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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
Gymnázia, Benešov, Husova 470 

 
Charakteristika školy 

1. Velikost školy 

Jsme střední školou poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou ve dvou oborech 
vzdělání – osmiletém a čtyřletém. Máme 18 tříd, z toho 10 v osmiletém oboru vzdělání 
a 8 ve čtyřletém. Všechny třídy a učebny jsou umístěny v budově v Husově ulici č. 470. 

 2. Materiální podmínky školy 

Budova byla vystavěna v roce 1907, za 100 let své existence prošla několika rekonstruk-
cemi, od roku 1994 je kulturní památkou. Pro současné potřeby školy již nevyhovuje 
počtem učeben, nedostatečným sportovním zázemím, malým počtem kabinetů, absencí 
žákovské knihovny s informačním střediskem, absencí školní kuchyně s jídelnou, ma-
lou kapacitou školních šaten, chybějí i klubovny pro volnočasové aktivity. Nedostatkem 
je i chybějící bezbariérový přístup. Naopak předností je kvalitní vybavení informačními 
technologiemi, architektonicky cenná aula pro 400 návštěvníků, pěkný vzhled budovy 
i okolí po rekonstrukci provedené v roce 2003. 

V budově je 26 učeben, z toho 10 speciálně vybavených (pro výuku fyziky, chemie, 
biologie, dvě učebny výpočetní techniky, zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy včetně 
keramické dílny, německého jazyka), další učebny jsou vybaveny didaktickou techni-
kou či IT. 3 učebny slouží jako laboratoře (fyzika, chemie, biologie). 18 učeben je ur-
čeno pro celou třídu, 8 učeben pro poloviční počet žáků. Dále je v budově tělocvična 
menších rozměrů 19 × 10 m a gymnastický sálek, škola využívá venkovní víceúčelové 
hřiště s umělou trávou a sektor pro skok daleký. 

3. Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí více než 40 pedagogických pracovníků (přibližně 75 % žen a 25 % 
mužů), z toho menší počet na částečný úvazek nebo jako externisté. S výjimkou jedné 
kolegyně, která dokončuje magisterské učitelské studium, mají všichni členové peda-
gogického sboru odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilost. Všichni učitelé 
absolvovali vzdělávací kurzy SIPVZ a průběžně se zúčastňují seminářů a školení DVPP.  

Předmětové komise:  
1) Český jazyk 
2) Anglický jazyk 
3) Německý jazyk 
4) Francouzský jazyk, ruský jazyk, latina 
5) Společenskovědní předměty 
6) Matematika, fyzika, deskriptivní geometrie, informatika 
7) Přírodovědné předměty 
8) Estetickovýchovné předměty 
9) Tělesná výchova 
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Na škole působí dvě výchovné poradkyně – z nich jedna je zároveň školní metodičkou 
prevence, dále koordinátorka ŠVP, metodik ICT, koordinátorka EVVO. Jedna členka 
pedagogického sboru je zároveň členkou Ústředního výboru Matematické olympiády. 

4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

Škola má od roku 1995 navázány partnerské vztahy se dvěma zahraničními školami. 
Organizujeme pravidelné výměnné zájezdy s tématickým zaměřením: 

Gymnasium Wien – Schuhmeierplatz, Rakousko 
Gymnasium Aabenraa, Dánsko 

Členové pedagogického sboru spolupracují na dlouhodobých projektech: pořádáme 
pravidelně vzdělávací zájezdy do Anglie, Francie, Švédska a německy mluvících zemí, 
zimní lyžařské zájezdy, letní sportovně-turistické kurzy, tělovýchovně-přírodovědné 
exkurze a řadu dalších oborově zaměřených exkurzí. Pro nově přijaté žáky pořádáme 
adaptační dny, výchovná poradkyně koordinuje projekt Práce se školní třídou. Meto-
dička prevence organizuje školní preventivní program prostřednictvím PEER pro-
gramu. Na škole pracuje dlouhodobě smíšený pěvecký sbor, Klub mladého diváka, 
Klub mladého posluchače, filmový klub Jeden svět na školách… 

Studenti se účastní projektů Adopce na dálku a Kmotři při dětských domovech.  

5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Při škole pracuje Školská rada. Má šest členů, její činnost probíhá podle zákona 
561/2004 Sb. v platném znění. 

Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou členy Unie rodičů ČR – Sdružení při Gymnáziu 
v Benešově. Jejím prostřednictvím získávají informace o práci školy a mohou ovlivňo-
vat dění na škole. 

Na škole je zřízen Školní sportovní klub jako člen celostátní Asociace školních sportov-
ních klubů. 

V rámci výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů spolupracuje 
škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje – pracoviště Bene-
šov a s K-centrem. 

Škola každoročně vydává ročenku, která informuje o uplynulém školním roce pro-
střednictvím textů, tabulek, přehledů a fotografií a mapuje nejdůležitější události škol-
ního roku. 

6. Podmínky bezpečnosti a hygieny duševní a fyzické práce, psychosociální 
podmínky 

Jednou z priorit Školního vzdělávacího programu je bezpečnost a ochrana zdraví všech 
žáků a zaměstnanců školy jak při činnostech, které souvisejí se vzděláváním, tak při 
činnostech jiných. Oblast bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy zajišťuje externí 
odborná firma, která sleduje dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, 
označování částí objektu školy v souladu s příslušnými normami, udržování prostor 
určených pro výchovu a vzdělávání v nezávadném stavu. Velký důraz je kladen na 
pravidelnou technickou údržbu, prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení 
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i dalšího vybavení školy a rovněž na prevenci (školení zaměstnanců, poučení žáků na 
začátku školního roku i v jeho průběhu). V rámci této prevence jsou žáci podrobně 
instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při jednotlivých činnostech, jichž 
se účastní při vyučování a výchovných aktivitách, pravidelně seznamováni se školním 
řádem a zásadami bezpečného chování. V součinnosti vedení školy, metodičky 
prevence, výchovné poradkyně a všech členů pedagogického sboru je zajištěna účinná 
ochrana před násilím, šikanou, konzumací zdraví škodlivých látek a jinými společensky 
negativními jevy. 

7. Organizační a řídící podmínky 

Vlastní realizace školního vzdělávacího programu respektuje veškeré legislativní 
předpisy vymezující pravidla organizace a průběhu všeobecného vzdělávání. Priority 
činnosti školy jsou definovány v dlouhodobé koncepci školy. Základní pravidla života 
školy jsou zakotvena ve Školním řádu včetně projednávání problémů s rodiči žáků. Je 
zaveden funkční a soustavně aktualizovaný systém předávání informací mezi vedením 
školy, učiteli (vývěsky, maily, www stránky školy, e-sborovna), žáky (vývěsky, www 
stránky školy, ankety a další možnosti systému BAKALÁŘI, maily), rodiči (třídní 
schůzky, www stránky školy, maily, možnosti systému BAKALÁŘI – průběžné 
hodnocení, suplování apod.). Výchovná poradkyně má zavedený systém předávání 
aktuálních informací žákům, které jim pomáhají při rozhodování o jejich další 
vzdělávací a profesní orientaci. Vedení školy a předmětové komise výrazně podporují 
účast žáků na aktivitách navazujících na výuku (vědomostní, sportovní a umělecké 
soutěže, výměnné pobyty žáků v zahraničí, poznávací zájezdy atd.). 
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Charakteristika ŠVP 

Hlavní rysy vzdělávacího programu: 

Je zpracován podle RVP G a vyhovuje všem jeho požadavkům. 

Má všeobecný charakter s účelným rozložením učiva do jednotlivých ročníků. 

V osmiletém oboru vzdělání navazuje na ŠVP ZV. 

Je zachována tradiční nabídka vyučovacích předmětů – bez integrace, přičemž je kla-
den důraz na provázanost vzdělávacích obsahů mezi jednotlivými předměty. 

Profilace žáka je možná formou volby druhého cizího jazyka a ve dvou závěrečných 
ročnících formou volby volitelných předmětů. 

Druhý cizí jazyk si žák z aktuální nabídky – jazyk německý, francouzský, ruský 
a španělský. Změna v průběhu studia ani při přechodu na vyšší stupeň není možná. 

Program využívá více forem výuky (projekty, exkurze, kulturní pořady, vzdělávací 
akce – např. přednášky apod.). 

Výuka podle programu využívá širokou škálu metod s důrazem na činnostní učení. 

Zaměření školy 

Hlavním cílem školy ve čtyřletém oboru vzdělání a na vyšším stupni osmiletého oboru 
vzdělání je co nejlépe připravit ke studiu na vysoké, případně vyšší odborné škole. 
Z tohoto důvodu škola nabízí jediný vzdělávací program, který lze charakterizovat jako 
všeobecný, bez speciálního zaměření (profilace žáka – viz předchozí odstavec). 

Hlavními znaky školy jsou: 
– otevřenost školy žákům, rodičům, veřejnosti 
– navázání na velmi dobrou tradici a prestiž školy 
– respektování hodnot, dodržování stanovených pravidel ve všech oblastech života 

a v každé lidské činnosti  
– snaha o všestranný rozvoj každého žáka 
– kvalitní komunikace s cílem rozvíjet silné stránky školy a eliminovat nedostatky 
– péče o nadané žáky 
– široké využití informačních a komunikačních technologií 
– zdravý životní styl 
– prevence sociálně patologických jevů  
– výchova ke schopnosti kulturního a estetického prožitku 
– environmentální vzdělávání a výchova 
– rozvíjení klíčových kompetencí žáků  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve vzdělávacích činnostech jsou vhodně zastoupeny jak klasické metody výuky, tak 
postupy moderní, zejména: 

praktická výuka (exkurze, přednášky a besedy) 
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samostatné a týmové projekty 

činnostní učení, diskuze 

podpora výuky pomocí informačních a komunikačních technologií, didaktické 
techniky. 

Učební plán a učební osnovy jsou sestaveny s důrazem na mezipředmětové vztahy. 

Škola cíleně rozvíjí klíčové kompetence žáků – viz následující tabulka: 
 

Frontální výuka 

často používaná strategie 

zařazena v každém ročníku 

Kompetence k učení 

Pamětní učení 

často používaná strategie vychází z faktu, že 
k pochopení jakékoli problematiky je třeba 
dostatečné množství znalostí 

Kompetence k učení 

Činnostní učení 

samostatná práce jednotlivců nebo ve skupinách 

různé typy činností (řešení daného problému, 
diskuze, případová studie, brainstorming apod.) 

zážitková pedagogika 

Kompetence k učení 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence komunikativní 

Exkurze, praktická výuka 

v zařízeních, která praktickou výuku nabízejí 
(Planetárium hl. m. Prahy, Národní muzeum, 
Národní technické muzeum, Zoo Praha, Rudolfinum, 
Husitské muzeum Tábor, Národní galerie apod.) 

jsou zařazovány podle plánu exkurzí  

Kompetence k učení 

Kontrolní písemné práce 

jsou zařazovány v každém čtvrtletí v matematice, 
v každém pololetí v českém jazyce  

Kompetence k učení  

Kompetence k řešení problémů 
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Laboratorní práce 

jsou zařazeny v rámci výuky povinných i volitelných 
předmětů 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence pracovní 

Kompetence komunikativní 

Přírodovědně-tělovýchovná exkurze 

je zařazena ve 2. ročníku čtyřletého vzdělávacího 
programu, probíhá v září 
délka trvání 5 dní 
náplní je zejména sportovní činnost (cyklistika), 
praktická výuka přírodovědných předmětů 
a environmentální výchova 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence komunikativní 

Kompetence občanské 

Sportovní kurz 

je zařazen ve 3. (7,) ročníku 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence komunikativní 

Kompetence občanské 

Lyžařský výcvikový kurz 

je zařazen v 1. ročníku čtyřletého a v 5. ročníku 
osmiletého vzdělávacího programu délka trvání 7 dní

Kompetence komunikativní 

Kompetence občanské 

Adaptační kurz 

je zařazen v 1. ročníku 

probíhá v září 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence komunikativní 

Kompetence občanské 

Předmětové soutěže 

podpora účasti žáků na předmětových soutěžích 

prezentace úspěšných výsledků 

Kompetence k učení 

Kompetence k řešení problémů 

Sportovní soutěže 

pravidelná účast na sportovních soutěžích škol 

Kompetence sociální a personální 

 

Umělecké soutěže 

Výtvarná soutěž Den Země 

Recitační soutěže 

Literární soutěže 

Hudební soutěže 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence komunikativní 

Kompetence občanské 
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Projekty (podrobnosti v příloze) 

Jeden svět na školách 

Práce s třídním kolektivem (prima) 

Cyklistický závod kolem Konopiště 

Voskovka 

Konopiště 

CHKO Blaník 

Člověk a životní styl 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence komunikativní 

Kompetence občanské 

PEER program 

zařazen v rámci primární prevence sociálně 
patologických jevů 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence občanské 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

Zájmová činnost 

Programování 

Sportovní hry 

Klub mladého diváka 

Klub mladého posluchače 

Kompetence k učení  

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

Kompetence sociální a personální 

Pěvecký sbor 

škola nabízí žákům účast v pěveckém sboru školy 

koncerty pro žáky školy, rodiče i veřejnost, 
pravidelná vystoupení pro obyvatele domovů 
důchodců 

vystoupení na školních akademiích 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence občanské 

Dramatická výchova 

příprava na recitační soutěže a divadelní přehlídky 

příprava na školní akademie 

doplnění výuky Českého jazyka 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence občanské 

Kompetence komunikativní 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním po-
stižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, sou-
běžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se 
zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním 
a lehčími poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním zne-
výhodněním. Vzdělávání těchto žáků se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, 
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která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec standardních pedagogických 
a organizačních opatření. Vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence spolu se 
všemi pedagogickými pracovníky školy při jejich výchově a vzdělávání spolupracují. 
Učitelé vnímají potřeby žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího 
prostředí a dbají na jejich úspěšné začlenění do majoritního kolektivu. 

Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje docházet do školy běžným způsobem, mají 
právo na vzdělávání, jehož formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím možnostem 
(v těchto případech lze využít například individuální vzdělávací plán podle § 18 zákona 
561/2004 v platném znění). 

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímacím 
řízení stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.  

Při hodnocení žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním se při-
hlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Toto platí i pro hodnocení maturitní 
zkoušky. 

