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ÚVOD 
 

Vyjděme ze základních myšlenek NEMES a PAU, že základem transformace 
českého školství je zcela zásadní změna paradigmatu - změna východisek a principů 
vzdělávací politiky, změna celkové filozofie školy, jejího smyslu a základních cílů 
v demokratické společnosti, změna pojetí vzdělání (co je to vzdělání, vzdělanost, kdo 
je to vzdělaný člověk), změna celkového pojetí vyučovacího procesu - změna 
atmosféry ve škole, přístupu k žákovi, kvality komunikace učitel-žák, metod práce, 
způsobu hodnocení a motivování žáků, nové přístupy k obsahu vzdělání (kutikulární 
pojetí) apod. 

Obecně řečeno jde především o celkovou humanizaci školy, o renezanci její funkce 
kultivační v pojetí J. A. Komenského, školy jako „dílny lidskosti", která v duchu 
humanistických idejí usiluje zejména o mravní, duševní a tělesný vývoj dítěte 
s důrazem na sebeutváření, sebezdokonalování. Chápejme tedy jako východisko 
transformace české školy ve smyslu její humanizace úsilí o školu, jejímž cílem je 
komplexní kultivace osobnosti dítěte, otevření potencí, které v dítěti jsou, osvojení 
základních kulturních dovedností jako nástrojů k dalšímu vzdělávání. Úsilí o školu, 
jejíž hierarchie cílů vzdělání je opačná k tradičnímu pojetí - na prvním místě postoje 
(k lidem, přírodě, sobě, vzdělání apod.) a hodnoty (zejména mravní), potom 
dovednosti (pracovat s informacemi, vyhledávat je, syntetizovat, funkčně používat, 
dovednost kvalitně komunikovat a kooperovat s lidmi, tvořivě řešit problémy apod.) a 
potom teprve vědomosti. 

Úsilí o školu jako službu dítěti, pomoc v jeho vývoji, školu, založenou 
na partnerském přístupu k dítěti, na úctě, respektu, porozumění jeho potřebám, školu, 
která respektuje právo dítěte na individuální rozvoj, vlastní vidění světa, která 
umožňuje dětem být sebou samými, umožnuje jim svobodně prožívat, odlišovat se, 
hledat, chybovat. Úsilí o školu jako místo společného setkání a sdílení, společného 
objevování, radosti z poznání, která usiluje o dosažení maxima v rozvoji každého 
žáka, snaží se ho dotáhnout ke stropu vlastních možností, o školu založenou na 
aktivních vyučovacích metodách - vlastní činnosti, zkušenostech, prožitcích 
s akcentem na řešení problémů, projektů, skupinovou práci a tvořivou hru. 

Důležitou podmínkou k vnitřní proměně škol jsou zcela zásadní změny v obsahu 
vyučování (pojetí osnov, učebních plánů, učebnic). Závazné vymezený obsah 
vzdělání v podobě detailních a normativních osnov vedl k obrovské uniformitě škol. 
Předimenzovanost osnov, velké množství často izolovaných a nepodstatných 
poznatků přinesly do škol spěch, nervozitu, nedostatečný zřetel k individualitě žáků a 
rozdílům v jejich schopnostech, potřebách, zájmech, stylech učení, tempu práce. (Na 
to prostě nebyl čas, protože se musely „plnit osnovy"). Učitelé byli tlačeni do role 
vykonavatelů centrálně stanovených předpisů-osnov s minimálními kompetencemi. 
Byli kontrolováni a hodnoceni na základě pochybných kritérií - za nejdůležitější bylo 
považováno, aby se co nejméně odchylovali od normy, od přesně vymezených a 
striktně závazných osnov. 
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Ani snížení závaznosti osnov o několik procent nic neřeší. (V současnosti lze 
upravovat a redukovat osnovy v rozmezí do 30%, tato možnost však není 
z pochopitelných důvodů příliš využívána). Zkušenosti z předchozích reforem našeho 
školství i zahraniční zkušenosti jednoznačně ukazují, že dosavadní koncepce 
centrálních detailně vymezených osnov učiva je pro současnost nepřijatelné. Je třeba 
otevřít zásadní otázku – zda namísto detailně stanoveného učiva v osnovách (včetně 
témat, návaznosti, časových dotací) nestačí vymezit základní principy a pojetí 
vzdělání, standardy jako klíčové cíle, ke kterým je třeba žáky vést a samotné učivo 
vymezit pouze rámcově jako klíčové oblasti a nejdůležitější poznatky (důležitá je 
stručnost, ta umožňuje dotváření - např. jeden předmět na půl stránky). 

Tak tedy - osnovy ano či ne? Svazují či pomáhají? Místo osnov standardy? Stačí 
definovat jen cíle, ke kterým je třeba směřovat a ostatní nechat na učiteli? Co je to 
kurikulum, co jsou to standardy? Kdo má stanovit obsah vzdělání – jak podrobně, do 
jaké míry závazně? Má škola právo modifikovat centrálně stanovený obsah? A co je 
vůbec smyslem školy? O co usilovat, k čemu vychovávat, co z poznání 
zprostředkovávat a nabízet především? Čemu tedy učit ve škole? Co je to nezbytné a 
zásadní pro kultivaci a kvalitní existenci člověka, pro další vzdělávání, praktický 
život...? Doufáme, že podobné a mnoho dalších otázek ve vás vyvolá čtení této 
knížky. Na některé otázky odpoví, u jiných jen napoví nebo vybídne k vlastnímu 
hledání odpovědí. Kniha přibližuje názory učitelů - členů PAU (Přátelé angažovaného 
učení - klub občanského sdružení NEMES) na problematiku obsahu vyučování na 
l.  stupni základní školy. Seznamuje s výsledky obsáhlého projektu - od obecných 
otázek po zcela konkrétní návrhy standardů pro 1. stupeň základní školy. 
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1. STANDARDY, KURIKULUM, OSNOVY - 
v názorech učitelů 

 
Problém obsahu vyučování je zatím otevřený. Láme si s ním hlavu spousta 

teoretiků. Hledají klíč k řešení v naší historii i v zahraničních zkušenostech, diskutují 
a předkládají návrhy řešení. A jak o těchto otázkách přemýšlejí samotní učitelé? 
Rozhodli jsme se v rámci činnosti NEMES a PAU realizovat projekt „Vzdělávací 
standardy z pohledu učitele 1. stupně" a postoupit ho ministerstvu školství. Cílem 
tohoto projektu bylo: 

 
a) zmapovat způsob uvažování učitelů o „standardech, kurikulu, osnovách“ a jejich 

přístup k zavádění nově terminologie, 
b) vytvářet ve spolupráci s učiteli „pojetí standardu“, formulovat celkový standard 

1. stupně ZS, standardy a rámcový obsah učiva pro jednotlivé ročníky a předměty. 
 
Projekt byl časově i organizačně členěn do tří základních kroků: 
l. Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi učiteli (od učitelů škol mateřských až 

po školy vysoké). Z 250 dotazníků se jich vrátilo 126 - většinou velmi pečlivě 
a podrobně vyplněných. 

 
2. Byla sestavena pracovní skupina 15 učitelů 1. stupně základní školy, kteří měli 

chuť intenzivně a dlouhodobě pracovat na obsahových otázkách 1. stupně ZŠ, 
na celkovém pojetí i konkrétním vymezení standardů. Skupina pracovala po dobu 
6 měsíců převážně formou jednodenních dílen. Logika postupu byla následující: 

a) Seznámení pracovní skupiny s výsledky dotazníkové sondy. Diskuse k pojetí 
kurikula, standardů, osnov. Hledání společných myšlenkových východisek k další 
práci. 

b) Prezentace zahraničních zkušenosti v této oblasti – pojem kurikulum, standardy, 
teorie, výzkum a tvorba kurikula, standardů, kurikulární politika, seznámeni 
s kurikulárními materiály vybraných zemi - Anglie, Francie, Norsko. 

c) Nalezení společného východiska - základní pojetí standardu, stanovení postupu 
pro tvorbu standardů školy l. stupně. 

d) Formulace „globálního standardu pro 1. stupeň ZŠ (na základě brainstormingu 
a diskusí o pojetí vzdělání a nové filozofii školy 1. stupně - jejího smyslu a základních 
cílech). 

e) Formulace standardů pro jednotlivé předměty a ročníky. Diskuse a dotváření 
4 návrhů standardů pro 1. stupeň (jednotlivé návrhy byly diskutovány na školách 
tvůrců, ve 3 případech dokonce na širším fóru, na úrovni okresu, v rámci různých akcí 
(porada ředitelů, další vzdělávání učitelů apod.) 

 
3. Nakonec byly výsledky práce diskutovány s ostatními členy PAU a NEMES 

a s fakultními učiteli. Na základě připomínek byl projekt upraven do konečné podoby. 
A teď už pojďme ke konkrétním názorům učitelů. První otázka dotazníku zněla: 
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CO SI PŘEDSTAVUJI POD POJMEM STANDARD ? 
 
Odpovědi lze rozdělit zhruba do tří základních skupin: 
 

l. Velmi obecná vyjádření - standard jako úroveň, norma (znalostí, dovedností, 
schopností, činností - jednotná, běžná, ustálená), míra, vzor, pravidlo, směrnice, 
osvědčená průměrnost, prostřednost, běžně dosahovaný stav, nástroj sjednocující, 
odstraňující nežádoucím způsobem různorodé, hranice, mez, meta, závora, ke které je 
žáky nutno dovést, aby mohli postoupit výš, co nejobecněji formulovaný základ, který 
v člověku zůstane i po mnoha letech, souhrn měřitelných prvků vzdělanosti. 
 
Pro názornost uvádíme nejfrekventovanější výrazy: 
 

jednotná, běžná, obvyklá, zákonná, průměrná, ustálená, minimální, většinově 
dosažená či dosažitelná úroveň znalostí, dovedností, schopností, činností, rozvoje 
osobnosti žáka v různých předmětech, ročnících (vyskytovalo se nejčastěji), typech 
škol. Závěrem několik konkrétních formulaci: Standard je „norma uplatnitelná u 
většiny populace, která tvoří jakési východisko pro další rozvoj, je základem 
prostupnosti a návaznosti školského systému... soubor dovedností, schopností, 
vědomostí, činnosti, které má žák zvládnout v určitém věku na určitém stupni a typu 
školy... obvyklá, běžná úroveň zvládnutelná pro většinu žáků daného věku... norma 
stanovená nějakým centrem pro určité oblasti činností, minimální nutná úroveň, které 
by měl dosáhnout každý  určitá minimální úroveň absolventů stejných typů škol 
(škole musí zůstat dostatečný prostor pro odchýlení se od střední cesty, k vlastní 
profilaci, k možnosti nabízet vzdělávací aktivity nad rámec)...“ 

Tato názorová skupina nejčastěji požaduje, aby byly standardy formulovány velmi 
rámcově, jen jako skutečné minimum (umožňující alternativy, varianty, profilaci 
škol), nejen jako požadované vědomosti, ale také nebo především jako dovednosti, 
činnosti, postoje. kvality osobnosti. Upozorňují také na nutnost „pružnosti v čase“, 
tedy umožnění určitého delšího časového intervalu ke „splnění“ standardu. 
Menšinově se v této skupině vyskytuje zcela negativní postoj k pojmu standard a 
možnosti jeho zavádění do školství (8 dotázaných). Argumentace je následující: 
„zavádění standardů vede k jednotné úpravě, uniformitě, úsilí o stejnost, hraničí se 
stereotypem a rigidními postupy, kde jde o navyklý způsob reagování na něco, 
provádění něčeho v určitém pravidelném pořadí... tento pojem je v našem 
centralizovaném, uniformním školstvím tím nejméně potřebným, ba přímo 
škodlivým, protože namísto sjednocování už sjednoceného je zapotřebí podpořit 
procesy zcela opačné - podpořit různorodost, rozmanitost, nestejnost, variantnost... 
standardizace tj. stanovení požadavků na vlastnosti, na dosažení stejnoměrné úrovně, 
jakosti je ve vzdělání a vědě velmi nebezpečné a zavádějící, protože usměrňuje a řídí 
činnost školy k produkování vzdělání jen určitého typu, složení, jakosti... pojetí 
standardů jako souboru měřitelných prvků vzdělanosti vede k unifikaci různých typů 
a přístupů ve vzdělávání, vede k postejnění populace, usnadňuje ovládání společnosti 
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shora (třebas v dobrém úmyslu), má-li něco zaručovat (dosaženou úroveň 
proškolenosti), musí obsahovat jen měřitelné položky a ty jsou ve vzdělávání jen 
prostředkem, povrchem nad komplexními schopnostmi.“ 

Do této 1. skupiny lze zařadit odpovědi 43,5 % dotázaných učitelů. 
 

