisle pohovořit na známé téma 

- znát několik písní, event. básní či úryvků z prózy 

- číst tiše i nahlas přiměřené adaptované i autentické texty včetně 

jednoduchých uměleckých a naučných (návody, prospekty), orientovat se 

v novinách 

- písemně vyjádřit hlavní myšlenky z vyslechnutého nebo přečteného textu- 

zformulovat vlastní myšlenky ve formě dopisu či jiného sdělení 

- užívat překladového a výkladového slovníku, mluvnické příručky a další 

informační literatury vše v rozsahu produktivně osvojených jazykových 

prostředků 

 

Jazykové prostředky 

- základy správné výslovnosti 

- základní intonační struktury, přízvuk, rytmus a melodie základních typů vět  

- slovní zásoba zahrnující základní výrazy z oblasti hlavních komunikačních 

situací, funkcí a tematických okruhů 

- tvoření slov a významová stránky jazyka (mnohoznačnost slov, synonyma, 

antonyma, homonyma, slova mezinárodně užívaná)  

- základní mluvnické učivo, běžné větné struktury, konstrukce k vyjádření 

záporu, základních časových a prostorových vztahů 

- pravopis produktivně osvojených slov 

 

Tematické okruhy 

- domov, rodina, škola 

- volný čas a zájmová činnost 
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- péče o zdraví 

- jídla a nápoje 

- město 

- oblékání a nákupy 

- příroda, počasí 

- člověk a společnost 

- vzdělávání, kultura, sport 

- cestování a turistika 

- země příslušné jazykové oblasti 

- Česká republika, Evropa, svět 

 

Reálie 

- základní seznámení s reáliemi zemí příslušné jazykově oblasti (v oblasti 

běžného životního provozu v kulturních hodnotách, v politickém zřízení) 

V.	Člověk,	práce	a	technika	

Specifické cíle 

Vzdělávací program musí v této oblasti vytvářet takové příležitosti, aby žák 
získával tyto kompetence: 

Postoje 

- ocenit kvalitní práci 

- zodpovědně uvažovat o své profesní dráze 

 

Dovednosti 
- základy technického myšlení 

- pojem o aplikaci odborných poznatků v praxi 

- základní pracovní dovednosti 

- umět zacházet s jednoduchými nástroji, stroji a s počítačem 

- představu o výrobních a obchodních vztazích 

- osvojit si zásady bezpečnosti v dopravě, v domácnosti, při práci 
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Kmenové učivo 
1. Poznávání oborů lidské činnosti 

- fyzická a duševní práce 

- techniky učení se 

- výroba, obchod, služby a podnikatelství v těchto oblastech 

- základy marketingu a řízení 

- osobní předpoklady a zájmy, volba povolání 

- význam podnikavosti pro jedince i společnost 

 

2. Zdroje, technologické postupy a stroje 

- základní zdroje energie, suroviny (technologie získávání a zpracování. 

náhrada klasických zdrojů a materiálů) 

- nástroje a stroje 

- aplikace vědeckých poznatků v technice 

- historie a budoucnost vynálezů 

 

3. Vlastnosti materiálů (dřevo, kov, plasty) a základní dovedností při jejich 

opracování 

- příprava práce (rozvaha, užitečnost a uplatnění, možnosti likvidace odpadů, 

náklady, materiálová náročnost, návrh a nákres, výrobní postup, výroba, 

povrchová úprava, skladování. odbyt) 

- bezodpadové technologie 

 

4. Konstrukční činnosti 

- technický výkres, technologický postup 

- skládání, spojování, sestavování celku 

- instalace technických zařízení k praktickému použití 

 

5. Hospodářské plodiny a zvířectvo 
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- technické a hospodářské plodiny (význam, zpracování, výživa a ochrana) 

- hospodářské zvířectvo (význam, zpracování, chov a ochrana zvířat) 

 

6. Práce s počítačem 
- praktické činnosti na uživatelské úrovni využívání softwaru v dané škole 

 

7. Doprava a spoje 
- dopravní předpisy a zásady bezpečného pohybu chodce á cyklisty 

- jízdní řády a cestování 

- druhy dopravy, jejich předností a nevýhody, rentabilita, ohled na ekologii 

- formy přenosu informací 

- praktické používání technických prostředků spojení 

 