Žáci se specifickými poruchami učení a chování 

Při zjištění znaků ukazujících na specifickou poruchu učení je se souhlasem rodičů 
nebo zákonných zástupců žák vyšetřen ve školském poradenském zařízení. Na základě 
výsledku vyšetření a doporučení volíme vhodný individuální přístup, metody a způsob 
hodnocení. 

Pokud mají žáci v závěru vyšetření doporučení k integraci, rodiče požádají školu 
o vypracování individuálního vzdělávacího plánu.  

Ředitelství školy uzavírá se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím IVP dohodu 
o vzájemné spolupráci při nápravě poruchy. Na tvorbě IVP se podílejí žákovi vyučující, 
kteří si podle doporučení PPP volí nevhodnější způsoby a formy nápravy, popř. úpravy 
metodiky a formy hodnocení. S IVP jsou seznámeni i samotní žáci. 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje od učitelů ná-
ročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své spe-
cifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvý-
šené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích 
předmětech, které souvisím s nadáním dítěte. Naše škola je připravena rozvíjet talent 
nadaných žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracujeme s okresním 
pracovištěm Krajské pedagogicko psychologické poradny v Benešově. Pokud je žák 
mimořádně nadán a PPP doporučí vypracovat IVP, vypracuje ředitel školy 
s poradenským týmem a jednotlivými vyučujícími návrh metod při výuce tohoto žáka. 
Po konzultaci s rodinou a žákem se tento návrh stane součástí IVP. 

K rozvíjení nadání žáků v naší škole uplatňujeme metodu akcelerace, obohacování 
učiva, diferenciace obsahu učiva a k tomu odpovídající metodiky práce. Pokud je to 
možné, mohou žáci navštěvovat některé vybrané předměty s žáky vyšších ročníků. 

Vypracování individuálních plánů a práce s těmito žáky se řídí § 18 zákona 
561/2004 Sb. v platném znění a Vyhláškou o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speci-
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álními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
č. 73/2005 Sb. v platném znění. 

Výchova a vzdělávání mimořádně nadaných žáků znamená pro učitele náročnější pří-
pravu na vyučování. Tito žáci mají specifické vzdělávací potřeby vyžadující individuální 
přístup: snadno se motivují k rozšiřování a prohlubování základního učiva, je však 
nutné pracovat metodami, které uspokojí jejich nadání a zájem a to především v těch 
předmětech, kde je talent nejvýraznější (e-learningové vzdělávání, aktivity TALNET 
a další). 

Literární nadání – literární soutěže, reportáže a články do periodik, školní časopisy, 
příspěvky do regionálního tisku 

Český jazyk – Olympiáda v českém jazyce 

Cizí jazyky – soutěže v cizích jazycích 

Matematika, fyzika – soutěže: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythago-
riáda. Hlavolamy, kvízy, problémové úlohy, Fyzikální olympiáda, Astronomická olym-
piáda, korespondenční semináře 

Přírodovědné předměty – soutěže: Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Země-
pisná olympiáda, Eurorebus, ekologické soutěže 

Společenskovědní předměty – Dějepisná olympiáda, soutěže o Evropské unii apod. 

Výtvarné nadání – výtvarné soutěže 

Hudební nadání – soutěže (Karlovarský skřivánek, Svátky písní) 

Sportovní talent – sportovní soutěže 

V případě žáka mimořádně nadaného se mohou vyskytnout i negativní jevy. V těchto 
případech usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu 
k méně nadaným spolužákům, k oboustranné toleranci, ochotě pomáhat. 
 
 
Začlenění průřezových témat 

viz tabulka na dalších stranách 
 

Primární prevence sociálně patologických jevů 
viz tabulka na dalších stranách 
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Začlenění průřezových témat 
 
Osobnostní a sociální výchova P 1 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

P1.1  

Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti 

Bi, M, F, HV, Fr1, Fr2, 
A2, A1, Tv, Vv, N1, N2, 
Cj, Sv, Rj 

Bi, HV, Fr1, Fr2, A2, 
A1, Tv, Vv, N1, N2, M, 
Sv, Rj 

Bi, Fr1, Fr2, A2, A1, Tv, 
N1, N2, F, SM, SSv, Rj, 
KFr, KA 

Fr1, Fr2, A2, Tv, N1, M, 
SSv, Rj, KFr, KN 

P1.2  

Seberegulace, 
organizační 
dovednosti 
a efektivní řešení 
problémů 

Bi, M, F, HV, A1, Tv, 
Vv, N1, It, Z, Cj, Sv, Rj 

HV, A1, Tv, Vv, N2, It, 
M, Sv, Rj 

Bi, Fr1, Fr2, A2, Tv, M, 
SM, F, SSv, Rj, KFr, 
ZCR 

Fr1, Fr2, A2, A1, Tv, M, 
SSv, Rj, KFr, KN, KA, 
ZS 

P1.3 

Sociální komunikace 

Bi, M, F, HV, Fr1, Fr2, 
A2, A1, Tv, Vv, N1, N2, 
It, Z, Cj, Rj 

Bi, HV, Fr1, Fr2, A2, 
A1, Tv, Vv, N1, N2, It, 
Z, Cj, M, F, Sv, Rj 

Bi, Fr1, Fr2, A2, A1, Tv, 
M, SM, N1, N2, Z, Cj, F, 
SF, SSv, Rj, KFr, ZCR, 
KN, KA 

Fr1, Fr2, A2, A1, Tv, 
N1, N2, M, SF, SSv, Rj, 
KFr, KA, KN, ZS 

P1.4 

Morálka všedního 
dne 

HV, A1, Tv, Vv, N1, It, 
Z, Sv, Rj 

HV, Fr1, Fr2, A1, Tv, 
Vv, N1, N2, It, Z, Cj, Sv, 
Rj 

Bi, Fr1, Fr2, A2, Tv, N2, 
D, Z, Cj, Sv, SSv, Rj, 
KFr, KN 

Fr1, Fr2, A2, A1, Tv, Cj, 
Sv, SSv, Rj, KFr, KN 

P1.5 

Spolupráce a soutěž 

Bi, M, F, HV, Fr1, Fr2, 
A2, A1, Tv, Vv, It, Z, 
Sv, Rj 

Bi, HV, Fr1, Fr2, A2, 
A1, Tv, Vv, N1, It, Z, M, 
F, Sv, Rj 

Bi, Fr1, Fr2, A2, A1, Tv, 
M, SM, N1, N2, Z, F, 
Sv, SSv, Rj, KFr, ZCR 

Fr1, Fr2, A2, A1, Tv, 
N1, N2, M, Sv, SSv, Rj, 
KFr, Zs 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P 2 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

P2.1 

Globalizační 
a rozvojové procesy 

It, Rj 
HV, Fr1, Vv, D, Z, Sv, 
Rj 

Bi, Fr2, D, Z, F, Sv, SSv, 
Rj, KFr, ZCR 

Fr1, Fr2, A1, D, Cj, Sv, 
SSv, Rj, KA, ZS 

P2.2 

Globální problémy, 
jejich příčiny 
a důsledky 

Bi, It, Z Bi, Fr1, A1, It, Z, Sv, Rj 
Bi, Fr2, D, Z, F, Sv, SSv, 
Rj, KFr, ZCR 

Fr1, Fr2, A2, A1, D, Cj, 
Sv, SSv, Rj, ZS, KFr, 
KA 

P2.3 

Humanitární pomoc 
a mezinárodní roz-
vojová spolupráce 

Bi, A1 Bi, Fr1, A1, Z, Sv Bi, Fr2, A2, Z, Sv, SSv A2, A1, Sv, SSv, ZS, KA 

P2.4 

Žijeme v Evropě 

F, HV, Fr1, Fr2, A2, A1, 
Vv, N1, It, Cj, Sv, Rj 

HV, Fr2, A2, A1, Vv, 
N2, D, Cj, Sv, Rj 

Bi, Fr1, A2, A1, N1, D, 
Z, Cj, F, Sv, SSv, Rj, 
KFr, ZCR, KN, KA, Rj 

Fr1, Fr2, A2, N1, N2, D, 
Cj, SF, Sv, SSv, Rj, KFr, 
KN, ZS 

P2.5 

Vzdělávání v Evropě 
a ve světě 

It, Rj A1, D, It Rj, KA, KFr A2, Sv, KFr 
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Multikulturní výchova P 3 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

P3.1 

Základní problémy 
sociokulturních 
rozdílů 

Fr1, Fr2, It 
Fr1, Fr2, A2, A1, D, Z, 
Sv 

Bi, Fr1, Fr2, A2, N1, Z, 
SSv, KFr, D, ZCR 

Fr2, A2, A1, N1, N2, D, 
Sv, SSv, KFr, KA, ZS 

P3.2 

Psychosociální 
aspekty 
interkulturality 

Fr1 Fr1, A1, Z, Sv,  
Bi, Fr1, Fr2, A1, Z, Sv, 
SSv, KFr, ZCR 

A2, A1, Sv, SSv, KFr, 
ZS 

P3.3 

Vztah k multilingvní 
situaci a ke 
spolupráci mezi 
lidmi z různého 
kulturního prostředí 

Fr1, A2, A1, Cj, Rj, Hv Fr1, A2, A1, Rj, Hv 
Bi, Fr1, Fr2, A2, A1, Sv, 
Rj, KFr 

A2, A1, A1, Cj, Rj, KFr 
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Environmentální výchova P 4 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

P4.1 

Problematika 
vztahů organismů 
a prostředí 

Bi, Sv Bi, A1 Bi, SSv A2, SSv 

P4.2 

Člověk a životní 
prostředí 

Bi, F, A2, A1, D, Z, D, 
Z, Ch 

Bi, Fr1, Fr2, A1, Sv, It, 
D, Z, Rj, F, D, Z, HV 

Bi, Fr2, A2, D, Rj, F, SF, 
N1, D, SSv, Ch, ZCR 

A2, A1, D, Sv, C, N1, 
N2, D, Cj, SSv, KFr, 
KN, KA, ZS 

P4.3 

Životní prostředí 
regionu a České 
republiky 

Z Bi, Sv 
Bi, Sv, Z, N1, Z, SSv, 
ZCR 

Sv, N1, N2, SSv, KFr, 
KN, ZS 
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Mediální výchova P 5 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

P5.1 

Média a mediální 
produkce 

Bi, HV, A1, Vv, It, Cj, F, 
Sv 

Bi, HV, A2, N1, D, It, F, 
Sv 

Bi, Fr1, Fr2, A2, N1, N2, 
Cj, F, SF, Sv, SSv, Rj, 
KFr 

Fr2, N1, N2, D, Sv, SSv, 
Rj, KFr, KA, KN 

P5.2 

Mediální produkty 
a jejich významy 

F, M, Fr1, Fr2, A1, Z, Sv 
Fr1, Fr2, A2, Vv, Z, M, 
F, Sv, Rj 

Fr1, Fr2, A2, N2, Cj, F, 
SF, Sv, SSv, Rj, KFR, 
ZCR 

Fr2, M, SF, SSv, Rj, 
KFr, KA, KN 

P5.3 

Uživatelé 
Fr1, A1, Sv Fr1, Fr2, A2, Sv, Rj 

Fr1, Fr2, A2, Cj, Sv, 
SSv, KFr 

Fr2, SSv, KFr 

P5.4 

Účinky mediální 
produkce a vliv 
médií 

Fr1, A1, Sv HV, Fr1, Fr2, N1, Sv, Rj 
Fr1, Fr2, A2, Cj, SSv, 
KFR 

Fr2, D, Cj, SSv, KFr, KA 

P5.5 

Role médií 
v moderních 
dějinách 

A1 F, Sv A2, Cj, F, Sv, SSv D, Cj, Sv, SSv 

Vysvětlení zkratek: Fr1 – pokročilí(VG), Fr2 – začátečníci  

 A1 – pokročilí, A2 – mírně pokročilí 

 N1 – pokročilí, N2 – začátečníci 
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Minimální preventivní program – primární prevence sociálně patologických jevů 
 

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Biologie 

 

Přenosné choroby 

Život adolescenta 

Handicapované zvíře, 
člověk 

parazitární choroby 

rasismus 

Hygiena těhotenství, 
sexu 
asistovaná reprodukce 
Civilizační choroby 
psychohygiena 

 

Chemie Léky a jejich užití Jedy, složení drog Působení nikotinu, THC, 
etylalkoholu 

 

Český jazyk Úloha ženy v antice Přednášky: kouření, 
alkohol 

Úvaha: krize v rodině Memento, Děti ze 
stanice ZOO 

Tělesná výchova Týmová spolupráce,  
dopomoc 

Hygiena sportu a TV 

Sportovní utkání, zážitky 

Životospráva portovce 
relaxace 

Tělesná zdatnost 

Umělecký pohyb 

Regenerace 

Osobní bezpečí, krizové 
situace 

Autogenní trénink 
Volnočasové aktivity 

Zeměpis Ochrana životního 
prostředí 

Země pěstující opium, 
koku, konopí 

Etnika, předsudky  

Dějepis Historie OH, 
kalokagathia 

Zámořské objevy 
– tabák 

Postavení ženy ve 
společnosti 

Potratová problematika 

Základy 
společenských věd 

 

Duševní zdraví, 
deprivace 

Organizace času 

Rodina, volba partnera 

Drogy 

Osobní bezpečí Péče o nemocné, 
umírající 
Neúplná rodina, 
náhradní péče 

Výtvarná výchova Kresba – pocity Plakát – závislosti   
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Profil absolventa 

Absolventi jsou vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům Rámcového 
vzdělávacího programu pro gymnázia ve všech vzdělávacích oblastech.  

V oblastech, které si zvolí žáci během studia formou volitelných předmětů, výrazně 
převyšují požadavky RVP G a tím je jim umožněna kvalitní příprava na jakýkoli typ 
vysoké školy dle jejich výběru. ŠVP nabízí žákům školy dobrou úroveň vzdělání, rozvoj 
jejich nadání, vědomostí a dovedností. 

Absolventi během studia získají návyky a dovednosti, které jsou potřebné pro studium 
na VŠ, případně pro další profesní orientaci – otevřenost a motivaci ke vzdělání, vědo-
mosti v souvislostech, tvořivost, kritické myšlení, schopnost sebereflexe a týmové 
práce, důslednost, schopnost pracovat s různými zdroji informací a prezentace vý-
sledků. Jsou vedeni k vytváření vlastního názoru a životního stylu, k pozitivnímu 
vztahu ke světu, k respektování práv druhých a k zodpovědnosti vůči sobě i k druhým 
a také k prostředí, ve kterém žijí. 