2. Standard jako základní učivo, minimální učivo (norma, pod kterou nelze jít), 
souhrn minimálních znalostí v jednotlivých předmětech a ročnících, obsah učiva, 
které by měly zvládnout všechny děti, minimální soubor vědomostí a dovedností, 
které během 1 roku zvládne většina žáků, vzorové příklady pro ověřování 
minimálního učiva. 

Pro ilustrací opět nejfrekventovanější konkrétní výroky: „Standard je základní 
stupeň znalosti v jednotlivých předmětech a ročnících, je zárukou celostátně 
zaručených minimálních znalostí v různých školách a městech bez ohledu na způsob, 
cesty k nim... soubor vědomostí, které zvládne většina třídy, tedy i žáci průměrní (u 
dobrého učitele i žáci slabší)... souhrn znalostí a vědomostí, které jsou schopny získat 
děti s přiměřenou inteligenci při běžném výukovém vedení... množství učiva, které by 
měli žáci v určitém ročníku a určitém předmětu zvládnout... vymezení základního 
učiva, jímž stát ručí za to, co zvládne žák v určitém věkovém období, aby byla možná 
prostupnost škol...“ 

Tato skupina nejčastěji zdůrazňovala potřebu stanovit „povinné jádro" obsahu 
vzdělání  jako vědomostí (asi v polovině případů též dovedností), které má většina 
žáků v určitém předmětu a ročníku získat. Zdůrazňovali nutnost prostupnosti škol a 
návaznosti školských stupňů. Požadovali určitou centrální garanci kvality vzdělání, 
chápanou ovšem jako množství vědomostí, jako závazně vymezený obsah (rozsah) 
učiva. 

Do 2. skupiny lze situovat odpovědi 45,2 % dotázaných. 
 

3. Standard jako soubor vybraných cílů ve smyslu uzlových bodů vzdělávací 
dráhy, cílová představa o žádoucím výsledku výchovy a vzdělávání na jednotlivých 
typech škol, ročnících, předmětech, požadovaný výstup, předpokládaný výsledek, 
cílové směřování školní práce, směr rozvíjení osobnosti každého žáka. 

Konkrétní formulace pojetí standardu v této skupině jsou následující: „Standard je 
soubor vybraných cílů vzdělávání, garantující určitou (nejraději minimální) 
slučitelnost vzdělávacích úrovní (stupňů, oborů, ročníků, předmětů, kurzů apod.)... 
obecný cíl určitého stupně (určité fáze) výchovy (např. standard školní zralosti dítěte, 
standard dítěte-absolventa 1. stupně základní školy apod.)... vymezení cílů pro 
jednotlivé stupně vzdělávání, ke kterým by žáci v mezích svých možností měli 
směřovat... cíl výchovy a vzdělávání na jednotlivých stupních, v ročnících a 
předmětech (standardy-cíle musí být vymezeny velmi obecně, rámcově)... cílová 
představa o žádoucí úrovní vzdělání zejména v uzlových bodech vzdělávací dráhy, 
vyjádřená v jazyce žákova výkonu, činnosti, kvalit osobnosti... výchovný a vzdělávací 
výstup činnosti školy, kterým je škola kompatibilní s celým školským systémem 
(směřování k určitým hodnotám, k určitému pojetí vzdělání apod.)“ 
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V této skupině byla dominantní nutnost vyjádřit standard nejen v podobě 
vědomostí, dovednosti, ale také jako postoje, hodnoty, činnosti, určité charakteristiky 
rozvoje osobnosti. Tato skupina si výrazně uvědomuje, že standardy-cíle orientují 
činnost učitele určitým směrem. Proto je zapotřebí, aby pojetí standardů vyjadřovalo 
nové pojetí vzdělání (humanistická dimenze). 

Do 3. skupiny lze zařadit odpovědi 11,3 % dotázaných učitelů. 
 
Na závěr této části uveďme, jaké otázky si učitelé v souvislosti se standardy 

nejčastěji kladli? 
- Kdo stanoví standardy? 
- Obsah standardu 

a) ve vztahu k typu a stupni školy  
ročníku či věku dítěte 
předmětu (globální či předmětový) 
b)v rovině učiva - popis obsahu učiva, toho, co má učitel „probrat“ 

v rovině žáka - požadavky na žáka, jeho výkon, dovednosti, postoje, 
vědomosti, činnosti, vlastnosti 

- Dosažitelnost standardu - všichni x většina 
- Závaznost standardu - závazné x doporučené, orientační důsledky nesplnění 
- Měřitelnost - zda vůbec, do jaké míry, jakým způsobem. 
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Otázka č. 2 
 
CO ROZUMÍM POD POJMEM KURIKULUM ? 
 

Odpovědi lze zhruba rozdělit do čtyř základních skupin: 
 
1. Pojetí kurikula jako učiva, jako obsahu vzdělání v určitém typu školy, ročníku 

apod. (V naší terminologii jde o přiblížení či ztotožnění s pojmy osnovy, učební plán). 
Ve výběru uvádíme některé konkrétní názory: „Kurikulum je učivo, ale jen kostka, 
jádro učiva... učební plán, tedy výčet závazných předmětů na určitém typu školy, 
někdy i s hodinovou dotací... jsou to v podstatě osnovy, ale mnohem stručnější... 
vzdělávací obsah transformovaný z vědních disciplín... základní učivo konkrétní 
školy... zcela nové pojetí osnov - jako stručné vymezení cílů pro ročníky a 
předměty, s doporučenými obsahy učiva v nezávazném časovém sledu... 

V intencích výše uvedeného pojetí (kurikulum jako učivo, obsah vzdělání) 
odpovědělo 24,3 % učitelů. 

 
2. Kurikulum jako pohled na cíl, obsah a učební plán nebo jako obsahový 

projekt výuky včetně metod práce nebo jako obsah a organizace vzdělávání na škole 
určitého typu. Pro ilustraci několik konkrétních formulaci dokumentujících pojetí 
kurikula v této názorové skupině: „ Kurikulum je vymezení obsahu a organizace 
vzdělání na škole určitého typu a s tím související učební plán a obsah jednotlivých 
předmětů... vymezení obsahu vyučování včetně determinačního působení tohoto 
obsahu na formy, metody, postupy práce učitele ve vyučování... celkový pohled na 
výchovu a vzdělání žáka na určitém typu školy (např. systém povinných a 
nepovinných předmětů, jejich návaznost včetně časové dotace, obsah učiva, cíle, 
kterých by mělo být dosaženo.“ 

V rámci těchto názorů odpovědělo 7,2 % učitelů. 
 
3. Kurikulum jako celkový plán, komplexní vzdělávací program, projekt výuky 

určité vzdělávací instituce, vymezuje celkové pojetí, cíle, obsah, organizaci, učební 
strategie, hodnoty, klima. Odpovídá na otázky - proč, koho, čemu, kdy, jak, za jakých 
podmínek, s jakými efekty učit. Jako nejvýstižnější a nejúplnější uvedeme následující 
pojetí: „Kurikulum je komplexní program (projekt) výuky, vymezuje vstupy 
(zamýšlené kurikulum - učební plán a osnovy), prostředky k dosažení cíle (metody a 
organizace vyučování) a výstupy (výkony, dovednosti, postoje, znalosti žáků). 
Kurikulum ztrácí charakter zúženého chápání učebního plánu a učebních osnov 
jednotlivých předmětů, které byly nástrojem direktivního řízení a jednotného 
uplatňování školské politiky. Základní funkcí kurikula je funkce programově-
orientační (musí odrážet širší konsensus sociálních partnerů školy), základní funkci 
dosavadních osnov byla funkce normativně-kontrolní." 

V této názorové skupině byl výrazný požadavek komplexnosti (nejen úzký pohled 
na obsah učiva), stručnosti a rámcového vymezení základních linií (ne detailní 
vymezení obsahu, témat, časové posloupnosti), které umožní vedle sebe existenci více 



 12 

cest, alternativ, možností k dosažení cíle. Školy musí mít možnost dotvářet „centrální, 
národní" kurikulum podle místních podmínek v tzv. školní kurikulum. Školní 
kurikulum je chápáno jako „modifikace centrálního, rámcového kurikula podle 
vlastních podmínek a představ... celkový pohled na výchovu, na vzdělání v konkrétní 
škole, celkové zaměření školy (kam směřuje, čím se odlišuje)... profilace školy, 
celková vzdělávací nabídka konkrétní školy... profil absolventa školy... představa o 
komplexně získané vzdělanosti za určité období na konkrétní škole... projekt šitý na 
míru škole, třídě podle místních podmínek“. 

Do této skupiny lze situovat odpovědi 8,5 % učitelů. 
 
4. Tato skupina je nejpočetnější - 60 % učitelů uvádí, že nezná význam slova 

kurikulum nebo uvádí pouze životopis: „Odvozeno od Curriculum vitae - stručný 
životopis... běh životních událostí... přehled událostí... stručná životopisná data... tento 
pojem je mlhavý, nadnesený... nenašla jsem ho ani v slovníku cizích slov.“ 
 
Otázka č. 3 

 
JAKÝ MÁM NÁZOR NA OSNOVY, JEJICH SMYSL, FUNKCI, POJETÍ? , 
 

Odpovědi lze rozdělit do dvou základních kategorií: 
 
1. 26,6 % učitelů si myslí, že „osnovy nemusí být", budou-li vymezeny standardy-

cíle, k nimž je třeba směřovat, základní rámec, který poskytne učitelům představu, 
jaké činnosti má učitel žákům nabízet, k jakým dovednostem, vlastnostem, postojům, 
znalostem je třeba žáky vést. Uvedeme některé konkrétní výroky dokumentující 
negativní vztah k osnovám: „Osnovy jsou svazujícím prvkem a anachronismem 
v moderní škole. Praxe posledních let, kdy se neustále přepracovávají, doplňují, 
vypouštějí či přesouvají tematické celky, ukazuje na jejich problematickou 
životaschopnost. Přitom zcela stranou zůstávají podstatné prvky procesu vzdělávání - 
dovednosti, postoje, výchovné aspekty... Budou-li vytvořeny standardy-cíle a 
problémové okruhy pro jednotlivé ročníky a předměty - k čemu ještě osnovy? Ve 
třídě je učitel sám (bez ministerských úředníků, inspektorů, ředitele). Co doopravdy 
vloží do hodiny mu nenařídí nikdo! Bude-li učit z vlastního přesvědčení, zaujetí a 
s pocitem odpovědnosti vůči dětem, bude to možná také proto, že si učivo (v rámci 
určitých mantinelů) vybral a upravil sám. Já dost dobře nechápu, jak někdo rozhodne: 
toto musí umět všichni a tohle již ne. Je to naivní!“ 

„Osnovy jsou pro mě svazující, málo pružné. Stačil by mi jakýsi nástin, kam má 
škola směřovat, jaký má být žák, který opouští 1. stupeň základní školy. Konkrétní 
obsahy, časový plán, významnost témat, posloupnost apod. by si měl vytvářet učitel 
sám... Pojmenovat heslem a dotovat časem se dají jen povrchové položky učiva, 
nikoli skutečně podstatně prvky vzdělání, kterými by dítě mělo procházet. Osnovy 
většinou inhibují učitelovu samostatnost, protože mu příliš usnadňují přemýšlení o 
vlastním programu výuky... Osnovy dokumentují nedemokratické principy, neboť 
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centrálně nadirigují obsah učiva, Časové dotace (jednotný obsah pro všechny děti ve 
stejný čas - jednotné metody - jednotný učitel - jednotná, uniformní škola).“ 

2. 73,4 % učitelů přiznává osnovám oprávněnost, funkčnost a smysl. Většina 
z nich vyjadřuje současně vlastní názor a konkrétní představy o pojetí osnov. Hlavní 
cíl, smysl, důvody pro existenci osnov vidí učitelé především v tom, že „vymezují 
cestu, po které je nutno jít, abychom došli k cíli, který je v souladu s cíli společnosti i 
jedince... jsou vodítkem pro učitele, zajišťují návaznost učiva jednotlivých ročníků a 
škol... zajišťují systematičnost a postupnou gradaci nároků...Učitel musí vědět, co má 
naučit, zvláště při existenci různých učebnic... osnovy jsou nutné, abychom 
v 9.ročníku došli k nějakým solidním výsledkům... jsou potřebné k vymezení 
základního učiva, členění do tematických celků... mají smysl pro obecnou orientaci 
pedagogů, plní funkci vymezení pracovní náplně na určitém stupni škol, v určitém 
ročníku...dokud existují přijímací zkoušky, založené především na zjišťování 
vědomostí, jsou nutné osnovy, které sjednocují obsah jednotlivých stupňů a typů škol, 
zůstávají zdrojem, inspirací, co nutno žákům natlouct, nalít do hlavy... osnovy jsou 
nutné proto, aby liberalizace školství měla hranice, aby se nestala anarchií... většina 
učitelů není schopna (a ani nebude v budoucnu!) bez osnov učit... jsou důležité hlavně 
pro začínající učitele... škola bez osnov je nesmysl.“ 