8. Vedení a provoz domácnosti 

- rodinný rozpočet a právo 

- bezpečné používání a údržba domácích technických prostředků a zařízení 

- příprava jednoduchých pokrmů 

- péče o děti a domácnost 

 

9. Bezpečnost práce 
- zásady zacházení s nástroji, stroji a materiály 

- organizace práce, pořádek na pracovišti 

- předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

10. Pracovně právní vztahy 

- základní vztahy, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele 

VI.	Estetická	a	literární	oblast	

Specifické cíle 
Vzdělávací program musí v této oblasti vytvářet takové příležitosti. aby žák 
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rozvíjel: 
- svou schopnost smyslového prožitku 

- své estetické vnímání a prožívání 

- vnímání a prožívání uměleckých děl 

- smyl pro krásu a estetiku i v praktickém životě 

- fantazii. tvořivost a tvořivé dovednosti 

- svoji potřebu setkávání s uměleckým dílem a schopnost kultivovat svůj vkus 

- svou osobnost vžíváním se do různých rolí a situací 

- schopnost tolerantního přístupu k různým uměleckým druhům, žánrům 

a dílům 

- schopnost reflexe svého prožitku 

- svou potřebu a zálibu v četbě 

 

Kmenové učivo 

1. Estetické vnímání a prožitek 
- příroda (ráz krajiny, živá a neživá příroda) 

- výtvarná, hudební a scénické díla 

- literatura zábavná, literatura s vyššími uměleckými aspiracemi, literatura 

faktu 

- umění v rozhlasu, filmu a televizi 

- sdělování estetického prožitku, interpretace díla, přiměřený kritický úsudek 

- fantazie a realita v umění 

 

2. Umělecké formy 
- díla slovesná a neslovesná, s dějem a bez děje, umění zábavné a náročné, 

- umělecké druhy a žánry 

- role a účinky médií v umělecké kultuře 

 

3. Tvořivá dramatika 
- postoje a prožitky v rolích 
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- prožitky ze společné akce 

- sebevyjádření pohybem, mimikou a slovem 

- empatie 

 

4. Umělecká díla a estetické objekty 

- základní literární žánry a techniky (subjektivní a objektivní výpověď, dialog a 

monolog, vypravěč a nezúčastněný podavatel, vyprávěcí čas, chronologie 

ap.) 

- výtvarné prostředky a techniky ( barva, tvar, linie, kompozice) 

- poslech a produkce hudebních děl, zpěv lidových a jiných písní 

- poslech hudebních nástrojů a nástrojových sdružení 

- základní hudebně vyjadřovací prostředky (rytmus, melodie, dynamika ap.) 

- dramatické a pantomimické vyjadřování, přednes, dramatizace, inscenace 

- fotografie, film, video, odlišnost ve způsobech vnímání 

- tanec (schopnost vyjádřit své pocity z vnímání hudby pohybem) 

- příklady významných děl různých uměleckých epoch a uměleckých směrů 

- dostupné zdroje informací, návštěvy výstav, koncertů, představení 

 

5. Vytváření estetického prostředí 

- soukromí, škola, pracoviště, obec 

- užité umění 

- bydlení, úprava zevnějšku 

- móda, účelnost, ozdobnost 

- kultura grafického projevu 

 

6. Dějiny kultury a umění 
- základní rysy vývojových období kultury a umění 

- proměny v chápání krásy a hodnot 

 

7. Vytváření vlastního stanoviska k uměleckému dílu 



 34 

- kritéria hodnocení a základy estetického soudu 

- individuální rozdíly v estetickém hodnocení 

VII.	Matematika	

Specifické cíle 
Vzdělávací program musí v této oblasti vytvářet takové příležitosti, aby žák 

získával tyto kompetence: 

Postoje 

- chápat matematiku jako nástroj řešení problémů 

- chápat, že při řešení matematických problémů je užitečné hledat 

nejjednodušší cestu 

- chápat potřebu ověřit reálnost získaných výsledků 

 