Absolventi chápou základní principy a zákonitosti fungování životního prostředí 
a propojují je s vlastním životem a chováním. Environmentální problémy kriticky 
zkoumají pomocí metod přírodních a společenských věd a prezentují výsledky svého 
bádání ve škole i na veřejnosti. Během studia získají znalosti a dovednosti, které jim 
umožní zvolit odpovědné environmentální chování a získat přesvědčení, že je v jejich 
možnostech stav životního prostředí ovlivnit. 

 
Organizace přijímacího řízení 

Přijímací řízení se řídí školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT. 

Uchazeči o studium zpravidla skládají přijímací zkoušku. Každý uchazeč získá při při-
jímacím řízení body za výsledky v 8. a 9. ročníku základní školy, za úspěchy ve vybra-
ných vědomostních soutěžích a případně body za přijímací zkoušky. Písemné zkoušky 
jsou testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Obsah 
zkoušek je dán vzdělávacími dokumenty devátého ročníku základní školy. Uchazeči, 
u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení nebo uchazeči se zvláštními 
potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek 
upraven. 

O přijetí do oboru vzdělání rozhoduje pořadí uchazečů, které je dáno součtem všech 
bodů přidělených při přijímacím řízení. 

 
Organizace maturitní zkoušky 

Vzdělávací program pro čtyřletý obor vzdělání a vyšší stupeň osmiletého oboru vzdě-
lání je zakončen maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se řídí platnými předpisy. 

Pro žáky vzdělávající se podle ŠVP G je maturitní zkouška konána dle § 77 až 82 
novelizovaného školského zákona. Společná část maturitní zkoušky se koná v souladu 
s § 78, 78a) školského zákona. Aktuální organizace maturitní zkoušky je zveřejněna na 
webové stránce školy. 
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Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, které jsou 
na škole konány ústní formou před zkušební komisí. Žák si vybírá z nabídky těchto 
předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, 
ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, 
chemie, informatika a výpočetní technika. 

V rámci profilové části může žák vykonat nejvýše 4 nepovinné zkoušky z nabídky sta-
novené ministerstvem nebo z nabídky školy. 
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Učební plán  

Ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

Český jazyk 1) 4 3 4 4 

Cizí jazyk 1 2) 4 3 3 4 

Cizí jazyk 2 2) 4 4 3 3 

Matematika 1) 4 4 4 3 

Základy společenských věd 7) 1 2 2 2 

Dějepis  1 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 – 

Fyzika 8) 2 2 2 1 

Chemie  2 2 2 – 

Biologie 3) 8) 2 2 2 1 

Informatika a výp. technika 4) 2 2 – – 

Tělesná výchova 3) 5) 2 2 2 2 

Estetická výchova 6) 2 2 – – 

Přírodovědná cvičení 4) 2 2 2 – 

Volitelný předmět 1 – – 2 2 

Volitelný předmět 2 – – 2 2 

Volitelný předmět 3 – – – 2 

Volitelný předmět 4 – – – 2 

Disponibilní hodiny 6 6 6 8 

Celkem týdně hodin 34 34 34 30 

Poznámky k učebnímu plánu: 
1) Třída se v jedné hodině dělí na dvě skupiny 
2) Třída se ve všech hodinách dělí na dvě skupiny 
3) Součástí vzdělávacího obsahu je část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
4) Třída se ve všech hodinách dělí na dvě nebo tři skupiny 
5) Třída se ve všech hodinách dělí na skupiny 
6) Hudební nebo výtvarná výchova, třída se ve všech hodinách dělí na dvě skupiny 
7) Součástí vzdělávacího obsahu je obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 
8) Předmět se ve 4. (8.) ročníku vyučuje pouze v prvním pololetí 2 hodiny týdně 
 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  19  

Rozvržení disponibilních hodin 
 

Předmět hodiny 

Český jazyk  3 

Cizí jazyk 1  2 

Cizí jazyk 2  2 

Matematika  5 

Přírodní vědy  8 

Dějepis a Základy společenských věd  2 

Volitelné předměty 4 

Celkem týdně hodin 26 
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Pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni: 
1 – výborný 
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: 

Stupeň 1: 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice 
a zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává po-
žadované myšlenkové i motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 
poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při popisu 
a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje sa-
mostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Gra-
fický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 
nedostatky. 

Stupeň 2: 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice 
a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované myš-
lenkové a motorické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplat-
ňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 
popisu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje lo-
gika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přes-
nosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. 
Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Stupeň 3: 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, 
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované myšlenkové a motorické 
činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 
učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických 
úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle 
podnětů učitele. jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný 
projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější 
nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. 

Stupeň 4: 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 
mezery. Při provádění požadovaných myšlenkových a motorických činností je málo 
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se 
vyskytují závažné chyby. Při využití poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamo-
statný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. 
Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti 
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a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, jeho grafický projev je málo este-
tický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. 

Stupeň 5: 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné 
a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované myšlenkové a motorické čin-
nosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí 
a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů 
a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje sa-
mostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním 
a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedo-
statky a chyby nedokáže opravit ani s pomocí učitele. Tento stupeň klasifikace je 
možno udělit i tehdy, pokud si žák při zkoušení, písemné práci, domácí práci apod. 
počíná nečestně (opisování, napovídání a používání nedovolených pomůcek během 
ústního nebo písemného opakování včetně domácí přípravy, vydávání materiálů jiných 
autorů zveřejněných například na Internetu za vlastní práci a citací bez udání zdroje).  

Klasifikace ve vyučovacích předmětech charakteru výchov: 

Stupeň 1 : 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých 
osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních osnov rozvíjí. 
Jeho projev je esteticky působivý, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědo-
mosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, este-
tiku a tělesnou kulturu a projevuje aktivní vztah k nim. Úspěšně rozvíjí svůj estetický 
vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 : 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý a má jen 
menší nedostatky z hlediska požadavků učebních osnov. Převážně tvořivě aplikuje 
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má aktivní zájem o umění, estetiku 
a tělesnou zdatnost. V požadované míře svůj estetický vkus i tělesnou zdatnost rozvíjí. 

Stupeň 3 : 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dosta-
tečně svých schopností. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho 
vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 
Svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost nerozvíjí důsledněji.  

Stupeň 4 : 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou 
málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti 
aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí 
dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
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Stupeň 5 : 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 
projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti 
a dovednosti nedokáže aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí potřebné úsilí 
rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Tento stupeň klasifikace je možno 
udělit i tehdy, pokud si žák při zkoušení, písemné práci, domácí práci apod. počíná 
nečestně (opisování, napovídání a používání nedovolených pomůcek během ústního 
nebo písemného opakování včetně domácí přípravy, vydávání materiálů jiných autorů 
zveřejněných například na Internetu za vlastní práci a citací bez udání zdroje). 

Klasifikace  chování : 

Stupeň 1 : 

Žák dodržuje ustanovení vyhlášky o střední škole a školního řádu. Má kladný vztah ke 
škole, k učitelům a spolužákům. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků 
proti ustanovení vyhlášky o střední škole a školním řádu. Je vždy přístupný výchov-
nému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 : 

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními vyhlášky o střední škole 
a školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně 
závažných přestupků proti ustanovením těchto předpisů.  

Stupeň 3 : 

Žák se dopustí závažného přestupku proti vyhlášce o střední škole nebo školnímu řádu 
nebo se dopustí takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 
ostatních žáků. 

Do hodnocení chování se promítají zejména: 
– pozdní příchody do školy 
– neomluvené hodiny nebo problémy s omlouváním absencí 
– opakované neplnění studijních povinností včetně domácích úkolů 
– neoznámení plánované absence třídnímu učiteli 
– požívání a přechovávání zdraví škodlivých látek v areálu školy 
– podvádění (opisování při písemných pracích, neoprávněné využívání informací 

z Internetu) 
– nevhodné chování na školních akcích (kurzy, výlety, exkurze) 

Určení stupně prospěchu 

Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve 
vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za kla-
sifikační období po vzájemné dohodě. Při určení výsledného stupně klasifikace učitel 
vychází z podkladů, které získává v průběhu celého klasifikačního období: 

Soustavným sledováním připravenosti na výuku a výkonů žáka. 
Různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové) podle od-

lišností jednotlivých vyučovacích předmětů. Termín písemných prací menšího rozsahu 
oznamuje učitel alespoň 1 den předem, v jednom dni je povoleno psát nejvýše dvě ta-
kové práce (to neplatí pro krátké písemné zkoušky nepřesahující 15 minut). 
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Kontrolními písemnými pracemi – čtvrtletními, pololetními či souhrnnými přede-
psanými osnovami předmětu. Počet těchto prací trvajících jednu vyučovací hodinu 
nebo déle oznámí vyučující na začátku klasifikačního období, termín jejich vypracování 
alespoň týden předem. V jednom dni je povoleno psát nejvýše jednu práci tohoto cha-
rakteru. Počet kontrolních písemných prací stanoví vzdělávací obsah příslušných vyu-
čovacích předmětů. Písemná práce delší než 15 minut se zadává pouze tehdy, je-li pře-
dem zapsaná v přehledu ve sborovně. Termín předem ohlášené písemné práce je nutno 
dodržet! 

Ústním zkoušením před kolektivem třídy – učitel vždy klasifikaci žákovi oznámí 
a odůvodní. 

Analýzou výsledku různých činností žáka (aktivita, pozornost, zájem o obor, domácí 
úkoly, písemné zpracování laboratorních protokolů, grafické práce apod.).  

Učitel opraví všechny písemné práce do 15 dní od jejich napsání, seznámí žáky 
s klasifikací a umožní jim do opravených prací nahlédnout. Na začátku každého klasifi-
kačního období oznámí minimální počet známek za pololetí (za předpokladu předcho-
zího projednání v předmětové komisi). 

Učitel 

U žáka s prokázanou SPU při jeho výuce i klasifikaci přihlédne k charakteru poruchy, 
respektuje doporučení odborného pracoviště. Volí vhodné a přiměřené způsoby získá-
vání podkladů pro klasifikaci. Klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák 
předpoklady podávat lepší výkony. 

Při klasifikaci není ovlivněn chováním žáka. 

Má-li žák v daném předmětu absenci vyšší než 20 %, může příslušný vyučující navrh-
nout dodatečnou zkoušku před komisí. Komisi jmenuje ředitel školy a je dvoučlenná. 
O výsledku dodatečné zkoušky se pořizuje protokol, který archivuje ředitel školy. Ob-
sah zkoušky před komisí odpovídá obsahu učiva za dané pololetí. Zkoušející nebo 
třídní učitel oznámí žákovi termín konání zkoušky i její rozsah, přičemž zkouška je ko-
nána zpravidla do dvou měsíců od termínu řádné klasifikace. Komise může po žákovi 
požadovat předložení písemných prací (domácích úkolů, grafických prací, protokolů, 
slohových prací apod.). Klasifikace této zkoušky je pouze doplňující známkou k ostatní 
klasifikaci za celé příslušné pololetí, její váhu pro celkovou klasifikaci stanoví zkušební 
komise. 

Zpravidla k 15. listopadu a k 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy zao-
stávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování. 

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé pří-
slušných vyučovacích předmětů výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu. 

Vyučující není povinen sdělit žákovi klasifikaci před termínem vydání vysvědčení. 

Zákonný zástupce žáka je průběžně informován o prospěchu a chování žáka vhodným 
způsobem, zejména:  

třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách 
Unie rodičů – Sdružení při Gymnáziu Benešov 

třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zákonný zá-
stupce žáka požádá 

prostřednictvím informací přístupných na internetové stránce školy. 
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Učební osnovy
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Český jazyk a literatura – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 4 3 4 4 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. 

Do výuky jsou zařazeny tematické okruhy těchto průřezových témat: Osobnostní 
a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multi-
kulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Tato témata jsou sou-
částí RVP G. 

V každém ročníku je k dispozici jedna dělená hodina týdně. 

Výuka je diferencována do následujících oblastí: gramatika, stylistika a komunikační 
výchova a literatura. Na předmět navazuje dvouletý volitelný Literární seminář (pro 3. 
A 4. ročník studia), vhodný pro zájemce o maturitní zkoušku v profilové části. Dále si 
žák může ve 4. ročníku studia zvolit jednoletý literární seminář Moderní literatura.  

Základem výuky v oblasti gramatiky, stylistiky a komunikační výchovy je práce s texty 
uměleckými, odbornými i s projevy běžné komunikace. Žák se učí rozlišovat zákoni-
tosti i zvláštnosti textů a projevů po stránce tematické, kompoziční a jazykové, rozvíjí 
své estetické vnímání a znalost mateřštiny. 

V oblasti gramatické a stylistické upevňuje schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem 
v ústním i písemném projevu. Prokazuje jazykovou kulturu v různých komunikačních 
situacích, odlišuje vhodnost zvolených jazykových prostředků. 

Literatura je univerzálně zaměřenou disciplínou s přesahem do ostatních esteticko-
výchovných předmětů a do dějepisu. Žák postupně získává přehled o vývoji českého 
a světového písemnictví. Popisuje základní etapy vývoje literatury, umělecké směry, 
zná jejich představitele a hlavní díla. Je veden k tomu, aby respektoval a oceňoval tra-
dice národní i tradice evropské kultury a aby získal kladný vztah k umění. Učí se inter-
pretovat vybraná literární díla, což mu mimo jiné napomáhá v utváření názorů, po-
stojů, estetického vkusu a etického profilu. 

Žák skládá maturitní zkoušku povinně ve společné části a dobrovolně v části profilové. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– vede žáky k vhodnému vyjadřování v ústních i písemných projevech, dbá 

o pravopisnou, stylistickou a tematickou správnost těchto projevů  
kompetence k učení, kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní 
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– zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce na nadčasová i aktuální témata, vede 

žáky k samostatnému projevu, k utváření vlastního názoru a k jeho obhajobě, rozvíjí 
schopnost žáka doložit vlastní názory logickými argumenty, kultivovaně diskutovat 
a tolerovat názory ostatních  
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 
občanské, kompetence k řešení problémů 
 

– žáky s pomocí uměleckých textů motivuje k četbě a hlubšímu zamyšlení. Učí je 
diskutovat o těchto textech a hledat v nich nadčasovou platnost, souvislost 
s aktuálním děním, tolerovat názory ostatních. Vede žáky k poznání literárního 
vývoje ve vztahu k ostatním druhům umění, k dějinám a současnosti  
kompetence k učení, sociální a personální, komunikativní 
 

– motivuje žáky k účasti v předmětových soutěžích a olympiádách a tím je vede 
k hlubšímu poznávání mateřského jazyka 
kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů 
 

– organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav a exkurze 
do různých kulturních institucí (knihovny, galerie, muzea). Rozvíjí tím jejich 
estetické cítění a poznání, podporuje schopnost žáků vidět souvislosti mezi projevy 
různých uměleckých oblastí, uvědomovat si vztahy jazyka a literatury k ostatním 
vědním oborům  
kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, kompetence 
občanské  
 

– učí žáky samostatné i skupinové práci 
kompetence sociální a personální, kompetence občanské 
 

– klade důraz na mezipředmětové vztahy (cizí jazyky, filozofie, historie a ostatní 
společenskovědní obory, estetická výchova) 
kompetence občanské, kompetence k učení, k řešení problémů 
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Ročník: 1 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 

 Popíše různé formy jazykové komunikace.  