Při úvahách o tom, jaké by osnovy měly být, vycházejí učitelé z kritiky současných 
osnov. Uvádějí, že osnovy „jsou příliš podrobné, detailně vymezené, předimenzované 
učivem, přetěžující... obsahují mnoho učiva zařazeného do určitého ročníku předčasně 
nebo zbytečně... obsahují přemíru izolovaných poznatků bez propojení a funkčních 
vztahů... jsou příliš zaměřeny na předávání poznatků, nedoceňují nebo zcela opomíjejí 
rozvoj postojů, dovedností, činností, vlastností osobnosti apod.“ 

A jaké by tedy osnovy podle učitelů měly být? 
„Měly by být stručné, rámcové... nesmí být stabilními limity, ale dynamickým 

činitelem, do kterého učitel vnáší nové věci, korekce a modifikace podle místních 
podmínek i podmínek konkrétních žáků ve své třídě... měly by být spíše informativní, 
doporučující, inspirující, předmětově propojené, umožňující seskupování do 
nejrůznějších celků... vymezující jen základní rámec - celkové pojetí vzdělávání na 
určitém typu a stupni školy a klíčové cíle (cíle formulovat v jazyce žákova výkonu, ne 
v popisu toho, co má učitel probrat) – který umožní vedle sebe existenci více 
alternativ a variant osnov... neměly by být závazné (ve smyslu všichni učitelé teď a 
takhle), měly by být doporučené pro začínající nebo netvůrčí učitele.“ 
 
Otázka č. 4 

 
MÁ PODLE VÁS SMYSL ZAVÁDĚT NOVÉ POJMY DO VŽITÉ 
TERMINOLOGIE? PROČ ANO? PROČ NE? 
 
Odpovědi přinesly následující výsledky: 
 

63.7 % učitelů uvedlo, že to nemá smysl, 36,3 % učitelů je přesvědčeno, že to má 
smysl. Nechme promlouvat argumenty pro a proti. Zavádět nové pojmy nemá smysl, 
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protože „je to zbytečné matení, mlžení ...výraz neschopnosti přesně formulovat 
myšlenky... jsou dostačující české ekvivalenty (osnovy, základní učivo, minima), je 
třeba jim jen dát nový význam (např. současné pojetí tzv. minim je třeba považovat za 
maxiosnovy)... problém není v pojmech... je to snobismus, snaha být za každou cenu 
originální, módnost, přehnaná expanze cizích slov... je nutná srozumitelnost 
terminologie pro učitele i širší veřejnost." V textu bylo použito mnoho parafrází, 
především J. A. Komenského, J. Husa: „Řeč pravdy je prostá... Neukazovat dým věci, 
ale věc samu... Řeč nechť souhlasí s rozumem mluvícího i naslouchajících... Jak 
mnoho je těch, kteří mluví... Nezavádět nové pojmy tam, kde jsou vžité domácí, 
tradiční... Český jazyk je dost bohatý.“ 

Zavádět nové pojmy má smysl „právě v rychle se měnící školské realitě... pokud 
vžitá, současná terminologie není schopna popsat, vyjádřit novou situaci (nový pojem 
nabízí nový význam)... protože je nutné zajistit kompatibilitu s mezinárodní 
terminologii (český ekvivalent je často matoucí – viz počítače)... současná 
mnohoznačnost interpretaci nových pojmů se časem zpřesní... pokud budou přesně a 
jasně definovány, srozumitelně a jednoduše vysvětlovány a pak důsledně používány.“ 
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2. VZDĚLÁVACÍ STANDARDY NA 1. STUPNI ZŠ 
 

Nyní už k projektu naší skupiny, která se věnovala pojetí a tvorbě standardů na 
1. stupni ZŠ. Diskuse o výsledcích dotazníku, o různých pojetích osnov, kurikula, 
standardů přinesla mnoho nových otázek. Jejich řešení jsme hledali v naší teoretické 
literatuře (Walterová, Průcha, Byčkovský, Burian) a v zahraničních zkušenostech. 
Právě zahraniční zkušenosti v této oblasti nám hodně pomohly. zaměřili jsme se 
hlavně na francouzskou reformu školy 1. stupně. 

Proč zrovna příklad Francie? Francouzský školský systém je zhruba uprostřed 
mezi liberálními školskými systémy např. Anglie, Nizozemí, Dánska a 
konzervativnějšími systémy Německa a Rakouska (tradice centralistického školství 
Rakousko-Uherska). V meziválečném období i po 2. světové válce byl vývoj 
francouzského a československého školství v mnoha rysech podobný. Francie také 
patří v Evropě k zemím s nejvyšším podílem státních škol (97 % státních, 3 % 
soukromých škol). 
 

FRANCOUZSKÁ REFORMA je důkazem o komplexnosti a otevřenosti procesu 
změn, o logickém sledu kroků a jejich časové provázanosti. Těžiště reformy spočívá 
ve 3 základních krocích: 

1. Vymezení základních principů nové vzdělávací politiky (la nouvelle politique 
pour l'école) - Orientační zákon o výchově, 1989. 

2. Národní program, národní kurikulum (Programmes nationaux), který v intencích 
školského zákona vypracovala Národní rada pro plánování a programy vzdělávací 
činnosti, 1990 . 

3. Vytváření konkrétních nástrojů, které učitelům pomáhají realizovat novou 
vzdělávací politiku (převážně nižší legislativní normy, které např. posilují 
kompetence škol, rodičů apod.) - průběžně od roku 1990 až dosud. 

ad 1) Pro ilustraci několik konkrétních příkladů základních principů: 
- rovný přístup ke vzdělání, rovnost vzdělávacích šancí organizovat školu jako 

veřejnou službu žákovi 
- „dítě do srdce výchovného systému“ (zaměřit činnost učitele více na to, kdo se 

učí, než co se má učit) 
- vytvářet podmínky pro úspěšnost všech žáků (respekt k rozdílům ve zralosti 

žáků, specifikám procesu učení, různosti rytmů, tempa apod.) 
- individualizace a pružnost v organizaci učební práce žáků 
- změna přístupu k chybě žáka - namísto tradičního, normativního přístupu, kdy 

chyba je sankciována - pojetí chyby jako prostředku analýzy způsobu žákova učení, 
jako nástroje, který pomůže objevit problémy a je východiskem k tvorbě systému 
účinné intervence a pomoci 

- mobilizace energie a odpovědnosti aktérů dole - učitelé, rodiče, místní autority..., 
kteří budou novou vzdělávací politiku, základní rámec a priority promítat do 
konkrétního „projektu školy“. 
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Poslední uvedený princip, princip „reformy zdola“ je považován za stěžejní: 
„Reforma bude úspěšná, když bude mobilizovat každou školu, každého učitele, když 
bude konkretizována a modifikována podle místního kontextu do podoby projektů 
jednotlivých škol, přijata za svou na lokální úrovni všemi partnery vzdělávací 
politiky...“ (1, s. 17). Reforma sice vychází z projektů jednotlivých škol, vyžaduje 
však dlouhodobou spolupráci nejvyšších činitelů a řídících autorit, učitelů, ředitelů, 
rodičů, inspektorů, učitelských fakult, kteří považují reformu za společný úkol. 
Například kontrolní funkce inspekce ustupuje v tomto období přeměn do pozadí ve 
jménu funkce iniciační, facilitační - pomoci každé škole nalézt v konkrétních 
podmínkách konkretizaci národních cílů, vlastní specifickou podobu školy. 

 
ad 2) Národní kurikulum (program či osnovy) určuje základní, řídicí ideje a cíle, 

které orientují učitele na určité činnosti, které mají žákům nabízet. Cíle, ke kterým je 
třeba na tomto stupni směřovat, jsou definovány jako kompetence žáka (dovednosti, 
postoje, metody, činnosti, znalosti), kterých by měl žák na konci určitého období 
(dvou až tříletého) dosáhnout - compétences à acquérir. Cíle - kompetence žáka jsou 
definovány v intencích nového pojetí vzdělání, určují nové priority činnosti škol a 
učitelů. Jsou společným, závazným, národním rámcem, v němž je školám a učitelům 
umožněno hledat vlastní cesty, způsoby, alternativy, modifikace obsahové, 
organizační, metodické... Přesto ani tyto „nejvyšší“ a dalo by se říci závazné cíle 
nejsou chápány jako dogma: „Nicméně některé stanovené kompetence jsou ještě 
v procesu zvládání na konci cyklu... Stupeň jejich zvládnutí může být u žáků různý.“ 
(1, s. 24). Stanovené cíle - kompetence žáka nejsou tedy chápány jako norma, které 
musí dosáhnout všichni, ale spíše jako cíle, ke kterým směřujeme a žáky individuálně 
přibližujeme. 

 
Jsou rozlišovány 3 základní kompetence: 
l. Transversální (universální, jdoucí napříč různými disciplínami) 
2. Kompetence v oblasti jazyka 
3. Kompetence disciplinární 
 
Transversální kompetence zahrnují 3 základní oblastí: 
a) utváření osobnosti, postoje, chování 
- rozvoj autonomie 
- sociální učení- komunikace, spolupráce, odpovědnost, vnitřní řád 
- rozvoj poznávacích zájmů, zvídavosti, motivace k učení, tvořivosti 
b) budování konceptu prostoru a času 
c) kompetence metodologické 
- rozvoj paměti 
- pracovní metody (organizovat práci, umět ji zpracovat a prezentovat) 
- práce s informacemi 
Kompetence v oblasti jazyka zahrnují: 
- mluvená řeč, ústní vyjadřování 
- čtení 
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- psaní 
- písemná produkce, písemné vyjadřování (sloh, „tvořivé psaní") 
- slovní zásoba 
- pravopis 
Kompetence disciplinární 
- v jednotlivých předmětech je důraz kladen na dovednosti, metody, postupy, např. 

dovednost třídit, argumentovat, tázat se, srovnávat, používat, charakterizovat, 
vysvětlit, dát do souvislostí, porovnat a analyzovat... 

Cíle-kompetence jsou vymezeny pro delší časové období 2-3 let. Formulace jsou 
rámcové, velmi stručné - pro jeden předmět na toto časové období v rozsahu kolem 
jedné stránky. Pro ilustraci některé konkrétní formulace z programů pro 3. - 5. ročník 
pro předmět science (přírodní vědy): 
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1. Kompetence  
- dovednost pozorovat a analyzovat charakteristické znaky rostlin a živočichů, 

zvláště biologické funkce 
- analyzovat vztahy mezi živočichy a prostředím 
- experimentálně ověřovat např. vliv vody na růst rostlin, změny látek v závislosti 

na různých vlivech apod. 
- provádět jednoduchá měření, výsledky přehledně zpracovat, interpretovat, 

prezentovat 
 
2. Rámcové vymezení učiva 
Celkem je vymezeno 7 oblasti v rozsahu asi 20 řádek. Nejsou detailně vymezena 

témata, která mají být probrána, ani časově dotace, proporce a návaznosti. 
 
Pro příklad - konkrétní vymezení 3 oblastí: 
a) Věda o člověku - vývoj člověka 
- tělesný pohyb (role svalů a smyslových orgánů) 
- dýchání, funkce krve 
- trávení 
- různě způsoby reprodukce živočichů, lidská sexualita 
b) Energie - různé zdroje energie (tepelná, atomová, sluneční) 
- spotřeba a úspory energie ve Francii (sluneční vytápění, tepelná izolace.) 
c) Země a hvězdy - otáčení Země kolem své osy a kolem Slunce 
- střídání dní a nocí, ročních období 
- časová pásma 
- fáze měsíce a jejich pohyb kolem Země 
- planety Slunce 
 
Z uvedených konkrétních příkladů je jasně vidět, že národní kurikulum, národní 

programy jsou velmi rámcové a stručné. Vyjadřují především základní orientaci 
vzdělání, základní směr a priority činnosti škol (orientace na dovednosti, postoje, 
činnosti, metod ). Ponechávají školám a učitelům dostatek prostoru pro různé varianty 
a způsoby řešení, pro vlastní cesty k dosažení obecných cílů. 

 
ad 3) V těsné vazbě na zákon o výchově a národní kurikulum vytváří státní správa, 

vědecko-výzkumně instituce, university apod. podmínky, které pomohou každé škole 
v realizaci nové vzdělávací politiky, v konkretizaci národních cílů, v nalézání vlastní 
podoby transformace školy. Jedná se většinou o nižší legislativní normy (výnosy, 
dekrety), které umožní výraznější autonomii školy, posilují kompetence učitelů a 
rodičů (Rada školy, Rada rodičů), vytvářejí podpůrnou sít' specialistů pro pomoc 
v rozhodování a zvýšené odpovědnosti apod. 

