Školská rada dne 25.-27.3 2020
 konaná korespondenční formou z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v ČR
Zúčastnili se : Mgr.Lásková,Mgr.Stejskalová, Mgr. Nečasová, Bc.Š.Novotná,
Š. Horká , E.Suchánková, Ing. Helikar, J. Hladká, Mgr.Rapcová

Program:
1. Vyjádření souhlasu s korespondenční formou zasedání
 jednohlasně schváleno
2. Změny v ŠVP
- předložil ředitěl ZŠ a MŠ Vranovice, Mgr.Sliacky,PhD
- změna ohledně AJ v 1. a 2. třídě již byla diskutována na minulých zasedání
-

každý ze členů ŠR písemně vyjádřil souhlas, tedy jednohlasně scháleno

Zapsala Iva Rapcová, 27.3.2020

Změny v ŠVP, schválené školskou radou od školního roku
2020/2021
5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk
5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast
zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a
předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení
mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím
pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných
zemí i jejich odlišné kulturní tradice a prohlubuje uvědomění si závažnosti
vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro
spolupráci škol na mezinárodních projektech. Vzdělávací oblast Cizí jazyk je
realizována formou předmětů Anglický jazyk a Další cizí jazyk.
a) Obsahové vymezení předmětu
Vzdělávací obsah oblasti Cizí jazyk je jak na prvním, tak i na druhém stupni zaměřen
na tři okruhy řečových dovedností:
Receptivní řečové dovednosti
Produktivní řečové dovednosti
Interaktivní řečové dovednosti
Psaní
(V 1. a 2. ročníku se pracuje formou audio-orálního kurzu.)
Tyto okruhy jsou zapracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících.
Vzdělání v Anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, v Dalším cizím jazyce
A1.
b) Časové a organizační vymezení předmětu:
Anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět s časovou dotací v 1. a 2.
ročníku 1 hodinu týdně, ve 3. - 9. ročníku 3 hodiny týdně. Minimální časová dotace je
na I. stupni navýšena o 2 disponibilní hodiny. Pro výuku jsou třídy většinou děleny,
polovina zůstává v kmenové třídě, polovina se přesouvá do učebny jazyků.
Další cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně, v 8., resp. v 9. roč.
do r.2015/16 je dotace 3h týdně. Žáci jsou v té době děleni podle pokročilosti, jsou
spojeni napříč ročníky na mírně pokročilé a začátečníky. Třetí hodina v těchto
ročnících využita k rozvíjení konverzace.
c) Výchovné a vzdělávací strategie:
Při výuce vede učitel žáky k naplňování těchto klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
Učitel vede žáka k

-

hledání a třídění informací, jejich využití v praktickém životě
užití termínů, uvedení věcí do souvislostí
vybírání a využití způsobů, metod a strategií
porovnávání a kritické posuzování získaných výsledků
vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka k
-

hledání informací vhodných k řešení problémů
využití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
problémů
sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů
kritické myšlení, rozhodnutí, obhajoba, zodpovědnost
využití vlastního úsudku a zkušeností
navozuje základní situace spojené s nutností dorozumět se a učí je řešit je

Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k
-

prací ve skupinách vede žáky k diskuzi, hledání kompromisu prosazování
svého názoru a respektování cizího názoru
využití získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů

- využití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou
komunikaci
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k
-

spolupráce ve skupině
přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů
uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu
diskuse
sebehodnocení, přijímání pochvaly a kritiky

Kompetence občanské
Učitel vede žáka k
-

vede žáky k uvědomění si rozdílů mezi národnostmi
rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti
respektování kulturní rozmanitosti
dodržování vymezených pravidel
plnění povinností a závazků
využití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech
rozvoj myšlení, orientace v základních aktivitách

d) Integrace průřezových témat do vzdělávací oblasti:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a
svět v AJ 5. a 8. ročníku; Jsme Evropané v Aj v 3. ročníku.
Multikulturní výchova – Multikulturalita v Aj v 5. ročníku.
Výuka předmětu souvisí s ostatními předměty :
- zeměpis zemí mluvících daných jazykem
- občanská výchova - národní zvyky
- rodinná výchova – rodina, tolerance, multikulturalita
- dějepis - historie zemí mluvících daných jazykem
- český jazyk - gramatika
Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech
vzdělávacích oblastí a je důležitým nástrojem celoživotního vzdělávání.

e) Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce
rozhovory
slohová cvičení a samostatné projekty
gramatická cvičení
práce s využitím pomůcek, pracovních sešitů, slovníků (tematického nebo
dvoujazyčného), internetu
samostatná práce
krátkodobé projekty k určitému tématu

5.2.2. Vzdělávací obsah předmětu cizí jazyk
Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 3.
Vzdělávací oblast:

Vyučuje:

Jazyk a jazyková
komunikace

Zpracovala:
Mgr. Jana Sedláčková,
Mgr. Romana
Nečasová

A 3/1

Školní výstupy

Učivo

Žák:

Témata:

- zvládá základní pravidla
výslovnosti známých slov

- pozdravy
dnů

- osvojuje si slovíčka ze
základní slovní zásoby a
vhodně je používá

- představování

- poslouchá s porozuměním
běžné pokyny a jednoduchý
souvislý projev vyučujícího,
reaguje na něj verbálně i
neverbálně

- barvy

- rodina

- školní potřeby

- zvířata

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

Očekávané výstupy
z RVP
Žák:
CJ-3-1-02
Zopakuje a použije slova
a slovní spojení, se
kterými se v průběhu
výuky setkal.
CJ-3-1-01
Rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně verbálně i
neverbálně.
CJ-3-1-03

- názvy
- nálada

- čísla (1 – 20)
obličeje

- popis

- části lidského těla

EGS– Jsme Evropané

Rozumí obsahu
jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální
oporu.
CJ-3-1-05
Přiřadí mluvenou a
psanou podobu
téhož slova či slovního
spojení.
Cj-3-1-04
Rozumí obsahu
jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je
pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má
k dispozici vizuální
oporu.
CJ-3-1-06
Píše slova a krátké věty
na základě textové a
vizuální předlohy.

- rozumí obsahu
jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu

- oblečení

- přiřadí mluvenou a
psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

Velikonoce

- jídlo

Rozšiřující témata:

- píše známá slova a věty
s textovou (vizuální)
předlohou

Prv – rodina, škola, zvířata,
lidské tělo, orientace v čase,
stravování

Vánoce
Gramatika:

- poslouchá reprodukovaný
projev (v přirozeném tempu,
snadno pochopitelný z
kontextu nebo situace),
s vizuální oporou
mluvenému textu porozumí

M – číselná řada

Čj – abeceda

použití sloves mít, být a mít
rád v základních frázích
množné číslo podstatných
jmen
Výslovnost:
základní výslovnostní
návyky, procvičování vztahu
mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
anglická abeceda

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4.
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková
komunikace
A 4/1
Očekávané výstupy
z RVP

Zpracovala:
Mgr. Alena
Rubášová
Školní výstupy

Vyučuje:

Žák:
CJ-5-1-01 rozumí
jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností

Žák:
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám učitele,
které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností

Témata:
představování, seznamování
volný čas – hudba, sport
bydlení – náš dům
zdraví – zdravé jídlo, nemoci
moje město

CJ-5-1-02 rozumí slovům a
jednoduchým

- rozumí slovům a
jednoduchým větám, pokud

Učivo

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
Pří, Vla – rodina, škola, volný
čas, orientace v čase, bydlení,
stravování, počasí, zvířata
M – číslovky

A 4/2
Očekávané výstupy
z RVP
větám, pokud jsou
pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojovaných témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu

Školní výstupy
jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální
oporu

- rozumí velmi jednoduchému
CJ-5-1-03 rozumí
poslechovému textu, pokud
jednoduchému
je pronášen pomalu a
poslechovému textu, pokud zřetelně a má k dispozici
je pronášen pomalu a
vizuální oporu
zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
- zapojí se do velmi
CJ-5-2-01 zapojí se do
jednoduchých rozhovorů
jednoduchých rozhovorů
-sdělí jednoduchým
CJ-5-2-02sdělí
způsobem základní
jednoduchým způsobem
informace týkající se jeho
základní informace týkající
samotného, rodiny, školy,
se jeho samotného, rodiny, volného času a dalších
školy, volného času
osvojovaných témat
a dalších osvojovaných
témat
- odpovídá na velmi
CJ-5-2-03odpovídá na
jednoduché otázky týkající se
jednoduché otázky týkající
jeho samotného, rodiny,
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
školy, volného času
osvojovaných témat a
a dalších osvojovaných
podobné otázky s dopomocí
témat a podobné otázky
pokládá
pokládá
- vyhledá potřebnou informaci
CJ-5-3-01vyhledá
v jednoduchém textu, který
potřebnou informaci
se vztahuje k osvojovaným
v jednoduchém textu, který tématům
se vztahuje k osvojovaným
tématům
- rozumí jednoduchým
krátkým textům z běžného
CJ-5-3-02rozumí
života, zejména pokud má
jednoduchým krátkým
k dispozici vizuální oporu
textům z běžného života,
zejména pokud má
- napíše velmi krátký text s
k dispozici vizuální oporu
použitím jednoduchých vět a
slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a
CJ-5-4-01napíše krátký text událostech z oblasti svých
s použitím jednoduchých
zájmů a každodenního života
vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a
- vyplní osobní údaje do
událostech z oblasti svých
formuláře
zájmů a každodenního
života

Učivo
dovolená – činnosti pro volný
čas
počasí
školní předměty, škola
časové údaje, číslovky
televizní programy
denní program
zvířata

Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)

Gramatika:
základní fráze pro seznámení
sloveso can
vazba thereis/are
předložky místa
příslovce místa
příkaz, rozkaz
sloveso havegot
přítomný čas průběhový –
seznámení
určování času
přítomný čas prostý –
seznámení
Výslovnost:
základní výslovnostní návyky,
procvičování vztahu mezi
zvukovou a grafickou
podobou slov
anglická abeceda
Práce se slovníkem

CJ-5-4-02vyplní osobní
údaje do formuláře

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 5.
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková
komunikace

Zpracovala:
Vyučuje:
Mgr. Jana Sedláčková,

A 5/1
Očekávané výstupy
z RVP

Školní výstupy

Učivo

Žák:
CJ-5-1-01 rozumí
jednoduchým pokynům a

Žák:
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám učitele,

Témata:

Mgr. Romana
Nečasová

Opakování:

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností

které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností

představování, bydliště
barvy a čísla
přídavná jména pro popis
věcí
jednoduché příkazy a
zákazy
umístění věci, předložky

- rozumí slovům a
jednoduchým větám, pokud
jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální Komunikace:
oporu
psaní pohlednice
telefonování
- rozumí jednoduchému
sdělování osobních
CJ-5-1-03 rozumí
poslechovému textu, pokud
informací
jednoduchému
je pronášen pomalu a
dopis kamarádovi
poslechovému textu, pokud zřetelně a má k dispozici
je pronášen pomalu a
vizuální oporu
Nakupování
zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
- zapojí se do jednoduchých
Školní rozvrh, škola
rozhovorů
Určování času
CJ-5-2-01 zapojí se do
jednoduchých rozhovorů
- sdělí jednoduchým
Volný čas – aktivity
způsobem základní
CJ-5-2-02sdělí
informace týkající se jeho
jednoduchým způsobem
samotného, rodiny,
základní informace týkající
školy, volného času a dalších Témata:
se jeho samotného, rodiny, osvojovaných témat
Gramatika:
školy, volného času
opakování základních frází
a dalších osvojovaných
vazba thereis/are
témat
užití předložek
- odpovídá na jednoduché
rozkazovací způsob
CJ-5-2-03odpovídá na
otázky týkající se jeho
množné číslo substantiv
jednoduché otázky týkající
samotného, rodiny, školy,
přivlastňování osobám
se jeho samotného, rodiny,
volného času a dalších
přehled tvarů sloves být a
školy, volného času
osvojovaných témat a
mít (oznamovací věta a
a dalších osvojovaných
podobné otázky pokládá
otázka, zápor)
témat a podobné otázky
neurčitý a určitý člen
pokládá
- vyhledá potřebnou informaci přivlastňovací zájmena
v jednoduchém textu, který
přítomný čas prostý –
CJ-5-3-01vyhledá
se vztahuje k osvojovaným
shrnutí
potřebnou informaci
tématům
v jednoduchém textu, který
Výslovnost:
se vztahuje k osvojovaným
upevňování výslovnostních
tématům
- rozumí jednoduchým
návyků, procvičování vztahu
krátkým textům z běžného
mezi zvukovou a grafickou
CJ-5-3-02rozumí
života, zejména pokud má
podobou slov
jednoduchým krátkým
k dispozici vizuální oporu
anglická abeceda
textům z běžného života,
zejména pokud má
- napíše krátký text s
Práce se slovníkem
k dispozici vizuální oporu
použitím jednoduchých vět a
slovních spojení o sobě,
CJ-5-4-01napíše krátký text rodině, činnostech a
s použitím jednoduchých
událostech z oblasti svých
vět a slovních spojení o
zájmů a každodenního života
sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního
- vyplní osobní údaje do
života
formuláře
CJ-5-1-02 rozumí slovům a
jednoduchým větám, pokud
jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojovaných témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu

CJ-5-4-02vyplní osobní
údaje do formuláře

EGS - Objevujeme Evropu a svět
MKV - Multikulturalita
Pří, Vla – rodina, škola, volný čas,
orientace v čase, komunikace
M – číslovky
Čj – slohový útvar popis,
mluvnické kategorie sloves,
přivlastňovací zájmena

4.1. Učební plán 1.stupně

1.

stupeň

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obor

Český jazyk a
literatura

Vzdělávací
předmět

Český jazyk

Anglický jazyk

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

Celkem
předměty

Min
dotace

9

10

9

8

7

43

33

(2)

(3)

(2)

(2)

(1)

0

0

3

3

3

9

9

4

5

5

5

5

24

20

(1)

(1)

(1)

(1)

(4)

x

x

x

0

1

1

2

2

3

x

x

7

(10)

Cizí jazyk
Matematika a její
aplikace

Matematika a její
aplikace
Matematika

Informační a
komunikační
technologie

Informační a
komunikační
technologie

Informatika
Prvouka

Člověk a jeho
svět

1

Člověk a jeho
svět

(1)

12

Přírodověda

x

x

x

1,5

2

3.5

Vlastivěda

x

x

x

1,5

2

3.5

(1)

(2)

Hudební
výchova

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná
výchova

2

2

2

2

2

10

10

Člověk a svět
práce

Člověk a svět
práce

Praktické
činnosti

1

1

1

1

1

5

5

Průřezová
témata

0

0

0

0

0

0

0

(3)

(4)

(3)

(3)

(3)

(16)

16

118

118

Umění a kultura

Disponibilní
časová dotace
Celkem povinná časová dotace

20

22

25

25

26

12

4.3. Poznámky k učebnímu plánu
Celková týdenní hodinová dotace v ŠVP ZV je stanovena
 118 hodin týdně (včetně disponibilních) pro 1. až 5. ročník
- pro 1. a 2. ročník minimálně 18 hodin, maximálně 22 hodin
- pro 3. až 5. ročník minimálně 22 hodin, maximálně 26 hodin
 122 hodin pro 6. až 9. ročník
- pro 6. a 7. ročník minimálně 28 hodin, maximálně 30 hodin
- pro 8. a 9. ročník minimálně 30 hodin, maximálně 32 hodin
Disponibilní časová dotace činí na 1. st. 16hodin a na 2. st. 24 hodin. Škola ji
využívá k realizaci takových vzdělávacích obsahů, které podporují specifická nadání
a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení.
V rámci učebního plánu může probíhat výuka jednotlivých vzdělávacích
oblastí na 1. stupni bez pevné časové dotace v menších časových celcích než jedna
vyučovací hodina; jednotlivé řízené činnosti mohou být kombinovány a propojovány
při zachování celkové stanovené denní a týdenní dotace pro vyučovací předměty a
dodržení požadavků na odpočinek.
Jazyk a jazyková komunikace:
Český jazyk - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je
realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.
v 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 9 ročníku je členěn na
Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Od
2. do 5. ročníku probíhá rovněž výuka psaní. Psaní je součástí Komunikační a
slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších časových celcích, než je
vyučovací hodina.
V rámci hodin českého jazyka je zařazena výchova ke čtenářské gramotnosti.
V případě vzdělávání žáků-cizinců (žáků s odlišným mateřským jazykem) se
realizuje podle zvláštních ustanovení
Cizí jazyk – je zařazen povinně od 3. ročníku, vyučuje se jazyk anglický. V 1. a 2.
ročníku 1 vyuč. h.z disponibilní časové dotace formou audio-orálního kurzu.. Od 3.-9.
ročníku je předmět zařazen 3 h týdně.
Další cizí jazyk - je zařazen povinně od 7.ročníku s dvouhodinovou časovou dotací.
Časová dotace je řešena z disponibilní časové dotace.
Je nabízen jazyk německý a ruský, ale je možná nabídka i jiného jazyka v závislosti
na personální složení pedagogického sboru. Podle organizačních potřeb školy lze
spojovat žáky z různých ročníků podle pokročilosti žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit
v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně jiným
vzdělávacím obsahem v rámci IVP.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším
zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk.
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve
všech ročnících základního vzdělávání.
Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je
realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání, a to jako součást jiných