 Popíše jazykovou situaci v Evropě. 

 Orientuje se ve vývoji českého jazyka. 

 Ovládá zásady spisovné výslovnosti a pravopisu. 

 Odlišuje různé útvary národního jazyka. 

I. GRAMATIKA A STYLISTIKA 
1. Úvod do studia českého jazyka  
 jazyková komunikace 

 indoevropské jazyky 

 slovanské jazyky 

 historie českého jazyka 

 jazyk spisovný a útvary nespisovné 

P1.2, P1.3 

D, A, N, F, R 

 

P2.4 

P3.3 

 Orientuje se v odborném textu. 

 Zpracovává výtahy z textu a pořizuje výpisky. 

 Využívá různých informačních zdrojů. 

2. Studium textů a získávání informací 
 

P1.1 

P5.1 

 

 Zná hlavní znaky jazykového projevu. 

 Popíše slohotvorné činitele. 

 Ovládá základní slohové postupy. 

 V mluveném i psaném projevu vhodně využívá 
slohové rozvrstvení jazykových prostředků. 

3. Úvod do stylistiky 
 jazykový projev 

 slohotvorní činitelé 

 slohové postupy a útvary 

 slohové rozvrstvení jazykových prostředků 

 

 Popíše hlavní principy zvukové a grafické stránky 
jazyka. 

4. Zvuková a grafická stránka jazyka  

 Zná a samostatně tvoří útvary informačního stylu. 5. Informační styl  
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Ročník: 1 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  
 Ovládá základy literární vědy. 

 

II. LITERATURA 
1. Úvod do studia literatury 

P2.4 

D, Z, VV 

 

 Nachází nadčasové prvky v nejstarších literárních 
dílech. 

2. Literatura nejstarších států a civilizací  

 Zná základní literární druhy a díla.  

 Interpretuje vybrané literární památky. 
3. Literatura antického Řecka 

 

P2.4 

D, Z, VV 

 Zná základní literární druhy a díla.  

 Interpretuje vybrané literární památky. 

 Uvědomuje si základy evropské kultury 
a civilizace. 

 Rozezná archetypy v antické literatuře.

4. Literatura antického Říma  

 

 Vysvětlí estetický a etický význam Bible. 

 Interpretuje vybrané příběhy. 

 Uvědomuje si nadčasovost rytířské kultury. 

5. Literatura evropského středověku 
 Bible 

 hrdinská a rytířská epika 

 dvorská lyrika  

P2.4 

D, Z, VV, HV,  

A, N, F, R 
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Ročník: 1 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 

 Vystihne podstatné rysy základních period české 
středověké literatury. 

 Zná základní literární druhy a díla.  

 

 

6. Česká středověká literatura 
 staroslověnské písemnictví 

 latinské písemnictví 

 česky psaná literatura v době Přemyslovců 
a Lucemburků 

 husitská literatura 

 

 Orientuje se v hlavních žánrech a dílech 
renesanční literatury. 

 Umí vysvětlit podstatu renesanční kultury. 

7. Renesanční humanismus v literatuře 
 evropská literatura 

 česká literatura 

 

 

 Zná vybrané autory a díla barokní literatury. 

 Vysvětlí specifičnost české barokní kultury. 

 Objasní souvislosti lidové tvorby a novodobé 
české literatury. 

8. Barokní literatura 
 evropská literatura 

 české evangelické baroko 

 české katolické baroko 

 lidová tvorba 

P2.4 

D, Z, VV, HV, A 

 

 Vysvětlí podstatu těchto směrů. 

  Zná vybrané autory a díla těchto směrů. 
9. Klasicismus, osvícenství 

a preromantismus v evropské 
literatuře 

N, F 

 Objasní vznik národního obrození. 

 Orientuje se v hlavních etapách národního 
obrození. 

 Zná hlavní osobnosti a jejich literární díla. 

10. Literatura českého národního obrození 
 

D, R 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  C 6 

 

Ročník: 2 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Popisuje jednotlivé útvary administrativního stylu. 

 Tvoří vlastní administrativní texty. 

I. GRAMATIKA A STYLISTIKA 
1. Administrativní styl 

 

 

 

 Orientuje se ve vrstvách slovní zásoby. 

 Objasňuje významové vztahy mezi slovy. 

 Charakterizuje způsoby obohacování slovní 
zásoby. 

2. Slovní zásoba 
 významové vztahy 

 obohacování slovní zásoby 

P1.3 

P2.4 

A, N, F, R 

 Analyzuje části slova. 

 Popisuje slovotvorné prostředky. 

 Zná základní slovotvorné pojmy. 

3. Tvoření slov 
 

 

 Charakterizuje hlavní znaky . 

 Odlišuje text odborný od neodborného 
a uměleckého. 

 Umí použít v mluveném i písemném projevu 
hlavní znaky a prostředky těchto útvarů.

4. Prosté vypravování, popis prostý 
a charakteristika 

 

Žák  
 Zná základní literární druhy, autory a díla. 

 Objasní literární tvorbu ve vybraných evropských 
zemích. 

 Na konkrétních dílech popisuje znaky romantismu.

II. LITERATURA 
1. Romantismus v evropské literatuře 

P2.4 

D, Z, SV, VV, HV 

A, N, F, R 
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Ročník: 2 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Charakterizuje spec. podmínky české romantické 

tvorby. 

 Zná hlavní představitele českého romantismu 
a jejich klíčová díla. 

 Interpretuje vybrané texty. 

2. Romantismus v české literatuře  

 Zná základní literární druhy, hlavní autory a díla.  

 Popíše literární tvorbu ve významných evropských 
zemích. Interpretuje klíčová literární díla. 

3. Evropská realistická literatura 
 

 

 Specifika českého literárního vývoje od 
romantismu k realismu. 

 Zná hlavní představitele a jejich díla. Hodnotí 
základní díla. 

4. Počátky realismu v české literatuře 
 

 

 Popisuje českou společnost ve 2.polovině 
19.století a na počátku 20.století. 

 Zná literární druhy, žánry, představitele a jejich 
díla. Interpretuje hlavní díla. 

5. Česká realistická próza 
 

P1.4 

D, VV 

 Zná hlavní představitele a jejich díla. 

 Interpretuje vybrané dramatické texty.  
6. Česká dramatická tvorba v 19.století  

 Orientuje se v básnických žánrech. 

 Zná rozhodující představitele a jejich díla. 

 Hodnotí vybrané básně. 

7. Česká poezie ve 2.polovině 19.století 
 májovci 

 ruchovci a lumírovci 

HV 
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Ročník: 3 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Zná slovní druhy, jejich mluvnické kategorie 

a tvary. 

 Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví.

I. GRAMATIKA A STYLISTIKA 

1. Tvarosloví 
 

 

 Ovládá základní principy větné stavby (větné 
členy, věty). 

 Ve svém projevu využívá znalostí o větných 
členech a jejich vztazích, o aktuálním členění 
výpovědí a o druzích vět podle postoje mluvčího 
ke skutečnosti k vhodnému vyjádření myšlenky.

2. Skladba 
 Stavba věty jednoduché 

 Větné členy 

 

 

 Zná a samostatně tvoří útvary odborného stylu. 

 Pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy. 

 Samostatně využívá různých informačních zdrojů 
(slovníky, encyklopedie, internet). 

3. Styl odborný – výklad a úvaha 
 

 

 Charakterizuje hlavní znaky a útvary 
publicistického stylu . 

 Samostatně tvoří vybrané útvary publicistického 
stylu. 

4. Styl publicistický 
 

P5.1–P5.5 

P1.3 

D, Z, SV 
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Ročník: 3 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  
 Objasní společensko-historické pozadí dané doby. 

 Charakterizuje myšlenkové a umělecké směry. 

 Zná vybrané autory a díla světové literatury tohoto 
období. 

 Na konkrétních dílech vystihne podstatné rysy 
literatury dané doby. 

II. LITERATURA 
1. Světová literatura na přelomu 19. a 20. 

století 

P1.4 

P2.4 

D, Z, SV, HV, VV,  

A, N, F, R 

 

 

 Popíše společenskou situaci v Čechách na přelomu 
19. a 20. století. 

 Uvědomuje si význam tvorby tzv. buřičů pro další 
vývoj české literatury. 

2. Generace buřičů 
 

 

 

 Chápe význam avantgardy v souvislosti s vývojem 
literatury světové i české. 

 Objasní společensko-historické pozadí a myšlení 
v 1. polovině 20. století 

 Zná základní literární směry, autory a díla. 

3. Avantgardní světová a česká poezie 
20. a 30. let 20. století 
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Ročník: 3 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Vysvětlí vliv 1. sv. války na literaturu. 

 Charakterizuje rozrůzněnost meziválečné 
literatury. 

 Orientuje se ve vybraných dílech světové prózy 
a dramatu tohoto období a interpretuje je.

4. Světová meziválečná próza a drama 
 

P2.4 

D, SV, HV, VV,  

A, N, F, R 

 

 

 Zná hlavní směry a představitele české 
meziválečné poezie. 

 Na vybraných dílech vysvětlí specifičnost české 
poezie tohoto období. 

 Orientuje se v básnických žánrech.

5. Česká meziválečná poezie 
 

 

 Orientuje se v žánrové a tematické pestrosti prózy 
a své znalosti uplatní při interpretaci vybraných 
děl. 

 Chápe specifičnost vývoje české literatury tohoto 
období. 

 Zná významné představitele a jejich díla. 

6. Česká meziválečná próza a drama  
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Ročník: 4 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Dokáže rozeznat typy odchylek od pravidelné větné 

stavby a umí je odstranit. 

 Rozezná souvětí souřadné a podřadné. 

 Zná druhy vedlejších vět a významové poměry mezi 
větami hlavními. 

 Analyzuje složitější souvětí. 

 Umí využít poznatků o souvětí v písemném i ústním 
projevu.

I. GRAMATIKA A STYLISTIKA 
1. Skladba 
 Zvláštnosti větného členění 

 Odchylky od pravidelné větné stavby 

 Stavba souvětí  

 

 

 Zvládne samostatně krátký veřejný ústní projev. 

 Vyjadřuje se kultivovaně v každodenní komunikaci. 
2. Řečnické útvary  

 Rozvíjí osobitost svého písemného a ústního 
projevu. 

 Prohlubuje estetické vnímání reality. 

3. Umělecký styl  

Žák 
 Chápe specifika okupační literatury v souvislosti se 

složitou společenskou situací. 

 Charakterizuje frekventovaná témata a výrazové 
prostředky okupační literární tvorby. 

 Zná tvorbu vybraných autorů. 

II. LITERATURA 
4. Česká literární tvorba v období okupace

D, SV 
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Ročník: 4 Předmět: Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Vysvětlí proměny moderní literatury v souvislosti 

se složitým vývojem poválečného světa . 

 Orientuje se ve výrazných literárních proudech 
poválečné literatury (existencialismus, magický 
realismus…). 

 Interpretuje na základě vlastní četby tvorbu 
významných světových autorů. 

5. Světová literární tvorba po roce 1945 
 

P2.1, P2.2, P2.4 

P3.3 

D, SV, HV, VV,  

A, N, F, R 

 

 Chápe složitost konfrontace spisovatelů 
s komunistickou mocí. 

 Orientuje se ve třech základních proudech literární 
produkce (oficiální tvorba, samizdatová literatura 
a literární underground, exiloví autoři). 

 Vystihne podstatné rysy soudobé literární tvorby. 

 Na základě vlastní čtenářské zkušenosti 
charakterizuje tvorbu významných tvůrců. 

6. Česká literatura po roce 1945 
 

P4.2 

P1.4 

P5.4, 5 

D, SV 
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Anglický jazyk – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 4 3 3 4 

Na vyšším stupni osmiletého gymnázia se ve výuce realizuje obsah vzdělávacího oboru 
Cizí jazyk RVP G s výstupní úrovní B2+. Ve čtyřletém studiu gymnázia výuka probíhá 
vzhledem k různé vstupní úrovni žáků na dvou úrovních: realizuje se obsah vzděláva-
cího oboru Cizí jazyk na výstupní úrovni B2 a B2+. Časová dotace je ve všech případech 
stejná.  

Jako součást vzdělávacího obsahu, tj. integrovaně, se realizují vybrané tematické 
okruhy těchto průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova, 
Environmentální výchova.  

Ve všech hodinách se třídy dělí na skupiny. Ve čtyřletém gymnáziu probíhá rozdělení 
na začátku studia podle pokročilosti žáků, a to rozřazovacím testem v rámci celého 
ročníku. Žáci vyšších ročníků osmiletého gymnázia zůstávají v zavedených skupinách. 

V každém ročníku studenti napíší povinně dvě kontrolní práce. 

Výuka rovnoměrně rozvíjí receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti 
s důrazem na komunikaci. Žáci se také seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 
Důraz se klade na variabilitu forem, metod a činností – uplatňuje se pamětní 
i činnostní učení, soutěže, besedy s rodilým mluvčím, návštěvy divadelních představení 
v anglickém jazyce, účast na výměnných pobytech se zahraniční partnerskou školou 
i na poznávacích zájezdech. 

Z anglického jazyka je možno skládat maturitní zkoušku ve společné i profilové části. 
Ve společné části si studenti mohou zvolit základní nebo vyšší úrovni obtížnosti. 