Za základní nástroj „ dovolující převést národní cíle do kontextu místního a 
definovat strategie a časové horizonty realizace v konkrétní škole" je považován 
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„projekt školy". Jako pomoc školám v tomto úsilí je vydána publikace definující 
základní principy a cíle a nabízející různě způsoby vytváření projektu školy. 

Další výnos o „modulárním rozvrhu hodin“ dává škole možnost přizpůsobit učební 
plán a rozvrhy hodin konkrétní situaci školy a třídy (lze měnit časové proporce a 
akcenty na různé předměty, propojovat předměty v integrované celky, měnit rozvrh 
hodin v průběhu roku apod.). 

Dále jsou učiteli nabídnuty různé odborníky vypracované „pomůcky“, 
např. diagnostické testy. Mají učiteli pomoci posoudit pokrok v učení a individuální 
problémy každého žáka v mateřském jazyce a matematice na konci 2. a 5.ročníku. 

Jsou určeny především pro učitele - k posouzení, zda postupuje správným směrem, 
zda rozvíjí u žáků stanovené kompetence. Pomohou mu objevit problémy v procesu 
učení jednotlivých žáků a v závislosti na nich pružně měnit pedagogické strategie a 
metody práce. 

Poskytují také informace rodičům, ve které oblasti rozvoje osobnosti má jejich dítě 
problémy, kam je třeba zaměřit výchovné úsilí. Žákovi slouží k sebepoznání a 
sebehodnocení. V předmluvě k didaktickým testům je zdůrazněno, že tyto zkoušky 
nejsou standardizovány, netvoří v žádném případě normu, nesmí být prostředkem ke 
srovnávání žáků navzájem. Slouží výhradně k poznávání a posuzování individuálního 
rozvoje, pokroků a problémů jednotlivých žáků. 

 
Dalším krokem byla přesnější formulace základních pojmů. Potřebovali jsme se 

shodnout na určitém pojetí, abychom mohli pokročit dál. Nabízíme k úvaze a diskusi 
následující pojetí kurikula a standardu. 

Kurikulum - celkový, komplexní vzdělávací program projekt výuky, definuje 
funkce, pojetí, cíle a obsah vzdělání, zahrnuje metody a organizaci výuky, učební 
strategie, podmínky realizace apod. Kurikulum ztrácí charakter zúženého chápání 
učebního plánu a učebních osnov, které byly nástrojem direktivního řízení a 
jednotného uplatňování školské politiky, namísto funkce normativní a kontrolní 
vystupuje do popředí funkce programově-orientační. 

Kurikulum namísto detailně stanoveného obsahu učiva (včetně posloupnosti témat 
a časových dotací) vymezuje základní principy a pojetí vzdělání, základní cíle, k nimž 
je třeba žáky vést (cíle jsou formulovány v podobě výstupních hodnot, postojů, 
dovedností, vlastností, vědomostí na konci určitého období). Vlastní obsah učiva je 
vymezen velmi stručně a rámcově, jsou uvedeny pouze základní problémy a klíčové 
oblasti, doplněné příklady exemplárních témat Kurikulární rámec umožní vedle sebe 
existenci různých cest ke stanoveným cílům, více konkrétních obsahů, metodik 
vyučování a typů učebnic. 

Je účelné rozlišovat různé úrovně kurikula – národní (celostátní), regionální, 
školní. Centrální, národní kurikulum musí ponechat dostatek prostoru pro modifikace 
a dotváření podle místních podmínek. Velký význam v procesu transformace má 
školní kurikulum. které je chápáno jako celkový projekt výchovy a vzdělání v 
konkrétní škole „šitý na míru“ škole, třídě podle specifických podmínek, celkové 
zaměření školy (kam směřuje, čím se odlišuje), profilace školy (celková vzdělávací 
nabídka konkrétní školy) apod. 
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Standard - je významnou součástí kurikula. Existuje značná názorová diference 
v chápání pojmu standard. Přikláníme se k pojetí standardu jako základních cílů, jako 
předpokládaných výstupů, jako očekávaných výsledků vzdělávání. Standard jako 
cílovou představu o žádoucí úrovni vzdělání v uzlových bodech vzdělávací dráhy (je 
formulován v rovině žáka, v jazyce jeho dovedností, vědomostí, postojů, schopností, 
vlastností) odlišujeme od vzdělávacího minima, základního, kmenového, minimálního 
učiva (formulace v jazyce učiva - témat, pojmů, definic apod.). 

Do pojetí standardu se výrazně promítá celkové pojetí vzdělání. Proto je třeba při 
tvorbě nového obsahu - kurikula a standardů - vycházet z moderního pojetí vzdělání, 
které není zaměřeno pouze na předávání hotových znalostí, ale především na rozvoj 
osobnosti žáka, jeho postojů, hodnot, dovedností, schopnosti, činností apod. 
Konkrétně na rozvoj kritického myšlení, tvořivého řešení problémů, samostatnosti, 
dovednosti účinně komunikovat, spolupracovat, pracovat s informacemi, rozvoj 
jazykové kultury, mravních kvalit, estetického cítění, motivace pro poznávání apod. 

Standard - požadovaný výstup - výrazně ovlivní vyučovací proces (boomerang 
efekt hodnocení - učitel se ve své práci zaměřuje na to, co je požadováno, žáci se učí 
to, co se hodnotí). Bude-li standard zaměřen výhradně na znalosti, objem učiva, které 
se dají dobře měřit a kontrolovat, pak škola bude zaměřena především na předávání 
znalostí. Proto považujeme za důležité, aby standardy-cíle byly formulovány nejen 
v  rovině poznávací, ale také nebo především v rovině formativní (postoje, hodnoty, 
vlastnosti žáka) a konativní, instrumentální (dovednosti, činnosti). 

Rozlišujeme kvantitativní standard (je měřitelný, jsou vytvářeny baterie testů, 
může být závazný) a kvalitativní standard (verbální deskripce cílů, smyslu předmětu 
v daném vzdělávacím programu, není měřitelný a závazný, je doporučený). 
Přikláníme se k pojetí kvalitativního standardu, tedy neměřitelného a doporučeného, 
závazné je směřování k projektovaným cílům vzdělání. Zahraniční zkušenosti ukazují, 
že kvalitní tvorba standardů trvá mnoho let, vyžaduje vynaložení značné energie 
(zejména výzkumné) a velkých finančních prostředků. Je doporučováno začít 
výhradně formulací kvalitativních standardů. 

Z výše uvedeného pojetí standardu jsme vycházeli, když jsme se pokusili 
formulovat globální standard, tedy představu o základních cílech a žádoucích 
(předpokládaných) výstupech 1. stupně ZS jako celku (bez ohledu na předměty 
a ročníky). 

Východiskem k formulování globálního standardu školy 1. stupně byla diskuse o 
celkové filozofii - smyslu, základních cílech a pojetí počátečního vzdělávání. 

Diskuse byla uvedena následujícími otázkami: V čem by mělo být těžiště činnosti 
školy 1. stupně? K čemu by měla vychovávat, co by měla učit žáky především? 
Jakým směrem, k jakým dovednostem, schopnostem, vlastnostem, činnostem, 
znalostem chcete své žáky vést? Co považujete za cíle-priority, za opravdu podstatné 
ve vzdělávání na 1. stupni základní školy? 
 

Globální standard 1. stupně základní školy 
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Základním cílem školy 1. stupně je celková humanizace dítěte, otevření potencí 
(předpokladů), které v každém dítěti jsou, osvojení základních kulturních dovednosti 
jako nástrojů k dalšímu vzdělávání, probuzení zájmu žáka o poznání. 
 

Klíčové úkoly - rozvíjet: 
- schopnost komunikace se svým sociálním a přírodním okolím tak, aby docházelo 
k vzájemného porozumění a ovlivňování 

1. ústně - naslouchat a porozumět, obhájit názor, argumentovat, učit se 
diskutovat, vyjádřit pocity, popsat děj, zvládnout dovedností společenského 
styku (představit se, telefonovat apod.) 
2. písemně - psaní jako prostředek komunikace (dopis, popis, vyprávění, esej, 
vyplňování jednoduchých formulářů), „tvořivé psaní" - vlastní produkce 
(báseň, povídky, třídní, školní časopis) 
3. výtvarně, hudebně, neverbálně 
4. schopnost komunikace nejen v rámci národní kultury, ale také v rámci 
multikulturálního základu, tj. v rámci základů 1 cizího jazyka, evropských 
reálií 

- globální, celistvý přístup ke světu 
- chápat člověka jako součást přírody (vztah člověk-prostředí a z toho plynoucí 
zodpovědnost člověka, pocit sounáležitosti), chápat základní ekologický cyklus, 
souvislosti a návaznosti v přírodě (cyklus vody, potravinový řetězec), chápání 
prostorových a časových souvislosti 
- vztah k domovu, vlasti 
- základy soužití mezi lidmi 
- vzájemná vnímavost, citlivost, sounáležitost (třída, škola...), empatie, tolerance 
- respektování vnitřního řádu - smysl pro dodržování pravidel fair-play 
- konstruktivní spolupráce (namísto kompetice-soutěžení kooperace-spolupráce) 
- aktivní, tvořivý přístup ke světu 
- touha po poznání - získat děti pro poznávání, otevřít zájem o kladení otázek a 
hledání odpovědí, rozvíjet zvídavost, fantazii, získávat pro čtenářství 
- základy práce s informacemi - získávání informací z různých pramenů (slovníky, 
jízdní řád, telefonní seznam, encyklopedie. . .) 
- vést k chuti a dovednosti řešit problémy 
- rozvoj autonomie, sebevědomí, sebepoznání, sebehodnoceni 
- (dovednost správného rozhodování, umění volby) aktivní, tvořivý přístup k umění, 
„nový styl života“ 
- péče o vlastní tělo, tělesný rozvoj 
Z hlediska základních komponent vzdělání lze globální standard velice stručně 
vyjádřit také následujícím způsobem: 

dovednosti - komunikace a soužití v lidské společnosti 
postoje - k sobě, druhým, přírodě, celku světa 
vědomosti - trivium a základní představy o světě (globální chápání světa), které se 
vyvíjejí, nejsou předkládány k věření, ale k hledání otázek. 
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Na základě výše formulovaného globálního standardu školy 1. stupně začali 
jednotlivci i skupiny pracovat na konkrétních návrzích standardů pro jednotlivé 
předměty a ročníky. Postupně vznikly 4 uceleně návrhy, jejichž autory jsou: 

Hana Krojzlová - Základní škola Kyjov (návrh č. 1) 
Alena Srbová - Základní škola Jablonec (návrh č.2) 
Kamila Bergmannová - Zákl. škola Višňová (návrh č.3) 
Helena Sadyková - Základní škola Chropyně (návrh nebyl do konečné prezentace 

zařazen, neboť řešil jen otázku 1. a 2. ročníku) 
Je třeba konstatovat, že se nepodařilo všechny záměry a teoretická východiska 

promítnout do konkrétních návrhů. Největším problémem bylo odlišit standard 
(předpokládaný cíl, představa o žádoucí úrovni vzdělání v uzlových bodech 
vzdělávací dráhy, formulované v rovině žáka -jako dovednosti, postoje, vlastnosti, 
činnosti, vědomosti) od základního, minimálního či rámcového učiva, který je 
prostředkem k dosažení standardů-cílů. V tomto směru se podařilo dojít nejdál v 
návrhu č. 1, kde se autorka pokouší u každého předmětu (s výjimkou českého jazyka - 
tam se jí to nepodařilo) rozlišit obě významové roviny (standardy a rámcový obsah). 

Návrhy č. 1, 2, 3 jsou uvedeny v příloze pod názvem „Konkrétní návrhy standardů 
1. stupně základní školy“. 
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3. STANDARDY ČI OSNOVY? 
 