Dovednosti 

- řešit běžné aritmetické a geometrické problémy a nejjednodušší rovnice 

- řešit úlohy vyžadující prostorovou představivost 

- rozlišovat reálnou situaci a její teoretický model 

- vytvořit matematický model reálné situace 

- nacházet a využívat jednoduché funkční vztahy 

- třídit informace 

- chápat závislosti mezi veličinami 

- odvozovat vztahy mezi veličinami 

 

Kmenové učivo 
1. Čísla 

- zápis přirozených čísel arabskými i římskými číslicemi 

- počítání předmětů a odhady čísel 

- zápis racionálních čísel v desetinném tvaru i ve tvaru zlomku 

- rozvoj čísla v desetinném tvaru pomocí mocnin deseti 
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2. Orientace na číselné ose 
- zobrazování čísel na číselné ose 

- vztahy mezi racionálními čísly: rovný, větší než, menší než 

- absolutní hodnota racionálního čísla 

- zaokrouhlování čísel a jeho aplikace při měření a pří výpočtech 

 

3. Početní výkony 
- sčítání, odčítání. násobení a dělení racionálních čísel ve tvaru zlomku 

i v desetinném tvaru (písemně a pomocí kalkulačky) 

- hrubé odhady výsledku 

- umocňování racionálních čísel na přirozeně mocnitele 

- druhá odmocnina nezáporného racionálního čísla (pomocí kalkulačky 

i tabulek) 

- operace se zlomky: krácení, rozšiřování, uvádění na společného 

jmenovatele 

- příznaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1000 

- prvočísla 

- rozklad malých čísel na prvočinitele 

- největší společný dělitel a nejmenší společný násobek 

 

4. Vztahy mezi veličinami 

- poměr a úměra, procenta a promile 

- sestrojení grafu podle tabulky a tabulky podle grafu 

- výpočty funkčních hodnot a grafy následujících funkcí: přímá a nepřímá 

úměrnost; druhá mocnina, druhá odmocnina a jejich násobky; 

goniometrické funkce ostrého úhlu 

 

5. Geometrie 
- rýsování 

- -jednoduché geometrické konstrukce: přímky, polopřímky, úsečky, kolmice, 
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rovnoběžky, úhly, osy úhlů a úseček, trojúhelníky, čtyřúhelníky, kružnice 

- obvod a obsah čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku 

a kruhu 

- shodnost a podobnost útvarů, jednoduchá zobrazení (středová a osová 

úměrnost) a odpovídající symetrie 

- pořizování plánů v daném měřítku, vynášení z plánů do terénu 

- rozpoznávání tvarů v reálném světě a jejich přiblížení jednoduchými 

geometrickými útvary 

- tvar, hrany, vrcholy, síť, objem, povrch, půdorys a nárys jednoduchých těles 

(krychle, hranolu, kvádru, jehlanu, válce, kužele, koule) 

 

6. Rovnice, nerovnice a algebraické výrazy 

- dosazování čísel za poměrné do algebraických výrazů 

- sčítání, odčítání jednoduché úpravy algebraických výrazů (vytýkání, 

roznásobování, krácení nebo rozšiřování lomených výrazů, druha mocnina 

dvoučlenů a rozdíl čtverců) 

- součin a podíl dvou mocnin se stejným úkladem 

- ekvivalentní úpravy a řešení lineární rovnice a soustavy dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými 

- dosazení a zkouška 

- řešení lineární nerovnice a soustavy lineárních nerovnic s jednou neznámou 

 

7. Pravděpodobnost a statistika 
- aritmetický průměr 

- určení pravděpodobnosti jevu empiricky, v jednoduchých případech i jako 

poměru počtu příznivých a možných případů 

- střední výnos a střední ztráta 

- tvorba a čtení statistických diagramů 

 

8. Logické postupy a matematizace reálných situací 
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- společné vlastnosti různých jevů, tvarů, problémů; pravdivost a symetrie 

- převádění jedné úlohy na jinou, ekvivalentní 

- výběr informací, které jsou třeba k vyřešení problémů 

- matematické vyjádření slovní úlohy 

- jednoduché logické operace ( NE, A, NEBO, JESTLIŽE - PAK) 

- důkaz sporem 

- vývojové diagramy 