V posledních dvou ročnících mají žáci možnost dále zdokonalovat své jazykové doved-
nosti v jednoletých a dvouletých seminářích. V nabídce je 1. Konverzace v anglickém 
jazyce (s cílem obohatit slovní zásobu a zlepšit komunikační dovednosti), 2. Jazykový 
seminář FCE (zaměřený na přípravu k mezinárodní jazykové zkoušce), 3. Anglický 
literární seminář (zaměřený na práci s textem a britskou a americkou literaturu). 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– seznamuje žáky s různými přístupy k osvojení si jazyka a povzbuzuje je, aby si 

vybrali pro sebe ty nejvhodnější a vědomě je využívali  
kompetence k učení 

 
– na různorodém jazykovém materiálu procvičuje s žáky typové úlohy zaměřené na 
čtení a poslech s porozuměním, vede je k rozlišování podstatných a okrajových 
informací a rozvíjí jejich interpretační schopnosti  
kompetence k učení, kompetence komunikativní 
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– prostřednictvím párové a skupinové práce, dotazníků, anket a diskuzí dává žákům 

dostatek příležitostí poznávat sebe i své spolužáky a učí je spolupracovat  
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 

 
– v rámci konverzace učí žáky kultivovaně vyjadřovat a obhajovat své názory, 

naslouchat názorům druhých a respektovat odlišnosti  
kompetence komunikativní, občanská, sociální a personální 

 
– do výuky zařazuje simulované modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat 

v praktickém životě, např. psaní osobních i formálních dopisů na různá témata, 
rozhovory v různých kontextech, setkání s cizinci v různých situacích  
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní 

 
– zadává žákům samostatné tvořivé úlohy, např. prezentace, referáty, v jejichž rámci 

se učí pracovat se slovníky a vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů 
včetně cizojazyčných  
kompetence k řešení problémů, kompetence k učení 

 
– poskytuje žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů, povzbuzuje 

je k hledání různých řešení; vede je k hledání souvislostí u gramatických struktur 
i v slovní zásobě. Při výuce gramatiky vede žáky k samostatnému odvozování 
pravidel a učí je pracovat s chybou  
kompetence k řešení problému, kompetence k učení 

 
– při vhodných příležitostech využívá srovnání s mateřským jazykem i s jinými jazyky, 

které se žáci učí; u každého vhodného tématu vede žáky k tomu, aby uplatňovali 
znalosti nabyté v jiných předmětech  
kompetence k učení 

 
– při výuce reálií vyžaduje od žáků nejen faktografické znalosti, ale také postižení 

sociokulturních rozdílů, a vede je k toleranci a respektu vůči odlišnostem  
kompetence sociální a personální, kompetence občanská 

 
– pravidelně zařazuje do hodin sebehodnotící a sebereflektující aktivity, čímž vede 

žáky k odpovědnosti za vlastní učení, k uvědomování si svých možností, dosaženého 
pokroku i rezerv  
kompetence k učení, kompetence sociální a personální 

 
– na příkladech blízkých žákům vysvětluje praktický význam studia cizích jazyků jako 

zdroje poznávání pro osobní život, pracovní uplatnění a mezinárodní komunikaci  
kompetence sociální a personální, kompetence k podnikavosti 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

POROZUMĚNÍ PŘI POSLECHU A ÚSTNÍ 
KOMUNIKACI 

Žák 
 uplatňuje různé techniky poslechu 

 dokáže zaznamenat konkrétní informace z jednoduché a zřetelné 
promluvy 

 běžně rozumí promluvám obsahujícím slovní zásobu daných 
témat 

 rozumí instrukcím a požadavkům při organizaci výuky 

 

I. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

1. Fonetika 

1. ročník 
 Slovní a větný 

přízvuk  

 Základní druhy 
větné intonace 

 Výslovnost

2. ročník 
 Slovní přízvuk 

a přízvuk ve větě 

 Základní druhy 
větné intonace 

 

Provedení: 
Práce ve 
dvojicích 

Skupinová 
práce 

Domácí úkoly 

Krátkodobý 
projekt 

Práce 
s časopisy 

Práce 
s internetem 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ČETBA A POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU 

Žák 
 čte foneticky správně přiměřeně náročný text 

 uplatňuje různé techniky čtení 

 rozumí obsahu textů v učebnici a jednoduchých autentických 
materiálů  
– i s využitím vizuální podpory 

 dokáže odpovědět na otázky vztahující se k textu 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu 

 dokáže přečíst s porozuměním kratší upravené literární dílo  

 pracuje s překladovým i vhodným výkladovým slovníkem 

 

2. Gramatika 

1. ročník 
 Průběhový a prostý 

přítomný čas 

 Předpřítomný čas 

 Minulý prostý 
a průběhový čas 

 Minulý čas versus 
předpřítomný  

 Modální slovesa: 
must, mustn´t, have 
to, don´t have to, 
needn´t, can, can´t 

 Stupňování 
přídavných jmen 

 Kvantifikátory 

 Počitatelnost 

 Budoucnost – will 
a going to 

 Podstatná jména 
a členy 

 Různé už. gerundia

2. ročník 
 Podmínkové věty: 

nultý, první a druhý 
kondicionál 

 Trpný rod – 
přítomný, minulý, 
předpřítomný čas 

 Vyjádření 
budoucnosti – 
dohoda, záměr, 
budoucí fakt 

 Tázací dovětky 

 Vztažné věty 

 Časové věty 

 Nepřímý rozkaz 
a žádost 

 Podstatná jména 
a slovesné tvary ve 
funkci přídavných 
jmen 

 

1. ročník 

P1.1, P1.3, 
P1.5 

P2.4 

P3.3 

P4.2 

2. ročník 

P1.1, P1.3, 
P1.5 

P2.4 

P3.1, P3.3 

P5.1–3 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ÚSTNÍ PROJEV 

Žák 
 vytvoří jednoduchá sdělení na probíraná témata (i na základě 

obrázku) 

 reprodukuje jednoduchý text (přečtený i vyslechnutý) 

 ovládá frazeologii používanou v nejběžnějších situacích 

 dokáže vést jednoduchý kratší rozhovor na probírané téma 
a vyjádřit svůj názor 

 aktivně využívá osvojenou slovní zásobu se vztahem 
k probíraným tématům 

 

3. Slovní zásoba 

1. ročník 
 Synonyma, 

antonyma, 
homofona 

 Slovotvorba 

 Kolokace 

 Frázová slovesa 

 Spojovací výrazy 

 Neformální výrazy 

2. ročník 
 Synonyma, 

antonyma, 
homofona 

 Slovotvorba 

 Kolokace 

 Frázová slovesa 

 Spojovací výrazy 

 Neformální výrazy 

 
 

 

Č, Z, D, SV, 
VV 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák 
 sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících 

s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 

 umí pracovat se slovníkem při zpracování písemného projevu 

 

II. TEMATICKÉ OKRUHY 

1. ročník 
 Životní styl 

 Bydlení 

 Člověk a společnost 

 Svátky a tradice 

 Anglicky mluvící 
země 

 Jídlo 

 Nakupování 

 Technika 
v každodenním 
životě 

 Vybraní autoři 
britské a americké 
literatury a jejich 
díla

2. ročník 
 Media 

 Internet 

 Anglicky mluvící 
země 

 Životní styl 

 Sport 

 Počasí 

 Hudba a tanec 

 Umění 

 Vybraní autoři 
britské a americké 
literatury a jejich 
díla 

 

Doplňkové 
aktivity: 

Práce se 
slovníky 

Práce s mapou 

Práce s ICT 

Jednoduchý 
projekt 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 III. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 

1. ročník  
 Vyjádření osobních 

preferencí 

 Vyjádření názoru, 
souhlasu 
a nesouhlasu 

 Anketa/průzkum 

 Blahopřání 

 Pochvala 

 Užitečné fráze při 
nakupová í

2. ročník 
 Žádost o dovolení  

– souhlas, nesouhlas 

 Návrh – 
akceptování 
a zamítnutí 

 Telefonování 

 Prezentace  

 Popis obrazové 
předlohy 

 

 

 IV. SLOHOVÉ ÚTVARY 

1. ročník 
 Osobní dopis 

 Příběh 

 E-mailová zpráva 

 Inze át 

2. ročník 
 Internetová stránka 

 Formální dopis 

 Popis domu 

 Článek do novin
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

POROZUMĚNÍ PŘI POSLECHU A ÚSTNÍ 
KOMUNIKACI 

Žák 
 uplatňuje různé techniky poslechu 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

 rozlišuje různé mluvčí 

 postihne různé názory a stanoviska 

 identifikuje citové zabarvení 

 dokáže zaznamenat informace k hlavním tématům poslechu 

 rozumí pokynům a instrukcím týkajících se organizace 
jazykového vyučování 

 běžně rozumí promluvám obsahujícím slovní zásobu daných 
témat 

I. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

1. Fonetika 

3. ročník 
 Slovní a větný 

přízvuk  

 Výslovnost 

 Intonace 

 Fonetická 
transkripce 

4. ročník 
 Slovní a větný 

přízvuk  

 Výslovnost 

 Intonace 

 Fonetická 
transkripce

 

Provedení: 
Práce ve 
dvojicích 

Skupinová práce 

Domácí úkoly 

Krátkodobý 
projekt 

Práce s časopisy 

Práce 
s internetem 
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ČETBA A POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU 

Žák 
 čte foneticky správně přiměřeně náročný text  

 uplatňuje různé techniky čtení 

 dokáže odpovědět na otázky vztahující se k textu 

 vyhledá v textu hlavní myšlenky 

 postihne strukturu textu z učebnice 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu 

 dokáže přečíst s porozuměním kratší upravené literární dílo 

 pracuje s překladovým i vhodným výkladovým slovníkem 

 

2. Gramatika 

3. ročník 
 Přítomné časy 

 – přítomný prostý 
a průběhový, 
předpřítomný 

 Vyjadřování 
preferencí 

 Stavová a dějová 
slovesa – užití 
průběhových tvarů 

 Předminulý čas 

 Užití used to 
a would pro minulý 
děj 

 Vyjadřování 
minulosti – čas 
předminulý, minulý 
prostý a průběhový 

 Předpřítomný čas 
prostý a průběhový 

 Zájmena – osobní, 
zvratná, 
zdůrazňovací 
a vzájemnostní 

 Trpný rod 

4. ročník 
 Modální slovesa – 

vyjádření jistoty 
a spekulace pro 
přítomnost 
a minulost, modální 
slovesa v minulém 
čase 

 Podmínkové věty 

 Slovesné vazby 
s infinitivem 
a gerundiem 

 Nepřímá řeč, 
nepřímá otázka, 
nepřímý rozkaz 
a žádost 

 Předložky času, 
pohybu a místa 

 Přací věty, should 
s minulým 
infinitivem 

 Interp nkce 

 

3. ročník 

P1.1–5 

P2.3, 4 

P3.3 

P4.2 

P5.1–5 

 

4. ročník 

P1.1–5 

P2.2-5 

P3.1–3 

P4.1, 2 
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ÚSTNÍ PROJEV 
 
Žák 

 ovládá frazeologii používanou v běžných situacích 

  reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text 

 dokáže se zapojit do diskuse a udržovat ji 

 zvládne krátkou prezentaci na dané téma 

 v případě potřeby si vyžádá a poskytne potřebnou informaci 

 aktivně využívá osvojenou slovní zásobu se vztahem 
k probíraným tématům 

 

3. ročník 
 Vazba have / get sth 

done 

 Přídavná jména 

 Vyjadřování 
budoucnosti – čas 
budoucí prostý, čas 
přítomný prostý 
a průběhový, 
may/might, vazba 
going to 

 Determinátory, 
modifikátory 
Interpunkce 

4. ročník 

3. Slovní zásoba 

3. ročník 
 Synonyma, 

antonyma, 
homofona 

 Slovotvorba 
Kolokace 

 Frázová slovesa 

 Idiomy 

 Spojovací výrazy 

 Hovorové výrazy

4. ročník 
 Synonyma, 

antonyma, 
homofona 

 Slovotvorba 

 Kolokace 
Frázová slovesa 

 Idiomy 

 Spojovací výrazy 

 Hovorové výrazy

 

Č, Z, D, SV 

 

Doplňkové 
aktivity: 

Práce se slovníky 

Práce s mapou 

Práce s ICT 

Jednoduchý 
projekt 
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák 
 logicky správně a jasně sestaví formální a neformální písemný 

projev různých slohových stylů 

 sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své 
stanovisko 

 umí pracovat s různými typy slovníků při zpracování 
písemného projevu 

 

II. TEMATICKÉ OKRUHY 

3. ročník 
 Cestování, sporty, 

dovolená 

 Filmy 

 Doprava, dopravní 
prostředky a situace 

 Media, sláva 

 Reklama, 
nakupování 

4. ročník 
 Lidé – generace, 

životní styl, 
osobnost 

 Vzdělávání 

 Povolání 

 Různé kultury, 
jazykové problémy, 
střet kultur 

 Civilizace, kulturní 
pamá ky
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 III. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 

3. ročník  
 Vyjádření preferencí

 Popis obrázků, 
fotografií 

 Interview na dané 
téma 

 Vyjádření názoru 

 Vyprávění 

 Diskuze na základě 
obrázku, fotografie, 
textu 

 Vyjádření názoru, 
souhlas, nesouhlas, 
odůvodnění názoru 

 Žádost o poskytnutí 
informace a reakce 
na ni 

 Prezentace 

 Vyjádření stížnosti 

4. ročník 
 Popis osob 

 Diskuze na základě 
fotografie 

 Popis fakt 
a vyjádření názoru 

 Vyjádření 
nesouhlasu 
a zdvořilé 
oponování 

 Žádost o informaci 

 Objasnění 
nedorozumění 

 Popis obrázků, 
fotografií 

 Interview 
(zaměstnání) 

 Diskuze na základě 
textu 

 Zdvořilá žádost, 
reakce na ni 
a omluva 

 Prezentace tématu 

 Zjišťování inform.
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, nižší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 IV. SLOHOVÉ ÚTVARY 

3. ročník 
 Neformální dopis 

 Vyprávění 

 Zpráva 

 Recenze 

 E-mail (formální 
dotaz) 

4. ročník 
 Popis osoby 

 Úvaha  

 Životopis 

 Formální dopis 

 Neformální dopis 

 Popi místa
 

 

 

 V. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH 
ZEMÍ 

 Politické a ekonomické postavení ve světě 

 Geografie 

 Významné události z historie 

 Stručná charakteristika ekonomiky, společnosti 
a kultury 

 Životní styl, tradice, zvyky, svátky 

 Vzdělávací systém 

 Významné osobnosti 

 Jazykové odlišnosti a zvláštnosti 

 Aktuální události a významné dění 

 Vybraní autoři a díla britské a americké literatury 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