Výsledky projektu, hlavně pojetí standardu, globální standard, konkrétní návrhy 
standardů jsme prezentovali na širším fóru (diskuse v rámci činnosti NEMES a PAU). 
Uskutečnili jsme dílnu „Standardy či osnovy na 1. stupni ZŠ?“ (duben 1993) 
zaměřenou výhradně na otázky celkového pojetí, základních cílů a obsahu vyučování 
na 1. stupni ZŠ. Zde vzniklo mnoho dalších nápadů a připomínek, o něž byl projekt 
doplněn. Účastníci dospělí k závěrům. které byly publikovány v tisku a zaslány na 
ministerstvo školství: 

 
l. Při tvorbě nového obsahu (nových osnov) je třeba důsledně vycházet ze zcela 

nového pojetí vzdělání. Dosavadní škola byla zaměřena především na předávání 
znalostí. Tradiční kvantum faktografických znalostí nelze považovat za kvalitní 
vzdělání. Moderní pojetí vzdělání se orientuje na celistvý rozvoj osobnosti žáka - 
nejen na získávání znalostí, ale také nebo především na hodnoty, postoje, dovednosti, 
činnosti. Konkrétně na rozvoj kritického myšlení, tvořivého řešení problémů, 
samostatnosti, sebepoznání, dovednosti účinně komunikovat, spolupracovat, pracovat 
s informacemi, rozvoj jazykové kultury, motivace pro poznávání, rozvoj mravních 
kvalit, estetického cítění apod. 

 
2. Upozorňujeme na časté významově posuny a zjednodušené pojetí standardu - 

jako základní učivo, závazné a měřitelné. Standard chápeme jako základní cíle. jako 
předpokládané výstupy, jako očekávané výsledky vzdělávání. Považujeme za 
důležité, aby byly výstupní cíle formulovány nejen v rovině poznávací, ale také nebo 
především v rovině formativní (postoje, hodnoty, vlastnosti žáka) a konativní, 
instrumentální (dovednosti, činnosti). Cílem jazykového vyučování na 1. stupni není 
naučit žáky např. slovní druhy či pády, ale naučit je jasně, srozumitelně a gramaticky 
správně vyjádřit své myšlenky apod. 

 
3. Byl zformulován celkový standard 1. stupně ZŠ, který vyjadřuje smysl, základní 

směr a priority činnosti učitele tohoto typu školy. Pro příklad některé formulace: 
utvářet celistvý, globální přístup ke světu 
- chápat vztah člověk a prostředí (člověk jako součást přírody, pocit sounáležitosti, 

základy zdravého životního stylu) 
- chápat souvislosti a návaznosti v přírodě (cyklus vody, potravinové řetězce..) 
- pochopení základního ekologického cyklu - citlivý vztah k životnímu prostředí, 

rozvoj zodpovědnosti za jeho změny 
- chápání prostorových a časových souvislostí 
- vztah k domovu, vlasti 
rozvíjení dovedností komunikace 
- ústní - jasně a srozumitelně vyjádřit svůj názor, myšlenku, pocit, popisovat 

situace, komentovat události, umět se tázat, umět naslouchat, argumentovat, obhájit 
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názor, zvládat různé formy společenského styku (představit se, telefonovat, omluvit 
se, o něco požádat apod.) 

- písemné - psaní jako prostředek komunikace, zvládat různé formy (dopis, popis, 
vyprávění...), rozvíjet „tvořivé psaní" - vlastní produkce, báseň, povídka... 

Standard v tomto pojetí není měřitelný a závazný, závazné je směřování k daným 
cílům. 

 
4. Namísto detailně stanoveného obsahu učiva v osnovách (včetně témat, jejich 

návaznosti a časových dotací) navrhujeme vymezení standardů, klíčových cílů, ke 
kterým je třeba žáky vést. Tento společný rámec umožní vedle sebe existenci více 
variant osnov, různých metodik vyučování a typů učebnic. Chceme zdůraznit, že ke 
splnění obecně přijatých cílů existuje více cest, více konkrétních obsahů učiva. Jen v 
naší pracovní skupině byly zpracovány a široce diskutovány 4 varianty rámcových 
osnov. Tyto rámcové osnovy jsou pokusem o stručné vymezení vzdělávacího minima, 
vymezují jen nejdůležitější klíčové oblasti a poznatky (dosavadní osnovy chápeme 
jako „vzdělávací maxima). Považujeme tedy za důležité, aby si učitelé a školy mohly 
ke splnění požadovaných cílů zvolit vlastní variantu rámcových osnov. 

 
5. Realizace nových cílů počátečního vzdělávání vyžaduje změnit koncepci 

navazujících stupňů a změnit systém přijímacích zkoušek na střední školy. 
 

Závěrem 
 
Smyslem celého projektu bylo přispět k úvahám o nové podobě české počáteční, 
primární, základní, elementární či obecné školy - zejména z hlediska jejího obsahu. 
Skutečná změna obsahového pojetí školy nespočívá v redukci učiva, jeho nahrazení 
učivem jiným, ve výměně ideologie, ale v zásadně nových přístupech k celé 
problematice. Je třeba především překonat jednostranný materiocentrický přístup ke 
stanovování vzdělávacích obsahů, orientaci na tzv. materiální vzdělání, jehož těžiště 
je v osvojování poznatků. Do tvorby kurikula a standardů se musí promítnout nové 
pojetí vzdělání v intencích humanistické dimenze (důraz na rozvoj osobnosti, 
preference hodnot, postojů, dovedností před vědomostmi). 
Závěrem chci zdůraznit, že konkrétní návrhy standardů nejsou tím nejdůležitějším 
výsledkem společné práce. Možná ještě významnější byl celý proces tvorby, 
vzájemného inspirování a společného hledání nových úhlů pohledu. Vlastní návrhy 
představují první pokusy, několik možných cest, několik konkrétních způsobů řešení. 
Chápejte je jako vybídnutí k úvahám a diskusím o tom, co je opravdu podstatné a na 
co se ve škole orientovat, jako výzvu k dalším pokusům v této oblasti. Již při 
oponentuře našich návrhů požadovali někteří učitelé mnohem radikálnější řešení; 
např. formulovat cílové standardy bez ohledu na ročníky a předměty a hlavně 
stručněji. 
Přemýšlejme o různých možnostech, společně je hledejme a zkoušejme - už to má 
svůj smysl! ' 
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Za cenné myšlenky, chuť a elán do práce děkuji všem členům pracovní skupiny : 
 
Kamile Bergmannové   Aleně Pagáčové 
Martě Brumovské    Jiřině Peštové 
Janu Cindrovi    Heleně Sadykové 
Dobromile Halamíkové   Aleně Srbové 
Hané Krojzlové    Pavlu Žurovi 
Marii Nečkové  

Vladimíra Spilková 
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4. PŘÍLOHY 
 
KONKRÉTNÍ NÁVRHY STANDARDŮ 
1. stupně základní školy 
 
NÁVRH č.1 
 
Návrh č.1 formuluje nejdříve standardy a na jejich základě dále rámcové osnovy ve 
skupinách předmětů: vědy, matematika a výchovy. V českém jazyce se návrh pokouší 
o totéž, avšak bez úspěchu v rozlišení výše uvedených rovin. 
 
PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA 
STANDARDY 
 
1. ročník - prvouka 

- Seznámit se s provozem a prostředím školy. 
- Vytvářet si základní hygienické a učební návyky. 
- Pěstovat pěkný vztah ke spolužákům, rodičům, dospělým (společenské chování, 

kamarádství a vzájemná pomoc, ohleduplnost k druhým) . 
- Všímat si dění kolem sebe (v přírodě, v rodině, ve škole) a učit se je hodnotit 

(rozlišovat dobro a zlo). 
- Znát své jméno a příjmení, jména svých rodičů a sourozenců, spolužáků i své 

učitelky. 
- Učit se klást otázky. 

 
2. ročník - prvouka 

- Orientovat se v časových intervalech (rok, měsíc, týden, den, poznávat hodiny - 
celá, půl, čtvrt, tři čtvrti, znát své datum narození). 

- Učit se pozorovat a znát nejbližší okolí (znát svou adresu, rozlišovat vhodné a 
nevhodné chování v kulturních zařízeních, na ulici, v obchodě, v dopravních 
prostředcích apod.). 

- Pozorovat a hledat informace o nejbližší přírodě (domácí zvířata, rostliny kolem 
nás. péče a ochrana zvířat a rostlin) - učit se získávat informace i z knih. vyprávění 
rodičů apod. 
 
3. ročník - prvouka 

- Získávat znalostí o historii, současnosti a zajímavostech své obce (život 
v minulosti a dnes). 

- Pěstovat hrdost na svou obec, kraj, vlast. 
- Mít základní vědomosti o těle člověka, péči o své zdraví, základy sexuální 

výchovy. 
- Seznamovat se s tělem živočichů, způsobem jejich života a tím pěstovat pěkný 

vztah ke zvířatům. 
- Pozorovat tělo rostlin, znát využití rostlin pro člověka. 
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4. ročník - vlastivěda 

- Mít základní znalosti o krajině, ve které žiji. 
- Učit se využívat mapy jako zdroje informací o určitém území. 
- Seznámit se se základními informacemi o naší vlasti a o Praze v minulosti 

i současnosti (historie z literárních zdrojů, současnost - turistické zajímavosti). 
4. ročník - přírodověda 

- Vlastním pozorováním a zkušeností získat poznatky o neživé přírodě (voda, 
vzduch, půda, počasí, vlastnosti látek). 

- Učit se prakticky využívat techniky kolem nás. 
- Učit se dávat do souvislostí a vztahů život člověka, zvířat a rostlin, ochrana 

životního prostředí jako nutnost přežití člověka. 
 
5. ročník - vlastivěda 

- S využitím mapy, knih a jiných zdrojů získávat poznatky o historii a současnosti 
naší země a o významných osobnostech naší vlasti. 

- Využití turistiky jako zdroje poznání života lidí v jiných zemích, pěstování 
národní hrdosti. 
 
5. ročník - přírodověda 

- Pěstovat aktivní přístup k získávání vědomostí o Zemi, vesmíru a jevech v 
přírodě. 

- Probouzet zájem o objevování přírodních zákonitostí, o závislosti člověka na 
přírodě (koloběh hmoty a energie). 

- Navozovat uvědomělý vztah k ochraně přírody a životního prostředí člověka. 
 
RÁMCOVÉ OSNOVY 
 
1 . ročník 

Ve škole (jsem školák - změna v mém životě, školní pomůcky, naše třída, 
společenské chování ve školním prostředí, kamarádství, pomoc spolužákům, naše 
škola, cesta do školy, bezpečnost po cestě do školy a při hrách). 

Moje rodina (příbuzenské vztahy, vztah k rodičům, k dospělým, ke starším, 
k mladším, k zdravotně postiženým, pomoc rodičům v domácnosti, zaměstnání 
rodičů, části dne a týdne, volný čas a jeho využití, hry, sporty, sběratelství, koníčky, 
vlastnosti lidí). 

Příroda během ročních období (počasí, změny v životě rostlin a zvířat během roku, 
práce lidí na poli, na zahradě, v sadě, rostliny v okolí školy, chování v přírodě, tradice 
vánoc a Velikonoc). 
 
2. ročník 
Čas a já (den - týden - měsíc - rok, poznávání hodin, určování dne a data, datum 

narození). 
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V našem domě (adresa, stavba domu, části domu, bytu, telefonování, jednoduché 
vaření - studená jídla). 

Na ulici (prostředí - obchod, pošta, banka, služby a řemesla, v knihovně, v kině, 
v divadle, v muzeu – společenské chování, doprava - dopravní prostředky, na nádraží, 
chování chodce a cyklisty, ukázněnost a ohleduplnost k druhým). 

Příroda kolem nás (pokojové rostliny a péče o né, péče o doma chované živočichy, 
domácí zvířata - péče o ně, užitek, stromy jehličnaté a listnaté, ovocné stromy, ovoce 
a zelenina, zemědělské plodiny, květiny). 
 
3. ročník 

Naše obec dříve a dnes (minulost a současnost naší obce, bydlení, doprava, 
orientace v obci, zajímavosti, kulturní památky, popř. báje a pověsti z naší obce 
a okolí). 

Okolní krajina (okolí obce, lesy, kopce, vodstvo v okolí, doprava, kulturní 
památky a zajímavosti). 

Moje tělo a zdraví (jak jsme se narodili, rostu a vyvíjím se, vnější části těla 
člověka, smysly člověka, správná životospráva, nemoc, úraz, prevence, první pomoc). 

Zvířata (vnější částí těla, rozmanitost živočichů, příklady volně žijících ptáků 
a zvířat, způsob jejich života a jejich ochrana). 