vzdělávacích předmětů. V 5. a 6. ročníku realizován jako samostatný předmět
s jednohodinovou časovou dotací.
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech
ročnících 1. stupně základního vzdělávání.
Realizuje se v 1. až 3. ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve 4. a 5. ročníku
v předmětech přírodověda a vlastivěda.
Člověk a společnost
Realizuje se ve vyučovacích předmětech Dějepis a Výchova k občanství ve
všech ročnících 2. stupně, v 8.ročníku předmět Výchova k občanství nevyučujeme.
Člověk a příroda
Realizuje se ve vyučovacích předmětech chemie, fyzika, přírodopis a
zeměpis, a to ve všech ročnících 2. stupně s výjimkou chemie, která je až od 8. třídy.
Umění a kultura
Realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná
výchova od 1. do 9. ročníku.
Člověk a zdraví
Okruh je realizován předměty Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.
Tělesná výchova je zařazena do všech ročníků s minimální časovou dotací dvě
hodiny týdně. Ve 2. a 3. ročníku je v rámci povinné TV zařazen tříměsíční kurz
plavání. Pro žáky s III. zdravotní skupinou je nabízen nepovinný předmět zdravotní
tělesná výchova, kde se vyrovnává pohybový deficit žáků a jejich potřeba
korektivních cvičení. Přednostně v 7. ročníku je nabízen týdenní lyžařský výcvikový
kurz, počet zájemců se doplňuje žáky jiných ročníků.
Z organizačních a prostorových důvodů mohou být hodiny TV v některých třídách
řešeny jako dvouhodinovky.
Výchova ke zdraví je vyučována na 2. stupni v 6. až 8. ročníku.
Člověk a svět práce
Učivo se realizuje ve všech ročnících 1. st. v předmětu Praktické činnosti a na 2. st.
(kromě7.r.)v předmětu Pracovní výchova a v 9. ročníku jako Člověk a svět práce.
Předmět dělíme na tematické celky:
Na 1. st.: práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské práce
a příprava pokrmů.
Na 2. st.: práce s technickými materiály(v 6.r.) a svět práce – volba povolání(v 8. a
9.r.)
Průřezová témata
Průřezová témata jsou na 1. a 2.stupni realizována jako integrativní součást
realizovaných vzdělávacích obsahů.
V 1. a 2. ročníku je realizována Osobnostní a sociální výchova.