POROZUMĚNÍ PŘI POSLECHU A ÚSTNÍ 
KOMUNIKACI 

Žák 
 uplatňuje různé techniky poslechu 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

 rozlišuje různé mluvčí 

 postihne různé názory a stanoviska 

 identifikuje citové zabarvení 

 dokáže zaznamenat informace k hlavním tématům poslechu 

 rozumí pokynům a instrukcím týkajících se organizace 
jazykového vyučování 

 běžně rozumí promluvám obsahujícím slovní zásobu daných 
témat 

I. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

1. Fonetika 

1. ročník 
 Slovní a větný 

přízvuk  

 Výslovnost 

 Intonace 

 Fonetická 
transkr pce 

2. ročník 
 Slovní a větný přízvuk  

 Výslovnost 

 Intonace 

   netická transkripce

 

Provedení: 
Práce ve 
dvojicích 

Skupinová práce 

Domácí úkoly 

Krátkodobý 
projekt 

Práce s časopisy 

Práce 
s internetem 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ČETBA A POROZUMĚNÍ ČTENÉMU 
TEXTU 

Žák 
 čte foneticky správně přiměřeně náročný text  

 uplatňuje různé techniky čtení 

 dokáže odpovědět na otázky vztahující se k textu 

 vyhledá v textu hlavní myšlenky 

 postihne strukturu textu z učebnice 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu 

 dokáže přečíst s porozuměním kratší upravené literární dílo 

 pracuje s překladovým i vhodným výkladovým slovníkem 

 

2. Gramatika 

1. ročník 
 Přítomné časy 

– přítomný prostý 
a průběhový, 
předpřítomný 

 Vyjadřování 
preferencí 

 Stavová a dějová 
slovesa – užití 
průběhových tvarů 

 Předminulý čas 

 Užití used to 
a would pro minulý 
děj 

 Vyjadřování 
minulosti – čas 
předminulý, minulý 
prostý a průběhový 

 Předpřítomný čas 
prostý a průběhový 

2. ročník 
 Modální slovesa 

– vyjádření jistoty 
a spekulace pro 
přítomnost 
a minulost, modální 
slovesa v minulém 
čase 

 Podmínkové věty 

 Slovesné vazby 
s infinitivem 
a gerundiem 

 Nepřímá řeč, 
nepřímá otázka, 
nepřímý rozkaz 
a žádost 

 Předložky času, 
pohybu a místa 

 Přací věty, should 
s minulým 
infinitivem 

 Interpunkce 

 

1. ročník 

P1.1–5 

P2.3, 4 

P3.3 

P4.2 

P5.1–5 

 

2. ročník 

P1.1–5 

P2.2-5 

P3.1–3 

P4.1, 2 

 

Č, Z, D, SV 

Doplňkové 
aktivity: 

Práce se 
slovníky 

Práce s mapou 

Práce s ICT 

Jednoduchý 
projekt 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ÚSTNÍ PROJEV 

Žák 
 ovládá frazeologii používanou v běžných situacích 

  reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text 

 dokáže se zapojit do diskuse a udržovat ji 

 zvládne krátkou prezentaci na dané téma 

 v případě potřeby si vyžádá a poskytne potřebnou informaci 

 aktivně využívá osvojenou slovní zásobu se vztahem 
k probíraným tématům 

 

1. ročník 
 Zájmena – osobní, 

zvratná, 
zdůrazňovací 
a vzájemnostní 

 Trpný rod 

 Vazba have / get sth 
done 

 Přídavná jména 

 Vyjadřování 
budoucnosti – čas 
budoucí prostý, čas 
přítomný prostý 
a průběhový, 
may/might,  
vazba going to 

 Determinátory, 
modifikátory 

 Interpunkce 

2. ročník 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 3. Slovní zásoba 

1. ročník 
 Synonyma, 

antonyma, 
homofona 

 Slovotvorba 
Kolokace 

 Frázová slovesa 

 Idiomy 

 Spojovací výrazy 

 Hovorové výrazy

2. ročník 
 Synonyma, 

antonyma, 
homofona 

 Slovotvorba 
Kolokace 

 Frázová slovesa 

 Idiomy 

 Spojovací výrazy 

 Hovorové výrazy
 

 

PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák 
 logicky správně a jasně sestaví formální a neformální 

písemný projev různých slohových stylů 

 sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své 
stanovisko 

 umí pracovat s různými typy slovníků při zpracování 
písemného projevu 

II. TEMATICKÉ OKRUHY 

1. ročník 
 Cestování, sporty, 

dovolená 

 Filmy 

 Doprava, dopravní 
prostředky a situace 

 Media, sláva 

 Reklama, 
nakupování 

2. ročník 
 Lidé – generace, 

životní styl, 
osobnost 

 Vzdělávání 

 Povolání 

 Různé kultury, 
jazykové problémy, 
střet kultur 

 Civilizace, kulturní 
památky
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 III. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 

1. ročník  
 Vyjádření preferencí 

 Popis obrázků, 
fotografií 

 Interview na dané 
téma 

 Vyjádření názoru 

 Vyprávění 

 Diskuze na základě 
obrázku, fotografie, 
textu 

 Vyjádření názoru, 
souhlas, nesouhlas, 
odůvodnění názoru 

 Žádost o poskytnutí 
informace a reakce 
na ni 

 Prezentace 

 Vyjádření stížnosti 

2. ročník 
 Popis osob 

 Diskuze na základě 
fotografie 

 Popis fakt 
a vyjádření názoru 

 Vyjádření 
nesouhlasu 
a zdvořilé 
oponování 

 Žádost o informaci 

 Objasnění 
nedorozumění 

 Popis obrázků, 
fotografií 

 Interview 
(zaměstnání) 

 Diskuze na základě 
textu 

 Zdvořilá žádost, 
reakce na ni 
a omluva 

 Prezentace tématu 

 Zjišťování.informací 
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Ročník: 1 a 2 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 IV. SLOHOVÉ ÚTVARY 

1. ročník 
 Neformální dopis 

 Vyprávění 

 Zpráva 

 Recenze 

 E-mail (formální 
dotaz) 

 

2. ročník 
 Popis osoby 

 Úvaha  

 Životopis 

 Formální dopis 

 Neformální dopis 

 Popis místa 

 

 

 V. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH 
ZEMÍ 

 Politické a ekonomické postavení ve světě 

 Geografie 

 Významné události z historie 

 Stručná charakteristika ekonomiky, společnosti 
a kultury 

 Životní styl, tradice, zvyky, svátky 

 Vzdělávací systém 

 Významné osobnosti 

 Jazykové odlišnosti a zvláštnosti 

 Aktuální události a významné dění 

 Vybraní autoři a díla britské a americké literatury 
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

POROZUMĚNÍ PŘI POSLECHU A ÚSTNÍ 
KOMUNIKACI 

Žák 
 uplatňuje různé techniky čtení 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám složitějšího 
autentického ústního projevu 

 postihne hlavní a doplňující informace 

 rozliší jednotlivé mluvčí 

 identifikuje styl, citové zabarvení, názory a stanoviska 
jednotlivých mluvčí 

 

I. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

1. Fonetika 

3. ročník 
 Slovní a větný 

přízvuk 

 Výslovnost 

 Intonace 

 Fonetická 
transkripce 

4. ročník 
 Slovní a větný 

přízvuk 

 Výslovnost 

 Intonace 

 Fonetická 
transkripce

 

Provedení: 
Práce ve dvojicích 

Skupinová práce 

Domácí úkoly 

Krátkodobý projekt 

Práce s časopisy 

Práce s internetem 
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ČETBA A POROZUMĚNÍ ČTENÉMU 
TEXTU 

Žák 
 porozumí hlavním bodům a myšlenkám složitějšího 

autentického textu 

 identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující 
informace 

 vyhledá a shromáždí informace a je schopen s nimi 
pracovat 

 odvodí význam neznámých slov 

 využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, 
encyklopedie a média 

 čte s porozuměním zjednodušené literární texty na vyšší 
úrovni 

 postihne zápletku a sled událostí ve filmu či divadelní hře 

2. Gramatika 

3. ročník 
 Determinátory 

 Minulé časy  
– předminulý čas 
průběhový 

 Průběhové a prosté 
časy 

 Vztažné věty 

 Věty vedlejší 
zkracované 
příčestím 

 Trpný rod 

 Zájmena 

 Vyjádření 
budoucnosti – 
předbudou í čas 
a budoucí 
průběhový čas 

4. ročník 
 Podmínkové věty, 

smíšené 
podmínkové věty 

 Modalita 

 Slovesné vazby 
s infinitivem 
a gerundiem 

 Nepřímá řeč 

 Stavba složitých 
souvětí 

 Perfekta 

 

3. ročník 

P1.1, P1.3, P1.5 

P2.4 

P3.2 

P3.3 

 

4. ročník 

P1.2–5 

P2.1–3 

P3.1–3 

P4.2 
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ÚSTNÍ PROJEV 

Žák 
 formuluje srozumitelně a gramaticky správně svůj názor 

a vyjádří své stanovisko 

 srozumitelně reprodukuje náročnější přečtený nebo 
vyslechnutý autentický text 

 sestaví a přednese souvislý projev na zadané téma 

 aktivně využívá osvojenou slovní zásobu se vztahem 
k probíraným tématům 

 spontánně a gramaticky správně reaguje i v méně běžných 
situacích a diskutuje i na abstraktní témata 

 při setkání s rodilými mluvčími je schopen vést dialog 
a zapojit se do diskuze 

 

3. Slovní zásoba 

3. ročník 
 Synonyma, 

antonyma, 
homofona 

 Slovotvorba 

 Kolokace 

 Frázová slovesa 

 Idiomy 

 Spojovací výrazy 

 Hovorové výraz 

4. ročník 
 Synonyma, 

antonyma, 
homofona 

 Slovotvorba 

 Kolokace 

 Frázová slovesa 

 Idiomy 

 Spojovací výrazy 

 Hovorové výrazy
 

 

Č, Z, D, SV 

Environmentální 
výchova 

Doplňkové aktivity: 

Práce se slovníky 

Práce s mapou 

Práce s ICT 

Jednoduchý projekt 
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák 
 logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný 

projev různých slohových stylů 

 využívá různé typy slovníků při zpracování písemného 
projevu na předem neznámé téma 

 gramaticky a stylisticky správně reaguje na písemný projev 

 

II. TEMATICKÉ OKRUHY 

3. ročník 
 Osobnost, národní 

identita 

 Humor – komedie, 
humor v literatuře, 
anekdoty 

 Móda, image 

 Kultura – poezie, 
architektura, 
hudba, film 

 Vědecký 
a technický pokrok

4. ročník 
 Pokrok v lékařství 

 Cestování 

 Globální problémy 

 Životní prostředí 

 Sociální problémy 

 Konfliktní situace 
a jejich řešení 
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 III. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 

3. ročník  
 Vyjadřování 

preferencí, 
preference 
s modifikátory 

 Neurčitý jazyk 

 Formální 
prezentace 

 Vyjadřování 
názoru, souhlas, 
nesouhlas 

 Objasnění názoru 

 Odůvodnění 
názoru  

 Poskytnutí rady 
a žádost o radu 

 Prezentace tématu  

 Zdvořilé žádosti, 
zdvořilostní fráze 

4. ročník 
 Vyjadřování 

názoru  
– použití neosobní 
vazby 

 Vyjadřování 
názoru, souhlas, 
nesouhlas 

 Diskuze na základě 
obrázku, fotografie 
a textu 

 Vyjádření návrhu, 
reakce na návrh 

 Hyperbolická 
vyjádření, 
eufemismy 

 Řešení problémů 

 Hádky 

 Vyjadřování emocí  

 Formální 
konverzace, 
telefonní hovory

 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  A 25  

Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 IV. SLOHOVÉ ÚTVARY 

3. ročník 
 Formální 

a neformální dopis 

 Knižní recenze 

 Popis místa 

 Filmová recenze 

 

4. ročník 
 Popis události 

 Úvaha 

 Formální dopis  
– vyžádání 
informací 

 Formální dopis  
– žádost 
o zaměstnání 

 Formální dopis, 
stížnost
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Ročník: 3 a 4 Předmět: Anglický jazyk, vyšší úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 V. REÁLIE ANGLICKY 
MLUVÍCÍCH ZEMÍ 

 Politické a ekonomické postavení ve světě 

 Geografie 

 Významné události z historie 

 Stručná charakteristika ekonomiky, společnosti 
a kultury 

 Životní styl, tradice, zvyky, svátky 

 Vzdělávací systém 

 Významné osobnosti 

 Jazykové zvláštnosti a odlišnosti 

 Aktuální události a významné dění 

 Vybraní autoři a díla britské a americké 
literatury 
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Další cizí jazyk (francouzský, německý, ruský, španělský)  
Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 4 4 3 3 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP G. 

V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích ob-
sahů průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP G, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech RVP G, Multikulturní výchova RVP G, Envi-
ronmentální výchova RVP G Mediální výchova RVP G. 

V 1. ročníku čtyřletého studia má žák možnost si zvolit jeden z nabídky čtyř jazyků (ně-
meckého, francouzského, španělského nebo ruského) pro další studium. Změna 
v průběhu studia není možná. V 5. ročníku osmiletého studia pokračuje žák ve studiu 
jazyka, který si zvolil již ve 3. ročníku. 

Ve všech hodinách cizího jazyka se třída dělí na skupiny, dělení je provedeno na za-
čátku 1. ročníku čtyřletého studia podle pokročilosti žáků. V 5. ročníku osmiletého stu-
dia pokračují žáci v již zvolených skupinách pokročilosti. Přesuny dle pokročilosti jsou 
ve výjimečných případech možné.V každém ročníku studenti napíší povinně dvě kont-
rolní práce. 

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto 
předmětu. Výuka je v jednotlivých ročnících zaměřena na komplexní rozvoj všech jazy-
kových dovedností (receptivních řečových dovedností: poslech, čtení, produktivních 
řečových dovedností: písemný projev, ústní projev, interaktivních řečových doved-
ností: ústní interakce) a dále jejich postupné, systematické rozšiřování, prohlubování 
a zdokonalování. Požadované jazykové kompetence žáka jsou zaměřeny na konkrétní 
a všeobecná témata a na dovednost žáka komunikovat a reagovat v běžných životních 
situacích. Kromě dosažení jazykových dovedností je výuka zaměřena i na poznání kul-
tury zemí příslušné jazykové oblasti (teoreticky i prakticky v rámci poznávacích zá-
jezdů a výměnných pobytů), dále na pochopení významu znalosti cizích jazyků pro 
osobní a dále i profesní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, re-
spekt, tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Náplň učiva zahrnuje 
tematické okruhy z geografie, biologie, společenských věd, historie a světové literatury. 
Studenti píší dvě povinné kontrolní písemné práce v každém školním roce. 