Rostliny (část těla rostlin, rozmanitost a znaky života rostlin, ochrana). 
 
4. ročník - vlastivěda 

Orientace v místní krajině (světové strany, plán okolí školy, obce, mapa - význam 
barev, značek, turistické značky, kompas). 

Naše vlast (mapa republiky, sousední státy, státní symboly, pověsti a báje o naší 
vlasti, Praha - hlavní město, minulost a současnost - turistické zajímavosti). 
 
4. ročník - přírodověda 

Základní vlastnosti látek (hmotnost, teplota, změny látek). 
Z neživé přírody (počasí, voda, vzduch, půda, ochrana životního prostředí). 
Technika kolem nás (elektrické spotřebiče a hračky - baterie, bezpečnost a ulehčení 

práce - páka, kladka apod.). 
Přírodní společenstva (na louce, u řeky a u rybníka, na poli, v lese, na horách). 

 
5. ročník - vlastivěda 

Nad mapou republiky (nejznámější pohoří, nížiny, vodstvo, regionální celky - 
kulturní a turistické zajímavosti). 

Z historie naší vlasti (základní poznatky o významných událostech z naší historie, 
významné osobnosti). 

Před dovolenou (globus, cestování a turistika, zajímavosti o jiných zemích). 
 
5. ročník - přírodověda 

Země (podmínky života na Zemi, život na severním pólu, v tropech, na poušti 
apod.) 
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Vesmír (Země a Měsíc, pronikání člověka do vesmíru, Slunce a jeho planety, 
střídání dne a noci, ročních období) 
Člověk přírodě - příroda člověku (využití přírodní energie - větrná, sluneční, 

vodní, zemní - uhlí, ropa, zemní plyn, elektrická energie; koloběh života - kde se bere 
a kam přichází... např. semena  strom  nábytek, papír  kniha, odpad, skládka (biomasa 
- půda), ochrana životního prostředí. 
 
MATEMATIKA 
STANDARDY 
 
1. ročník 

- Poznat a psát číslice 0 - 20. 
- Umět určit počet předmětů a vytvořit soubor předmětů o daném počtu v oboru 

do 20. 
- Znát, které číslo je větší (menší) v porovnání s jiným. 
- Sčítat a odčítat do 20 (bez přechodu přes základ). 
- Poznat kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. 
- Chápat pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo. 

- Chápat princip rytmizace. 
2. ročník 

- Poznat a psát číslice 0 - 100. 
- Umět určit počet předmětů a vytvořit soubor předmětů o daném počtu v oboru do 

100. 
- Znát, které číslo je větší (menší) v porovnání s jiným. 
- Mít zautomatizované spoje sčítání a odčítáni do 20 (i s přechodem přes základ). 
- Sčítat a odčítat do 100 (jedno z čísel je jednociferné číslo). 
- Řešit jednoduché slovní úlohy (zapsat příklad, vyřešit a ústně formulovat 

odpověď). 
- Chápat praktické využití znalosti matematiky (hra na obchod - metr, kilogram, 

litr, peníze). 
- Rozvíjet plošnou představivost a orientaci v ploše. 
- Poznat kouli, válec, krychli, kvádr. 

 
3. ročník 

- Poznat a psát číslice 0 - 1000. 
- Umět počítat předměty po desítkách, stovkách v oboru do 1000. 
- Umět porovnat čísla v oboru do 1000. 
- Sčítat a odčítat do 100 (i dvojciferná čísla). 
- Řešit jednoduché slovní úlohy (umět napsat zápis, řešení i odpověď). 
- Násobit a dělit v oboru násobilek (malá násobilka), zautomatizované spoje. 
- Rozvíjet prostorovou představivost. 
 

4. ročník 
- Sčítat a odčítat do 1000 (i písemně). 
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- Umět zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky. 
- Řešit jednoduché i složené slovní úlohy. 
- Umět dělit se zbytkem v oboru násobilky. 
- Umět násobit (i písemně) mimo obor násobilky (velká násobilka). 
- Dovednost narýsovat úsečku o dané velikosti, změřit úsečku. 

 
5. ročník 

- Poznat a psát číslice do 1 000 000. 
- Umět počítat předměty po stovkách, tisících do 1 000 000. 
- Porovnat čísla 0 – 1 000 000. 
- Sčítat a odčitat v oboru do 1 000 000. 
- Násobit a dělit v oboru do 1 000 000. 
- Řešit slovní úlohy. 
- Dovednost rýsovat kolmice (pomoci trojúhelníku s ryskou). 
- Umět převádět jednotky délky, hmotnosti a objemu. 

 
RÁMCOVÉ OSNOVY 
 
1 . ročník 

Numerace do 20 (počítání předmětů v daném souboru, vytváření souboru o daném 
počtu předmětů, porovnání čísel - více, méně, stejně, čtení a psaní číslic 0 - 20). 

Sčítání a odčítání do 20 (bez přechodu přes základ). 
Jednoduché slovní úlohy (umět zapsat příklad a řešení, ústně formulovat odpověď). 
Poznávat geometrické tvary (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník), orientace v 

ploše (nahoře, dole, vpravo, vlevo), plošná představivost - rytmizace, hry 
a hlavolamy. 
 
2. ročník 

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ. 
Numerace do 100 (počítání po jedné, po desítkách, porovnání čísel, vztah 

o n menší, větší, čtení a zápis čísel 0 - 100). 
Sčítání a odčítání do 100. 
Jednoduché slovní úlohy (zápis slovní úlohy s dopomocí, zápis příkladu, řešení 

a odpovědi .) 
Poznávání českých platidel (10, 20, 50 haléřů, l, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Kč) 

a počítání s nimi (hra na obchod). 
Seznámení s jednotkami délky (metr), objemu (litr), hmotnosti (kilogram) a počítání 

s nimi (hra na obchod). 
Orientace v ploše (bludiště, hlavolamy, uvnitř, vně). 
Poznávání prostorových tvarů (krychle, kvádr, koule, válec), rozvíjení prostorové 

představivosti (stavebnice). 
Kreslení geometrických tvarů ve čtvercové síti, jednoduchá symetrie. 

 
3. ročník 
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Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100, závorky. 
Slovní úlohy (i složené, se dvěma početními výkony, využití závorek - samostatně 

psát zápis, řešení, odpověď). 
Násobení a dělení čísel v oboru násobilek do 100. 
Jednoduché slovní úlohy, vztahy n krát více, méně. 
Numerace do 1000 (počítání po jedné, desítkách, stovkách, porovnání čísel, čtení a 

zápis čísel 0 - 1000). 
Poznávání českých platidel a počítání s nimi (200, 500, 1000), vztah koruna - haléř 

(převádění jednotek). 
Převádění jednotek (m - dm - cm). 
Seznámit se s rýsováním podle pravítka (hry, hlavolamy, rýsování ve čtvercové 

síti). 
 
4. ročník 

Sčítat a odčítat do 1000, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování čísel, 
jednoduché a složené slovní úlohy. 

Pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky. 
Písemné násobení jednociferným a dvojciferným číslem, násobení mimo obor 

násobilky (velká násobilka) - aplikace ve slovních úlohách. 
Práce s pravítkem - rýsování přímky a úsečky, rýsování přímky daným bodem, 

porovnání úseček, rýsování úseček dané délky, jednotky délky (mm, cm, dm, m, km) 
a jejich převádění, měření na mm, cm, dm, m. 
 
5. ročník 

Numerace do 1 000 000 (orientace v číselně řadě, čtení a zápis čísel, porovnání 
čísel, rozvinutý zápis, zaokrouhlováni). 

Sčítat a odčítat do 1 000 000 (písemně a pamětně) a jejich využití ve slovních 
úlohách, kontrola výpočtu. 

Násobení a dělení do 1 000 000, aplikace ve slovních úlohách. 
Rýsování přímky, úsečky, kolmice, různoběžky, rovnoběžky, kružnice, čtverce, 

obdélníku, trojúhelníku (výpočet obvodu čtverce, obdélníka, trojúhelníka). 
 
VÝCHOVY 
STANDARDY 
 
Tělesná výchova 

- Podporovat a vytvářet chuť, potřebu a radost z pohybu. 
- Rozvíjet pohyblivost a obratnost 
- Pěstovat ohleduplnost, čestnost. 
- Respektovat pravidla her. 

 
Hudební výchova 

- Znát lidově i umělé písně, umět je zazpívat. 
- Pěstovat pěkný vztah ke zpěvu, k poslechu hudby, tanci. 
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- Radost a potěšení ze zpěvu. 
 
Pracovní výchova 

- Pěstovat tvůrčí přístup k práci, samostatnost, odpovědnost za výsledek své práce. 
- Umět si zorganizovat svou práci, dokázat spolupracovat s jinými, rozdělit si 

úkoly. 
- Rozvoj jemné motoriky a zručnosti. 
 

RÁMCOVÉ OSNOVY 
 
Tělesná výchova 
1. a 2. ročník 
Pohybové hry, spontánní pohybové činnosti bez náčiní i s náčiním, rozvíjet radost z 
pohybu. 
 
3. - 5. ročník 
Základy gymnastiky, atletiky, míčových her (respektování pravidel), pohybové hry, 
cvičení s drobným náčiním. 
Rozvíjet obratnost, radost z pohybu a pohybovou kázeň (bezpečnost). 
Kde jsou podmínky - plavání, zimní sporty, turistika. 
 
Hudební výchova 
Zpěv lidových i umělých písní, poslech hudby, vytváření pěkného vztahu k hudbě, 
zpěvu, tanci, hře na hudební nástroje, tvořivé hudební činnosti a hry (rytmizace, 
melodizace, hudební doprovod). 
 
Pracovní výchova 
Seznámení s různými materiály (papír, karton, textil, přírodniny, drobný materiál) a 
jejich praktické využití, samostatnost, přesnost, bezpečnost a zodpovědnost při 
praktických činnostech, organizace práce a pořádek na svém 
pracovišti. 
Rozvoj drobné motorické činností (stříhání, skládání, navlékání, sestavování), 
zručnosti (pěstitelské práce, montážní práce). 
Od 4. ročníku - šití. 
5. ročník -jednoduchá oprava kola. 
Výtvarná výchova 
Vedení k estetickému prožívání krásy (obraz, socha, krajina, předmět, přírodnina 
atd.), seznámení se základními výtvarnými technikami a materiály, pěstovat radost 
z estetického ztvárňování přírodních motivů, tematické práce, kreslení a malba z 
představy i podle skutečnosti, hry a experimentování. 
Seznámení s dětskými ilustrátory. 
 
Hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní výchova, čtení, literární výchova, sloh, 
dramatická výchova, psaní a prvouka se vzájemně doplňují a prolínají. 
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JAZYK ČESKÝ 
 
Čtení a literární výchova 
 
1. ročník 

- Číst s porozuměním jednoduché texty. 
- Číst slova (tiskací i psací). 
* Estetické prožívání dětem přiměřené poezie a prózy, přednes říkadel a básní. 
* Hodnoceni vlastnosti literárních postav. 
* Dramatizace. 
* Dramatická hra a improvizace. 
* Dechová a artikulační cvičení. 
* Práce v knihovně. 

 
2. ročník 

- Číst s porozuměním a plynule jednoduché texty. 
- Správné čtení předložkových vazeb. 
- První pokusy o tiché čtení. 
- Spojení (vztah) textu a ilustrace. 
- Chápat rozdíl mezi básní a prózou, knihou a časopisem. 
* Řešení hádanek, doplňovaček, skrývaček apod. 
* Pokus o tvoření vlastních doplňovaček, hádanek, hry se slovy. 
* Rým (jeho vyhledávání i vymýšlení). 
 

3. ročník 
- Vedení k výraznému plynulému čtení textů. 
* Tiché čtení s porozuměním. 
* Pěstování kladného vztahu k četbě (nepovinné), ke knize, čtení dětských 

časopisů. 
* Tvorba vlastních pohádek, příběhů, básniček (nejprve společně formou hry - 

dopiš konec, začátek, dopiš rýmy apod.) 
* Informovat druhé o přečtené knize. 

 
4. ročník 

* Tiché uvědomělé čtení. 
* Orientace v textu. 
* Plynulé čtení souvětí. 
* Dramatizace) 
* Práce s knihou (orientace v knize). 