Ve 3. ročníku je realizována Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova.
Ve 4. ročníku jsou realizovány všechna témata kromě Výchovy k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.
V 5. ročníku jsou realizovány všechna témata.
V 6. ročníku je realizována Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického
občana, Environmentální a Mediální výchova.
V 7. ročníku je realizována Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického
občana, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
V 8. ročníku je realizována Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní a Mediální výchova.
V 9. ročníku jsou realizována všechna témata kromě Výchovy demokratického
občana.
Nepovinné a povinně volitelné předměty:
Nepovinné předměty:
Na 1.stupni nabízíme nepovinný předmět logopedie a zdravotní tělesnou výchovu,
podle ekonomické a provozní situace nabízíme sborový zpěv (jinak je zařazen jako
kroužek).
Na 2.stupni nabízíme zdravotní TV nebo sborový zpěv (viz výše).
Volitelné předměty:
Škola je nabízí od 7. ročníku, a to s hodinovou dotací: cvičení z českého jazyka,
cvičení z matematiky, anglickou konverzaci, sportovní hry a informatiku.
S dvouhodinovou dotací nabízíme: technické činnosti, estetickou výchovu, a
přírodovědná praktika.
Výstupy a učivo povinně volitelných předmětů vychází z učebních osnov těchto
jednotlivých oblastí a oborů:
Cvičení z českého jazyka – český jazyk
Cvičení z matematiky – matematika
Anglická konverzace – cizí jazyk
Sportovní hry – tělesná výchova
Informatika – informační a komunikační technologie
Technické činnosti – pracovní činnosti, informační a komunikační technologie,
výtvarná výchova
Estetická výchova – hudební výchova, výtvarná výchova, český jazyk
Přírodovědná praktika – přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika
Základní učivo upevňuje i prohlubuje. Umožňuje specializaci žáka a akceptuje jeho
osobní maximum.
O výběru volitelných předmětů rozhodují zákonní zástupci žáka na základě nabídky
školy pro příslušný školní rok. Konečné rozhodnutí o zařazení žáka přísluší ředitelce
školy. Jednotlivé skupiny volitelných předmětů budou otevřeny, pokud to dovolí
provozní možnosti školy a pokud se naplní dostatečným počtem žáků. Hodiny jsou
řešeny z disponibilní časové dotace.

Předmět: Anglický jazyk
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci PO
Vzdělávací oblast:

Vyučuje:

Jazyk a jazyková
komunikace

Zpracovala:
Mgr. Jana Sedláčková,
Mgr. Romana
Nečasová
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Školní výstupy

Učivo

Žák:

Témata:

- je seznámen se zvukovou
podobou cizího jazyka

- pozdravy
- názvy
dnů
- představování - nálada
- čísla (1 – 20)
- popis
obličeje
- barvy
- rodina
- školní potřeby - zvířata
- části lidského těla
- oblečení
- jídlo
-časové údaje, číslovky
(má
k dispozici
vizuální
oporu)

Očekávané výstupy
z RVP
3. ročník:
Žák:
CJ-3-1-01p
Je seznámen se zvukovou
podobou cizího jazyka.

5. ročník:
Žák:
CJ-5-1-01p
Rozumí
jednoduchým - je seznámen s grafickou
pokynům učitele, které jsou podobou jazyka
sdělovány
pomalu
a
- rozumí jednoduchým
s pečlivou výslovností.
pokynům učitele, které jsou
sdělovány pomalu a
CJ-5-1-02p
Rozumí slovům a frázím, se s pečlivou výslovností
kterými se v rámci
tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména
má-li k dispozici vizuální
oporu) rozumí výrazům pro
pozdrav a poděkování.

- rozumí slovům a frázím, se
kterými se opakovaně setkal
Gramatika:
- rozumí výrazům pro
pozdrav a poděkování
- pozdraví a poděkuje

použití sloves mít, být a mít
rád v základních frázích

CJ-5-2-01p
Pozdraví a poděkuje

- sdělí své jméno a věk

množné číslo podstatných
jmen

CJ-5-2-02p
Sdělí své jméno a věk

- vyjádří souhlas či
nesouhlas, reaguje na
jednoduché otázky

CJ-5-2-03p
Vyjádří souhlas či
nesouhlas, reaguje na
jednoduché otázky
(zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu)
CJ-5-3-02p
Rozumí slovům, se kterými
se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal
(zejména pokud má
k dispozici viz. oporu)

- rozumí slovům, se kterými
se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal

základní fráze pro
seznámení,
v 5. ročníku použití slovesa
can, vazby there si /there
are,
použití přít. času
průběhového a prostého,
používání zájmen, předložek
a příslovců,
přivlastňuje osobám,
rozkazuje,
určuje čas

Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)