Jednotlivé výstupy v rámci učiva byly stanoveny na základě Společného evropského 
referenčního rámce v souladu s RVP G. Minimální dosažená úroveň obtížnosti 
v předmětu Další cizí jazyk je referenční úroveň B1 mezinárodní škály jazykových 
úrovní. 

Maturitní zkoušku lze skládat ve společné části i v profilové části minimálně na úrovni 
B1, tj. základní úroveň obtížnosti. 
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Na předmět Další cizí jazyk navazuje ve 3. ročníku čtyřletého studia a v 7. ročníku os-
miletého studia dvouletý volitelný seminář Konverzace v německém, francouzském, 
ruském nebo španělském jazyce a v případě zájmu i následující rok pak stejnojmenné 
jednoleté volitelné semináře. Seminář je zaměřen na produktivní řečové dovednosti, 
především na ústní projev, dále na interaktivní a také na receptivní řečové dovednosti. 
Témata a situace se týkají oblasti osobní, osobnostní, veřejné, vzdělávací, společenské 
a pracovní. Vychází se z autentických situací, se kterými se žák může setkat 
v každodenním životě a při cestování do zemí dané jazykové oblasti. 

Pro zájemce je od 2. a 3. ročníku čtyřletého studia a od 6. a 7. ročníku osmiletého stu-
dia nabízena možnost si zvolit ještě jeden další cizí jazyk (francouzský, německý nebo 
ruský) jako nepovinný předmět. 

V případě zájmu studentů o získání zkoušky Zertifikat Deutsch jazykové úrovně B1 
Společného evropského referenčního rámce bude otevřen ve 3. ročníku čtyřletého 
a v 7. ročníku osmiletého studia jednoletý seminář s názvem Zertifikat Deutsch B1. 

Pro výuku jsou k dispozici jazykové učebny vybavené didaktickou technikou 
a příležitostně i učebny vybavené počítačovou technikou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– vybírá a předkládá studentům vhodné texty, vede je k následné analýze a společné 

diskusi 
kompetence k učení, sociální a personální, komunikativní. 

– zadává samostatné tvořivé úkoly – psaní jazykových prací odpovídajícího rozsahu 
kompetence komunikativní 
 

– zapojuje studentům do předmětových soutěží a tím je motivuje k hlubšímu studiu 
jazyka 
kompetence k učení, kompetence komunikativní 
 

– organizuje práci studentům ve skupinách 
kompetence sociální a personální, kompetence občanské 
 

– vede studenty k práci se slovníky, s internetem, médii a IT 
kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů 
 

– zadává tvořivé úkoly – jazykové projekty přiměřeného rozsahu 
kompetence k řešení problémů, kompetence k učení 
 

Studenti  
– mají možnost se účastnit výměnného pobytu ve spolupráci s partnerskou školou ve 

Vídni, dále jednodenních či vícedenních poznávacích zájezdů do německy mluvících 
zemí nebo do evropských frankofonních zemí 
kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence k učení, 
kompetence komunikativní 

Učitel  
– motivuje studenty k dalšímu studiu jazyka a k jeho využití v osobním a profesním 

životě – kompetence k podnikavosti
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Ročník: 1 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým pokynům a větám 

 reaguje na podněty z oblasti běžných 
komunikačních situací 

 pochopí smysl jednoduché, pomalé a pečlivě 
vyslovované konverzace 

  rozumí jednoduchým instrukcím týkající se 
organizace výuky  

 

Jazykové prostředky 

Fonetika 
 abeceda 

 fonetická transkripce 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

 

 Pravopis 
 základní rozdíly mezi psanou a mluvenou podobou 

slova 

 interpunkce 

 pravidla u běžných slov 

 stažené tvary 

 běžně používané litografické znaky 

Náměty 
skupinová práce 

domácí příprava 

jednoduchý krátký 
projekt 

využití audio 
a videotechniky 

ústní prezentace 
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Ročník: 1 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Slovní zásoba 
 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

 

Žák 

Čtení s porozuměním 
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

  vyslovuje a čte foneticky správně jednoduchý text 
obsahující známou slovní zásobu 

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých materiálů 
s využitím vizuální techniky 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný slovník 

 v jednoduchém textu vyhledá informaci  

 odpoví na otázky související s textem 

 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména a členy, slova složená a sousloví 

 přídavná jména 

 zájmena 

 jednoduché slovesné časy 

 některá způsobová slovesa 

 některá nepravidelná slovesa 

 vyjádření přítomnosti a budoucnosti 

 otázka a zápor 

 věta jednoduchá a pořádek slov 

 číslovky 

 předložky 
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Ročník: 1 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Ústní projev 
 adekvátně reaguje na jednoduché pokyny a věty 

 používá základní slovní zásobu z okruhů rodina, 
škola, místo, kde žije, bydlení, město, jídlo, 
restaurace, obchody, nákupy 

 tvoří a obměňuje jednoduché věty, dbá na 
gramatickou správnost 

 odpoví na otázku týkající se známých jevů 
a skutečností 

 zapojí se do jednoduchého rozhovoru na předem 
známé téma 

 umí poskytnout číselné údaje (věk, čas, telefonní 
číslo, cenu) 

 v jednoduchých větách poskytne informaci o sobě 

Písemný projev 
 osvojí si základní aspekty písemné podoby daného 

jazyka 

 napíše krátké sdělení o sobě 

 napíše krátkou korespondenci (pohled, inzerát, 
pozvánku, dopis, e-mail, vzkaz) 

 sestaví jednoduché sdělení týkající se probíraných 
tematických okruhů 

 napíše krátké vyprávění 

Tematické okruhy 
 škola 

 místo, kde žije 

 bydlení 

 povolání, zaměstnání 

 tradice a zvyky, svátky 

 důležité zeměpisné údaje 

 rodina 

 město 

 jídlo, restaurace, hotely 

 obchody, nákupy 

 

Komunikační situace 
 pozdrav, rozloučení se 

 první kontakty s cizincem 

 představit sebe i ostatní osoby 

 poděkování 

 připravit a vést interview 

 omluva a reakce na ni 

 o něco požádat při běžném styku s lidmi 

 

 

P1.1. P1.3 

 

 
Z – německy mluvící 
země 

Č 

 

 

 

 

 

P1.3 
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Ročník: 2 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních 

situacích 

 ve známých situacích rozumí jednoduchým 
informacím 

 reaguje na podněty z oblasti běžných 
komunikačních situací 

 dokáže pochopit téma pomalé konverzace, mluví-li 
se standardním jazykem 

 rozumí instrukcím týkající se organizace výuky  

 

Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

Pravopis 
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Slovní zásoba 
 

Náměty 
skupinová práce 

domácí příprava 

jednoduchý krátký 
projekt 

využití audio 
a videotechniky 

ústní prezentace 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

dlouhodobé projekty 
(výměnné pobyty) 
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Ročník: 2 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Čtení s porozuměním 
 upevňuje a rozvíjí grafickou a mluvenou podobu 

slova 

  zdokonaluje výslovnost a fonetickou správnost 
jednoduchého čteného textu obsahujícího známou 
slovní zásobu 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 rozumí běžným informačním tabulím na veřejných 
místech 

 dokáže získat relevantní informace ze článků 
v novinách či časopisech 

 rozumí v hrubých rysech obsahu krátkého příběhu 

 odpoví na otázky související s textem 

 rozumí jednoduchým pokynům v učebnici 

využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný slovník 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména a členy, vlastní jména 

 přídavná jména, stupňování 

 zájmena – přivlastňovací, zvratná, osobní, tázací 

 přítomný čas nepravidelných sloves 

 některá další způsobová slovesa 

 pomocná slovesa 

 minulý čas 

 slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou 

 předložky 

 souvětí souřadné a podřadné 

Tematické okruhy 
 denní režim 

 zájmy a koníčky, plány do budoucna 

 zdravý životní styl 

 sport 

 významné události z historie 

  významné osobnosti 

  cestování a turistika 

 móda, oblékání 

 

P1.1, P1.2  

P2.4 
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Ročník: 2 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů denní 

režim, zájmy a koníčky, zdravý životní styl, sport, 
významné události z historie, významné osobnosti, 
dovolená, móda, oblékání 

 gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché 
věty i některé věty vedlejší  

 dokáže popsat jednoduchým způsobem známé 
osoby a situace, události 

 umí stručně a jednoduše hovořit o osobních 
zkušenostech, problémech a umí navrhnout 
jednoduché řešení 

 zvládne vyjádřit jednoduše svůj názor na všední 
téma 

 dokáže podat stručně a jednoduše základní 
informace ke známému tématu 

 umí popsat, jak něco udělat 

 zapojí se do jednoduchého rozhovoru či diskuse na 
předem známé téma 

 umí reprodukovat kratší text 
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Ročník: 2 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Písemný projev 
 dále si osvojuje a upevňuje grafickou podobu 

daného jazyka 

 umí popsat srozumitelným způsobem známé osoby 
či věci 

 jednoduchými výrazy popíše každodenní aspekty 
svého života 

 dokáže vytvořit krátké sdělení či podat stručnou 
informaci 

 poskytne písemně stručné informace o známých 
tématech a umí si je i vyžádat 

 napíše krátkou osobní korespondenci (pohlednici, 
formální dopis, e-mail), dále krátký praktický text 
(oznámení, inzerát), krátký útvar (poznámku) 

Komunikační situace 
 informovat o problémech a potížích, navrhovat 

řešení 

 vyjádřit prosbu, pomoc, lítost 

 hovořit, diskutovat na dané téma, srovnávat 

 vyjádření svého názoru při konverzaci na všední 
téma 

 jednoduché otázky a jednoduchá tvrzení a reakce na 
ně 

 poskytnutí jednoduché informace a dotaz na ni 

 něco navrhnout, přijmout a odmítnout návrhy 
ostatních v běžné situaci 

 získávání a sdělování jednoduchých informací, 
argumentace 

 informovat o událostech z minulosti, vyjádřit 
posloupnost událostí 

 formulovat předpoklady 

 anketa 

 

 

P1.3, P1.4 

 

 

Z – německy mluvící 
země 

Č 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 10 

 

Ročník: 3 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým informacím a číselným 

údajům ve známých situacích 

 dokáže pochopit hlavní smysl krátkých sdělení 

 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních 
situacích 

 dokáže pochopit téma konverzace, mluví-li se 
pomalu a standardním jazykem 

 dokáže rozpoznat téma rozhlasové zprávy 

 pochopí v hrubých rysech vyprávění jednoduchého 
všedního příběhu 

 rozumí popisu známých faktů či skutečností, které 
ho zajímají 

 

 

Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti, rytmus, intonace, tónový průběh slova 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

Pravopis 
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Slovní zásoba 
 

Náměty 
skupinová práce 

domácí příprava 

jednoduchý projekt 

využití audio 
a videotechniky 

ústní prezentace  

 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

dlouhodobé projekty 
(výměnné pobyty) 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 11  

Ročník: 3 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Čtení s porozuměním 
 dále upevňuje a rozvíjí grafickou a mluvenou 

podobu slova 

 srozumitelně a foneticky správně čte méně náročný 
autentický text se slovní zásobou na běžná témata 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 je schopen nalézt určitou specifickou informaci 
v přehledovém informativním textu z jemu známé 
oblasti 

 dokáže získat relevantní informace, fakta 
z krátkých novinových oznámení, z článků 
v novinách či časopisech 

 rozumí v hrubých rysech obsahu krátkého příběhu 

 rozumí krátkým referátům na známé téma 

 rozumí jednoduchým pokynům, pokud jsou 
formulovány v postupných krocích a případně 
doplněny obrázky 

 rozumí určujícím informacím v informativních 
textech z běžného života 

 umí jednoduše popsat nějaký předmět, situaci 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný překladový slovník 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména a členy 

 přídavná jména ve funkci přívlastku 

 zájmena – tázací, zájmenná příslovce  

 minulý čas  

 budoucí čas (futurum I) 

 pomocná slovesa 

 konjunktiv II 

 trpný rod (pasivum) 

 příčestí přítomné a minulé 

 souvětí souřadné a podřadné 

 vztažné věty 

 nepřímá otázka 
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Ročník: 3 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů 

zaměstnání, běžné profese, média (noviny, 
časopisy), plány do budoucna, společenské vztahy, 
navazování kontaktů, cestování a turistika  

 gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché 
věty i některé další věty vedlejší  

 dokáže popsat jednoduchým způsobem známé věci 
a osoby z probraných témat 

 umí stručně a jednoduše hovořit o osobních 
zkušenostech a zážitcích 

 zvládne vyjádřit jednoduše svůj názor na všední 
témata 

 dokáže hovořit jednoduchým způsobem 
o budoucích plánech 

 umí vyjádřit jednoduchým způsobem domněnku 

 zvládne vyprávět události jednoduchého příběhu 

 dokáže popsat jednoduše a jasně předměty, věci, 
osoby, které zná nebo ho zajímají 

 umí jasně vyjádřit číselné údaje 

 zapojí se do jednoduchého rozhovoru či diskuse na 
předem známé téma 

Komunikační situace 
 informovat se na cestu 

 získávání a sdělování informací, diskutovat, 
vysvětlovat 

 vyjádření svého názoru či své preference 
v konverzaci na všední téma 

 jednoduché otázky a jednoduchá tvrzení a reakce na 
ně 

 poskytnutí jednoduché informace a dotaz na ni 

 vyjádřit pozdrav, prosbu, omluvu a poděkování, 
požádat o svolení 

 vyjádření emocí, pocitů, že někoho něco mrzí nebo 
těší 

 formulovat rady, vyjadřovat předpoklady, přání 

 v běžné situaci něco navrhnout, přijmout 
a odmítnout návrhy ostatních, navrhnout 
alternativu, umět být nápomocen v typické všední 
situaci 

 anketa 

 

 

P1.3, P1.4, P1.5 

 