 
5. ročník 

* Výrazné, uvědomělé, plynulé čtení textu. 
* Tiché čtení s porozuměním. 
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* Hry a obměny pohádek a příběhů. 
* Základy uměleckého přednesu. 
* Chápat rozdíl mezi pohádkou, pověstí, bajkou. 
* Čtení beletrie i naučné literatury. 
* Sestavení osnovy, výpisku, zajímavé poznámky. 
* Tvořivá účast na dramatizaci. 
* Vlastní tvorba básní, pohádek, příběhů. 

 
Sloh a ústní projev 
 
1. ročník 

- Reprodukce textu podle obrázkové osnovy. 
- Formulování odpovědi na otázku. 
* Volné vyprávění vlastních prožitků, zážitků, krátkých povídek. 
- Zvládnutí oslovení, pozdravení, požádání, poděkování, omluvy, rozloučení, 

blahopřání, vyřízení vzkazu. 
 
2. ročník 

- Základy samostatného vyjadřování ve větách (sdělit svůj názor). 
- Telefonování. 
* Krátké souvislé vyprávění (správný sled vět). 
* První pokusy o vlastni tvorbu, časopis, deník apod. 
* Vyhledávat informace v knize, časopisech apod. 

 
3. ročník 

* Vyprávění zážitků z četby, reprodukce. 
* sestavování osnovy. 
* Pozorování a pojmenování pozorovaných jevů a dějů. 
* Vytváření dovedností ptát se, hájit svůj názor, „neskákat“ do řeči, hodnotit výkon 

a chování jiných. 
* Pomocí loutek (maňásků i sebe) napodobování reálných situací ve třídě, 

rozhovory, řešení konfliktů. 
 
4. ročník 

* Reprodukce a vyprávění zážitků z televizního, filmového, divadelního 
představení. 

* Jednoduchý popis předmětu a činnosti (postup práce). 
 
5. ročník 

- Členění děje a vyprávění se zachováním časové posloupnosti příběhu. 
- Hlavní myšlenka, vlastní hodnocení přečteného textu (popř. filmu, TV pořadu 

apod.). 
- Chápat slovník, encyklopedii, naučnou i beletristickou literaturu jako zdroj 

informací (učit se je využívat pro vlastní potřebu). 
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* Vlastní tvorba. 
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Psaní 
 
1. ročník 

- Psát správné tvary pomocí písmen malé abecedy (učit se psát písmena velké 
abecedy). 

- Psát velká tiskací písmena. 
- Opis, přepis a diktát jednoduchých slov. 

 
2. ročník 

- Opis, přepis krátkých celků. 
- Zvládnutí správných tvarů písmen (velká i malá abeceda). 
- Diktát (psaní z představy) jednoduchých vět, předložkových vazeb. 
- Napsání krátkého pozdravu a adresy (na pohlednici). 
* Tvořivé psaní (deníky, vlastní pohádky, příběhy, hra se slovy). 

 
3. ročník 

- Vytváření čitelného rukopisu. 
- Naučit se kontrolovat vlastní písemný projev. 
- Psaní krátkého dopisu (oslovení, datum, podpis) a adresy. 
- Písemné blahopřání. 
* Tvořivé psaní. 

 
4. ročník 

- Hbité a čitelné psaní textu podle předlohy i z představy. 
* Přehlednost zápisu (pokusy). 
- Správné vyplňování poštovních formulářů. 
- Pokus o psaní na nelinkovaném papíře. 
* Psaní poznámek z četby či sledování rozhlasových a televizních pořadů. 
* Umět využívat pravidla českého pravopisu. 

 
5. ročník 

- Psaní do různých liniatur a psaní bez linek. 
- Členění textu na odstavec. 
- Vypisování údajů ze slovníků, encyklopedií, knih. 
- Praktické zvládnutí používání Pravidel českého pravopisu. 
* Tvořivé psaní. 

 
Mluvnice 
 
1. ročník 

- Rozlišení slova, slabiky, hlásky, věty. 
- Sluchové rozlišení di, ti, ni, dy, ty, ny. 
- Výslovnost a psaní krátkých a dlouhých samohlásek. 
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2. ročník 
- Učení o větě (začátek - velké písmeno, konec věty . l ?), uspořádání slov ve větě. 
- Výslovnost a psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 
- Psaní ú, ů. 
- Dělení slov na konci řádků. 
* Spodoba. 
* Měkké a tvrdé slabiky. 

 
3. ročník 

- Pořadí písmen v abecedě. 
- Spodoba, měkké a tvrdé slabiky. 
- Učít se poznávat podstatná jména, slovesa. 
- Význam slova (stejný, opačný, podobný). 
- Pamětné zvládnutí řad vyjmenovaných slov. 
- Vlastní jména - zvládnutí psaní jmen osob. Vyhledávání jmen zvířat, měst, 

vesnic, řek z nejbližšího okolí. 
 
4. ročník 

- Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech. 
* Procvičovat psaní í/y v často používaných příbuzných slovech. 
* Kořen slova (slova příbuzná) předpona, přípona [psaní bě - bje, vě * vje). 
* Učit se rozlišovat předložky a předpony (s, z  ). 
* Vlastní jména - města, řeky, hory. 
* Vyhledávání a řazení slov do abecedního pořádku. 
* Podstatná jména - rod, číslo, pád. 
* Slovesa - čas, osoba, číslo. 

 
5. ročník 

- Věta jednoduchá, Vyhledávání holé věty (nesložité případy - základní skladební 
dvojice). 

- Zvládnutí pravopisu í/y uvnitř slova u frekventovaných vyjmenovaných slov 
(příbuzná je třeba docvičovat). 

- Zvládnutí nesložitých příkladů slov s kořenem, předponou a příponou (psaní 
předpon a předložek). 

* Slovní druhy (orientačně). 
* Vzory podstatných jmen (zařazování podstatných jmen k jednotlivým vzorům). 
* Shoda přísudku s podmětem (psaní í/y v příčestí minulém, holý či rozvitý 

podmět). 
* Výcvik v psaní koncovek u podstatných jmen. 
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NÁVRH č. 2 
 

Návrh č. 2 formuluje standardy, kterými vymezuje obsah vzdělávání na celém 
1.stupni ZS ve čtyřech skupinách předmětů: český jazyk, matematika, vědy a 
výchovy. 
 
STANDARDY 
 
ČESKÝ JAZYK 
 
1. ročník 
Mluvnice a čtení 

Zvládnutí čtení jednoduchých textů. Žádné dlouhé články a texty!!! Hodně 
prostoru na procvičování slabik a syntézy slabik na slova! Velice důležité, čím více 
času se tomu věnuje, tím více dětí naučíme číst! Nespěchat!!! (Nepoznáme tím ani 
slabou dyslexii!) Vyjadřování se v jednoduchých větách. (Popis, vyjádření.) 

 
2. ročník 
Psaní 

Správné tvary písma - slova. Opis a přepis krátkých vět. Diktát písmen 
a jednoduchých slov.. 
 
Mluvnice 

Abeceda, samohlásky (dvojhlásky), měkké a tvrdé souhlásky (i/y). Věta - větný 
celek - druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací), písmeno ě - dě, tě, ně; bě - pě - 
vě; mě. Dělení slov (slabiky) - naznačení. Velká písmena - ve jménech; názvy 

měst... 
 
Čtení 
Čtení jednoduchých textů a jejich reprodukci (čili čtení s porozuměním). Práce 

s textem - orientace v textu. 
 
Sloh 

Naučit se psát svou adresu, pohlednici - pozdrav z tábora, základní formy 
společenského styku (pozdrav, poděkování, omluvy, oslovení, krátké vzkazy). 
Vypravování podle série obrázků (pohádky) - vyjadřování v jednoduchých větách. 
 
Psaní 

Zvládnutí tvarů všech písmen a základních číslic. Opis krátkých textů a diktát 
jednoduchých vět. 
 
3. ročník 
Mluvnice 
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Neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov - jejich výslovnost a správné psaní. Věta 
jednoduchá a souvětí (v jasných případech). Věta jednoduchá - poznání podstatného 
jména a slovesa. 

Procvičování tvrdé a měkké souhlásky, psaní ě, abecední řazení slov. Osvojení si 
řad vyjmenovaných slov. Obojetné souhlásky v základních vyjmenovaných slovech 
(ne v příbuzných!). 
 
Čtení 

Zdokonalování v plynulém čtení, výrazné čtení, orientace v textu, tiché čtení. 
Reprodukce textů. Láska ke knize. 

 
Sloh 

Vyprávění podle napsané osnovy, procvičování forem společenského styku (dopis, 
pohlednice, vzkaz). Napsat osnovu přečteného článku (s pomocí učitele). 
 
Psaní 

Úhlednost zápisu. Psát rychleji a úhledně. Diktáty jednoduchých vět. 
 

4. ročník 
Mluvnice 

Procvičování vyjmenovaných slov a slova s nimi příbuzná (kořen - přípona - 
předpona = stavba slova). Slovní druhy - poznávání základních. Slova s bje - bě. 
Vlastní jména nejen měst, ale i států, národů  ZSD - základní skladební dvojice. 
Podstatná jména - rod, číslo, pád. Slovesa - osoba, číslo, čas. 
 
Čtení 
Čtení s přirozenou intonací, artikulací a výrazností. Dramatizace hry i textu. 

Recitace. Vyjadřování pocitů. Čtení s porozuměním a následujícím vyprávěním 
daného textu. Čtení dětských časopisů - přípravy jednotlivců s ukázkami dětských 
časopisů. Domácí Četba dle vlastního výběru. 
 
Sloh 

Správný pořádek slov ve větě, výstižně, spisovné a citově zbarvené výrazy. Popis 
zvířat, rostlin (prvouka), předmětů a lidí. Vyprávění svého zážitku. Formy 
společenského styku - dopis, telegram, telefonický rozhovor. 
 
Psaní 

Tiskací písmo, římské číslice. Hbitost a úhlednost textu. 
 
5. ročník 
Mluvnice 

Opakování a procvičování vyjmenovaných slov, příbuzných a odvozených. Slovní 
druhy všechny. Znova procvičit kořen, přípona a předpona slov. Podstatná jména - 
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procvičit rod, číslo, pád a naučit vzory. Slovesa - celé časování (způsob). Holá věta - 
shoda podmětu a přísudku. Řeč přímá a nepřímá (uvozovky). 
 
Čtení 

Složitější texty (např. z historie našeho národa). Bajky - pověsti - pohádky. Hlavní 
myšlenky textu, řeč autora - postav. Próza a poezie (rozdíly). Práce s encyklopediemi, 
slovníky (knihovna a její úkoly). Čtení naučné a krásně literatury (rozdíly). Základy 
umělecké recitace. 
 
Sloh 

Vyplňování složenek a všech poštovních blanketů, inzerát... Popis výroby něčeho 
(např. v pracovní výchově). Vyprávění dle dané osnovy. 
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STANDARDY 
MATEMATIKA 
 
1. ročník 

Přirozená čísla - numerace do 20. Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu 
přes desítku. (Jednoduché slovní úlohy). Geometrie - čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kruh - poznávání.  
 
2. ročník 

Přirozená čísla - numerace do 100. Sčítání a odčítání V oboru do 20 přes desítku, v 
oboru do 100. (Jednoduché slovní úlohy). Geometrie - práce s pravítkem - narýsovat 
přímku (bod) a úsečku (rozdíly mezi nimi). Seznámení s plošnými geometrickými 
tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh). 
 
3. ročník 

Přirozená čísla - numerace do 1000. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100. 
Násobení a dělení přirozených čísel přirozených čísel v oboru do 100. (Jednoduché 
slovní úlohy). Převody hmotností, obsahu - v souvislostí s prvoukou. Geometrie - 
práce s trojúhelníkem - procvičit rýsování přímky a úsečky a připojit polopřímky a 
průsečíky. Narýsovat trojúhelník. Jednotky délky - m, dm, cm, mm - seznámení. 

 
4. ročník 

Přirozená čísla - numerace do 10 000. Sčítání a odčítání do 1000. Písemné sčítání a 
odčítání. V oboru násobilky - pamětné dělení se zbytkem. Násobení mimo obor 
násobilky, násobení - písemné jednociferným a dvojciferným číslem. Opakování 
převodů - hmotnost a objem; převody jednotky délky (km). Jednoduché rovnice 
s jednou neznámou. Geometrie - rýsování rovnoběžek a různoběžek; kolmice, kruh, 
kružnice - kružítkem. Pravoúhlý trojúhelník a pravý úhel. 

 
5. ročník 

Přirozená čísla - numerace do 1 000 000. Porovnávání čísel - orientace na číselné 
ose (v číselné řadě). Sčítání a odčítání (zpaměti i písemně). Násobení a dělení 
(písemně a zpaměti). Násobení jedno, dvou a trojciferným číslem (písemné). Písemné 
dělení jednociferným dělitelem. Dělení se zbytkem. Rovnice o jedné neznámé. 
Zaokrouhlování čísel na deset, sto, tisíc. Převody času. Geometrie - rýsování – 
konstrukce čtverců, obdélníků a ostatních čtyřúhelníků. Orientace v rovině a užití 
souřadnic. Obvody trojúhelníku, čtverce a obdélníku a obsah čtverce a obdélníku. 
Vyznačení úhlu. 
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STANDARDY 
PRVOUKA 
 
1. ročník 
Škola - dítě - rodina. Příroda v ročních obdobích. Hygiena v závislosti s naším 

zdravím. Naše příprava (práce) do školy - volný čas. Dopravní kázeň a ekologie. 
 
2. ročník 

Rodokmen - strom života. Vztahy v rodině a mezi lidmi (služné chování k ním). 
Znát hodiny, dny, měsíce, rok - orientace v čase. Příroda - rostliny kolem nás 
a domácí zvířata (zvířata u nás volně žijící). Zdraví a práce lidí. Dopravní výchova 
a ekologie. 
 
3. ročník 

Světové strany S, J, V, Z. Orientace v naší obci a jejím okolí (důležité body). 
Obchody (služby), továrny ( soukromníci) - pracovní podmínky v obci, památky - 
historické i kulturní. Dopravní výchova a ekologie. Neživá příroda: voda – koloběh v 
přírodě, půda - složení a její význam. Základní vlastnosti látek, souvislost s 
matematikou, hmotnost (vážení), čas (měření TV), teplota (měření v různých ročních 
obdobích), objem (měření v odměrných válcích). 
Živá příroda: člověk - vnější stavba těla (zdraví), zvířata - stavba těla, 

rozmnožování, druhy, rostliny - kvetoucí a nekvetoucí, stavba rostliny. 
 
VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 
 
Vlastivěda 
 
4. ročník 

Hlavní a vedlejší světové strany. Plán okolí školy a orientace v něm. Mapa obce 
(barvy, základní značky, světové strany). Mapa republiky (sousední státy České 
republiky, hlavní město, hlavní řeky a pohoří); uspořádání státu, státní symboly. 
Dějiny vlasti znát zatím z pověstí a bájí. 
 
5. ročník 

Mapa republiky, poledníky, rovnoběžky, značky, měřítko mapy, mapa příruční a 
nástěnná. Uspořádání ČR. Regionální celky - významná města, charakteristické znaky 
(průmysl, zemědělství), řeky... Hlavní město + hlavni města sousedních států. Úvodní 
část do dějin naší vlasti – nejvýznamnější osobnosti. Výchova lásky k vlasti. 
Dopravní výchova.  
 
Přírodověda 
 
4. ročník 
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Země + vesmír. (Slunce + planety.) Podmínky života na zemi. Slunce, voda, 
vzduch, půda, životní prostředí (ekologie). Horniny a nerosty - seznámení 
s nejdůležitějšími. Důležitost pro člověka: živočichové (rozdělení dle způsobu života), 
zástupci. Rostliny (různého prostředí). Vnitřní stavba člověka (vnitřní orgány, kostra). 
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5. ročník 
Technika v domácnosti - elektrický obvod (bezpečné zacházení s el. přístroji). 

Síly: gravitační, magnetická. Zdroje energií. Využití přírody pro člověka. Ochrana 
přírody. Shrnutí základního učení o zvířatech, nerostech a horninách, člověku. 
 
STANDARDY 
VÝCHOVY 
 
Hudební výchova 

Vytvořit kladný vztah k hudbě, ke hře na nástroj a ke zpěvu: Základem je zpěv 
písní 

a) národních 
b) umělých. 
Umět vyjádřit hudbu pohybem, kresbou. Poslech hudby. 
Rytmus (pohybem). 

 
Výtvarná výchova 

Seznámit žáky se základními malířskými technikami členění plochy. Dekorativní 
kreslení, motivy z přírody, práce s přírodními materiály, tematická kresba. Ilustrátoři. 
Návštěvy výstav, galerii, prodejen s uměleckými předměty, vkus - nevkus. Vedení k 
estetickému cítění, vypěstovat vztah k umění, ke krásnu. 
 
Pracovní vyučování 

Práce - s papírem (vystřihování, skládání, lepení, sestavování modelů) 
s textilem (3. ročník - šití - různé stehy) 
s přírodním materiálem (modelování) 
se stavebnicemi (montáž a demontáž) 
pěstitelské (dle možností školy) 
s kolem (součástí kola - dopravní výchova) 

 
Tělesná výchova 

Potřeba a radost z pohybu. Základy míčové techniky, atletiky, plavání, zimních 
sportů (lyžování, bruslení). Využívání drobného nářadí - překonávání překážek. 
Pohybová kázeň, obratnost, přesnost pohybu, zdatnost, sebekázeň. Kolektivní hry, 
pohyb v rytmu. Zvládnutí základních pořadových prvků (nástup, pochod).



NÁVRH č. 2 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Český jazyk Cílem vyučování českému jazyku je u každého žáka rozvíjet řečové, vyjadřovací a komunikační schopnosti, vztah k literatuře, umění hlasitého i tichého 
čtení, pravopis, znalosti mluvnické stránky  jazyka, jakož i pěkné písmo a úpravu písemných projevů. 

Čtení  
(hlasité i tiché) 

Rozvoj fonematického sluchu (syntéza + analýza) 
Zvládnout techniku Zvyšovat nároky Zdokonalovat plynulost Zvyšovat rychlost Číst s výrazem 
Číst s porozuměním ! ! ! ! 
Dramatizace ! ! ! ! 
Vztah k literatuře a práce 
s knihou (ve třídě i 
v knihovně) 

! 
 

! 
 

! 
 

! 
 

Recitace ! ! ! ! 
Četba podle volby a úrovně 
žáků a podle doporučení 
učitele 

! 
 

! 
 

! 
 

! 
 

Sloh Reprodukce textu podle 
obrázkové 

! 
Podle psané osnovy - věty 

! 
hesla 

! 
informace o knize 

! 
 

Formy společenského stylu ! 
 

! 
písemná omluva, dopis, 
balík, telefonovat 

! 
doporučený dopis, průvodka, 
telegram 

! 
poukázka 

Jasně a srozumitelně se 
vyjadřovat 

Sdělit svůj názor, vyjádřit 
vlastní pocity 

! 
 

Umět argumentovat ! 
 

Vzájemná úcta 
v komunikaci slovní i 
mimoslovní 

Poslouchat druhého Umění přesvědčit Vést dialog ! 
 

Vyprávění Vyhledávat informace ! Přirovnání ! 
Rozvoj fantazie ! Popis (věci, postupu) ! ! 

Popis člověka 
Psaní Rozlišit psací a tiskací písmo 

a číslice 
Správné tvary psacího písma 

 ! 
nelinkovaný papír, okraje 

Členit text na odstavce ! 
Rychlost 

Velká tiskací písmena 
(podpis) 

Adresa ! 
 

všchna  

Dělení slov ! !   
Velká písmena  bydliště, řeka kopec u států, měst u národností 
Věta ?! věta jednoduchá x souvětí   
Učit se psát z představy 
Učit žáky tvořit vlastní 
časopis 

 Autodiktát, poznámky z TV 
pořadu či rozhlasového 
vysílání 

  

 



 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Mluvnice  Měkké a tvrdé slabiky 
Dě, tě ně 
Spodoba 

Bě, pě, vě, mě 
 
Obojetné souhlásky + 
vyjmenovaná slova 
(seznámení) 

Bě - bje, 
Vě - vje, sje, zje 
Obě – obje, ově 
Docvičit  (s ústním 
odůvodněním) 

 
 
 
I písemné odůvodnění 

Abeceda (zmínka) naučit se zpaměti vyhledávat ve slovníku  
  Poznávat podst.  jm, slovesa, 

příd. jm. 
Slovní druhy  

Kořen   
 podst. jm. - kategorie - vzory podst. jm. 

slovesa – os., čís., čas - slovesný způsob 
Předložky - předpony základní skladebné dvojice - shoda přísudku s pomětem 

Matematika Numerace do 20 do 100 do 1000 do 1 000 000 ! 
Pamětné   
+ sčítání 
- odčítání do 20 bez 
přechodu 

s přechodem do 20 i do 100 dvojciferné do 100 do 1000 zpaměti i písemně do 1 000 000 zpaměti i 
písemně 

Závorkové příklady    
 Násobilka – násobky 

násobení zpaměti i v oboru 
N 

násobky tam i zpět i mimo 
obor N 

 

Míry 
- délky 
- objemu 
- váhy 
(seznámení se všemi) 
 
Jednoduché slovní  úlohy 
+ sčítání 
- odčítání 

Převody jednotek délky (do 
metru) 
 
 
 
 
Slovní úlohy typ: 
 a+(a-b) 
a+(a.b) 
a+(a:b) 
 

Jednotky délek do kilometru 
m – mm;  
km– m) 
objemu (ml – l) 
váhy (kg – g; t – kg) 

 

Zaokrouhlování na 10 a 100 ! 
Procvičování rovnice o 1 
neznámé 

Zvyšování náročnosti 
! 

Hlavolamy ! 
Geometrie 
Nákrey geometrických 
tvarů: trojúhelník, čtverec, 
obdélník, kruh 

! 
Jednoduché rýsování: 
přímka, úsečka, kruh, 
trojúhelník, rozeznávat 
prostorové úvahy: krychle, 
kvádr, koule 

! 
Konstrukce trojúhelníka : 
úhel: pravý, - ostrý, - přímý 
Rýsování trojúhelníka, 
obdélníka 

! 
tupý úhel, výpočty obovdy: 
trojúhelníku, čtvrece, 
obdélníku 
výpočtu obsahu: čtvrece, 
obdélníku 
rovnoběžky, různoběžky 

 



 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 Věcné učení (svět kolem 
nás) 

  Vlastivěda  

Škola a rodina ! Orientace, okolí (plánek, 
turistická mapa), hlavní 
světové strany 

Mapa (i slepá) republiky 
Hlavní i vedlejší světové 
strany 

Hlavní města sousedních 
států 

Roční období 
Práce a volný čas 

! Poznávání regionu Základní typy krajiny 
Symboly státu 

Časová přímka 
Osobnosti našich dějin 
(základ. Histor. Linie naší 
vlasti, pověsti) 
Region. zajímavosti 

Zdraví, člověk, sexuální 
výchova 

! !   

Dopravní výchova ! Chodec Cyklista  
Ekologie ! ! Přírodověda  
Příroda ! Člověk 

Zvířata domácí 
Rostliny v okolí 

Živá a neživá příroda 
(základní rostliny, 
živočichové, člověk, horniny 
a nerosty) 

Ochrana životního prostředí 

Technika a práce lidí !  Čas a prostor Gravitační síla 
   Člověk – prostředí 

(ekologie) 
Zdroje energie 

Hudební výchova Zpěv (denně) 
poslech 
Hra - na tělo 
na nástroj 
Rytmus 
Pohyb  
(umět se vyjádřit hudbou, 
pohybem a kresbou) 
Improvizace 
Vztah ke zpěvu, poslech 
hudby 

! ! ! ! 

      
Výtvarná výchova Rozvíjet dovednost dívat se, pozorovat vnímat svět kolem nás a výtvarně ho ztvárňovat. 

Seznámení se z různými technikami. 
Zvládnutí plochy, práce s barvami. 
Rozvoj estetického cítění (vkus nevkus apod.) 
Seznámení s ilustrátory. 
Rozvoj tvořivosti, fantazie. 

 



 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Pracovní vyučování Papír (trhání, stříhání) 
Modelování 
Stavebnice 
Skládání papírových modelů 
Pěstování 
Dřevo, drát 

! 
 
Textil (knoflík, uzel, začátky 
šití) 

! 
 
Stehy 
Háčkování 

Překládání papíru  
! 
Výrobek z textilu 
Pletení 
Jízdní kolo 
Technika v domácnosti 
Hračky 
elektrický obvod 
(bezpečnost) 

! 

Tělesná výchova Všestranně rozvíjet 
pohybovou kulturu každého 
dítěte 
Vybrané prvky atletiky, 
gymnastiky, plavání 
míčových her 
Cvičit všechny cviky, které 
nejsou podle vyjádření 
lékaře příslušnému věku 
škodlivé 
Důraz na kolektivní hry 
Podpora spontánnímu 
pohybovému projevu 
Podporovat (rozvíjet potřebu 
a radost z pohybu) 

! 
 

! 
 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadová cvičení 

! 
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