 
Z – německy mluvící 
země 

Č 

It – počítačové 
programy, internet, 
elektronické slovníky  
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Ročník: 3 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Písemný projev 
 dále si osvojuje a upevňuje grafickou podobu 

daného jazyka 

 zvládne psát velmi jednoduché osobní a formální 
dopisy, vzkazy, pohledy či e-maily o sobě 

 jednoduchými výrazy popíše každodenní aspekty 
svého života 

 umí napsat svůj životopis 

 dokáže popsat velmi krátce a jednoduše své osobní 
zkušenosti a zážitky 

 umí zaznamenat informace k nějakému známému 
tématu, případně k dané textové předloze 

 umí jednoduše a jasně popsat předměty a osoby, 
které zná nebo které ho zajímají  

 

Tematické okruhy 
 zaměstnání 

 běžné profese 

 média (noviny, časopisy) 

 plány do budoucna 

 život na venkově a ve městě 

 společenské vztahy 

 navazování kontaktů 

 cestování a turistika  

 

 

P1.1, P1.3, P1.4 

P5.1, P5.2 
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Ročník: 4 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 v hrubých rysech rozumí diskusi vztahující se ke 

společensky aktuálnímu tématu 

 dokáže zachytit jednotlivé důležité informace, 
o nichž se hovoří 

 pochopí hlavní závěry např. z reportáží o událostech 
či o společensky významných faktech 

 pochopí hlavní teze a zásadní informace z krátkých 
rozhovorů či přednášek 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám autentického 
ústního projevu 

 rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, 
identifikuje různé styly a citová zabarvení promluvy 

 

Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti, rytmus, intonace, tónový průběh slova 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

Pravopis 
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Slovní zásoba 
 synonyma, antonyma 

Náměty 
skupinová práce 

domácí příprava 

jednoduchý projekt 

využití audio 
a videotechniky 

ústní prezentace  

 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

práce s časopisy 

dlouhodobé projekty 
(výměnné pobyty) 
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Ročník: 4 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Čtení s porozuměním 
 čte nahlas, srozumitelně a foneticky správně méně 

náročný autentický text se slovní zásobou na běžná 
témata 

 odhadne význam neznámých slov na základě již 
osvojené slovní zásoby a kontextu 

 užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu 
čtení 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám psaného textu 
na běžné a známé téma 

 identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší 
hlavní informace 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 pochopí popis nějakého předmětu či situace, která 
není nová nebo ho zajímá 

 pochopí v textu s aktuální či známou tematikou 
hlavní závěry a nejdůležitější argumenty 

 využívá různé druhy slovníků při přečtení 
nekomplikovaných faktografických textů 

 

Gramatické kategorie 
 vazby podstatného a přídavného jména  

 přejatá slova 

 složená podstatná a přídavná jména 

 stupňování přídavných jmen 

 zájmena – neurčitá  

 minulý čas  

 konjunktiv I 

 přímá a nepřímá řeč 

 souvětí podřadné 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 16 

Ročník: 4 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů jazyková 

kultura, životní prostředí a jeho ochrana, významné 
osobnosti a jejich úspěchy, významné události 
z historie, kultura, životní styl, tradice a zvyky 
v porovnání s Českou republikou, multikulturní 
společnost, státní struktura, cestování, literatura 

 vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska 
v krátkém a jednoduchém projevu na téma osobních 
zájmů nebo každodenního života  

 reaguje adekvátně a gramatiky správně v běžných, 
každodenních situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeologických obratů 

 s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky 
správně s použitím osvojené slovní zásoby 
a gramatických prostředků 

 zapojí se, případně s menšími obtížemi, do 
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a známé 
téma v předvídatelných každodenních situacích 

 sestaví ústně souvislý text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

 

Komunikační situace 
 zapojit se do hovoru bez přípravy na blízké téma 

 získávání a sdělování informací, diskutovat, 
vysvětlovat 

 vyjádření svých pocitů, názorů a reagovat na cizí 
emoce 

 formulovat telefonický dotaz a stejně tak i na 
telefonický dotaz odpovědět 

 krátká prezentace 

 

 

P1.3, P1.5 

P5.1 

 

 

 
Z – německy mluvící 
země 

Č, D 

It – počítačové 
programy, internet, 
elektronické slovníky 
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Ročník: 4 Předmět: Německý jazyk (A1–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  
 formuluje a je schopen vysvětlit jednoduše svůj 

názor na běžné téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

 jednoduše a souvisle popíše sny, pocity a cíle, své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi související, 
zážitky, události 

 shrne obsahově jednoduché informace 

 srozumitelně zformuluje hypotézu 

 umí vytvořit, vysvětlit, popsat krátkou prezentaci 

Písemný projev 
 je schopen vysvětlit, proč zastává určitý názor, 

důvody svého chování či proč má určitý plán 

 dokáže vést písemnou konverzaci na běžná témata 
a témata, která ho zajímají 

 umí odpovědět na inzerát a přitom písemně zažádat 
o více informací 

 formuluje a je schopen vysvětlit jednoduše svůj 
názor na běžné téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

Tematické okruhy 
 jazyková kultura 

 životní prostředí a jeho ochrana 

 významné osobnosti a jejich úspěchy 

 významné události z historie 

 kultura, životní styl, tradice a zvyky v porovnání 
s Českou republikou 

 multikulturní společnost 

 státní struktura 

 geografické zařazení a stručný popis země 

 cestování 

 literatura – ukázky významných literárních děl 

 

 

P1.3, P2.4, P3.1 

P4.2, P4.3 

 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 18 

Ročník: 1 (5) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních 

situacích, ve známých situacích rozumí 
jednoduchým informacím, reaguje na podněty 
z oblasti běžných komunikačních situací 

 dokáže pochopit téma pomalé konverzace, mluví-li 
se standardním jazykem 

 rozumí instrukcím týkajícím se organizace výuky  

Čtení s porozuměním 
 upevňuje a rozvíjí grafickou a mluvenou podobu 

slova 

 zdokonaluje výslovnost a fonetickou správnost 
jednoduchého čteného textu obsahujícího známou 
slovní zásobu 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 rozumí běžným informačním tabulím na veřejných 
místech 

 dokáže získat relevantní informace z textů  

 rozumí v hrubých rysech obsahu krátkého příběhu 

 odpoví na otázky související s textem, rozumí 
jednoduchým pokynům v učebnici 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný slovník 

Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

Pravopis 
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Slovní zásoba 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména a členy 

 přídavná jména 

 zájmena – zvratná 

 přítomný čas nepravidelných sloves 

 některá další způsobová slovesa 

 pomocná slovesa minulý čas 

 předložky 

 souvětí souřadné a podřadné 

Náměty 
skupinová práce 

domácí příprava 

jednoduchý projekt 

využití audio 
a videotechniky 

ústní prezentace 

 

 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

dlouhodobé projekty 
(výměnné pobyty) 
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Ročník: 1 (5) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů zdravý 

životní styl, sport, významné události z historie, 
významné osobnosti, cestování a turistika 

 gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché 
věty i některé věty vedlejší  

 dokáže popsat jednoduchým způsobem známé 
osoby a situace, události 

 umí stručně a jednoduše hovořit o osobních 
zkušenostech, problémech a umí navrhnout 
jednoduché řešení 

 zvládne vyjádřit jednoduše svůj názor na všední 
téma 

 dokáže podat stručně a jednoduše základní 
informace ke známému tématu 

 umí získat a sdělit informaci 

 zapojí se do jednoduchého rozhovoru či diskuse na 
předem známé téma 

 umí reprodukovat kratší text 

 

Tematické okruhy 
 zdravý životní styl 

 sport 

 významné události z historie 

 významné osobnosti 

 cestování a turistika 

Komunikační situace 
 informovat o problémech a potížích, navrhovat 

řešení 

 vyjádřit prosbu, pomoc, lítost 

 hovořit, diskutovat na dané téma 

 vyjádření svého názoru při konverzaci na všední 
téma 

 jednoduché otázky a jednoduchá tvrzení a reakce na 
ně 

 poskytnutí jednoduché informace a dotaz na ni 

 něco navrhnout, přijmout a odmítnout návrhy 
ostatních v běžné situaci 

 získávání a sdělování jednoduchých informací, 
argumentace, formulace předpokladů 

 anketa 

 

P1.1, P1.2  

P2.4 

 

 

 

 

 

 

P1.3, P1.4 

 

 
Z – německy mluvící 
země 

Č 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 20 

Ročník: 1 (5) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Písemný projev 
 dále si osvojuje a upevňuje grafickou podobu 

daného jazyka 

 umí popsat srozumitelným způsobem známé osoby 
či věci 

 jednoduchými výrazy popíše každodenní aspekty 
svého života 

 dokáže vytvořit krátké sdělení či podat stručnou 
informaci 

 poskytne písemně stručné informace o známých 
tématech a umí si je i vyžádat 

 napíše krátkou osobní korespondenci (pohlednici, 
jednoduchý formální dopis, e-mail), dále krátký 
praktický text (oznámení), krátký útvar (poznámku) 
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Ročník: 2 (6) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým informacím a číselným 

údajům ve známých situacích 

 dokáže pochopit hlavní smysl krátkých sdělení 

 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních 
situacích 

 dokáže pochopit téma konverzace, mluví-li se 
pomalu a standardním jazykem 

 dokáže rozpoznat téma rozhlasové zprávy 

 pochopí v hrubých rysech vyprávění jednoduchého 
všedního příběhu 

 rozumí popisu známých faktů či skutečností, které 
ho zajímají 

 

Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti, rytmus, intonace, tónový průběh slova 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

Pravopis 
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Slovní zásoba 
 

 

Náměty 
skupinová práce 

domácí příprava 

jednoduchý projekt 

využití audio 
a videotechniky 

ústní prezentace 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

dlouhodobé projekty 
(výměnné pobyty) 
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Ročník: 2 (6) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Čtení s porozuměním 
 dále upevňuje a rozvíjí grafickou a mluvenou 

podobu slova 

 srozumitelně a foneticky správně čte méně náročný 
autentický text se slovní zásobou na běžná témata 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 je schopen nalézt určitou specifickou informaci 
v přehledovém informativním textu z jemu známé 
oblasti 

 dokáže získat relevantní informace, fakta 
z krátkých novinových oznámení, z článků 
v novinách či časopisech 

 rozumí v hrubých rysech obsahu krátkého příběhu 

 rozumí krátkým referátům na známé téma 

 rozumí jednoduchým pokynům, pokud jsou 
formulovány v postupných krocích a případně 
doplněny obrázky 

 rozumí určujícím informacím v informativních 
textech z běžného života 

 umí jednoduše popsat nějakou událost, situaci 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný překladový slovník 

 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména a členy 

 přídavná jména ve funkci přívlastku, stupňování 

 zájmena - tázací  

 minulý čas  

 budoucí čas (futurum I) 

 pomocná slovesa 

 souvětí souřadné a podřadné 

 nepřímá otázka 
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Ročník: 2 (6) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů móda, 

oblečení, zaměstnání, běžné profese, média (noviny, 
časopisy), plány do budoucna, společenské vztahy, 
navazování kontaktů, život na vesnici a ve městě 

 gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché 
věty i některé další věty vedlejší  

 dokáže popsat jednoduchým způsobem známé 
události a osoby z probraných témat 

 umí stručně a jednoduše hovořit o osobních 
zkušenostech a zážitcích 

 zvládne vyjádřit jednoduše vlastní názor na všední 
témata 

 dokáže hovořit jednoduchým způsobem 
o budoucích plánech 

 dokáže popsat jednoduše a jasně předměty, věci, 
osoby, které zná nebo ho zajímají, vlastnosti, 
pocity, emoce, vzhled 

 umí jasně vyjádřit číselné údaje 

 zapojí se do jednoduchého rozhovoru či diskuse na 
předem známé téma 

 

Komunikační situace 
 získávání a sdělování informací, diskutovat, 

vysvětlovat 

 vyjádření svého názoru či své preference 
v konverzaci na všední téma 

 jednoduché otázky a jednoduchá tvrzení a reakce na 
ně 

 poskytnutí jednoduché informace a dotaz na ni 

 vyjádřit pozdrav, prosbu, omluvu a poděkování, 
požádat o svolení 

 vyjádření emocí, pocitů, že někoho něco mrzí nebo 
těší 

 povídání na téma obavy a naděje mladých ohledně 
budoucnosti 

 anketa 

 

 

P1.3, P1.4, P1.5 

 

 
Z – německy mluvící 
země 

Č, It 
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Ročník: 2 (6) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Písemný projev 
 dále si osvojuje a upevňuje grafickou podobu 

daného jazyka 

 zvládne psát velmi jednoduché osobní vzkazy, 
pohledy či e-maily o sobě, krátký praktický text 
(oznámení, inzerát), delší písemný útvar (dopis), 
jednoduchý formální dopis, anketa 

 jednoduchými výrazy popíše každodenní aspekty 
svého života 

 umí napsat svůj životopis 

 dokáže popsat velmi krátce a jednoduše své osobní 
zkušenosti a zážitky 

 umí zaznamenat informace k nějakému známému 
tématu, případně k dané textové předloze 

 umí jednoduše a jasně popsat události a osoby, které 
zná nebo které ho zajímají  

 

Tematické okruhy 
 móda, oblečení 

 zaměstnání 

 běžné profese 

 média (noviny, časopisy) 

 plány do budoucna 

 život na venkově a ve městě 

 společenské vztahy 

 navazování kontaktů 

 

 

P1.1, P1.3, P1.4 

P5.1, P5.4 
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Ročník: 3 a 4 (7 a 8) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 v hrubých rysech rozumí diskusi vztahující se ke 

společensky aktuálnímu tématu 

 dokáže zachytit jednotlivé důležité informace, 
o nichž se hovoří 

 pochopí hlavní závěry např. z reportáží o událostech 
či o společensky významných faktech 

 pochopí hlavní teze a zásadní informace z krátkých 
rozhovorů či přednášek 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám autentického 
ústního projevu 

 rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, 
identifikuje různé styly a citová zabarvení promluvy 

 

Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti, rytmus, intonace, tónový průběh slova 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

Pravopis 
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Slovní zásoba 
 synonyma, antonyma 

 

Náměty 
skupinová práce 

domácí příprava 

jednoduchý projekt 

využití audio 
a videotechniky 

ústní prezentace  

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

práce s časopisy 

dlouhodobé projekty 
(výměnné pobyty) 
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Ročník: 3 a 4 (7 a 8) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Čtení s porozuměním 
 čte nahlas, srozumitelně a foneticky správně méně 

náročný autentický text se slovní zásobou na běžná 
témata 

 odhadne význam neznámých slov na základě již 
osvojené slovní zásoby a kontextu 

 užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu 
čtení 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám psaného textu 
na běžné a známé téma 

 dokáže získat relevantní informace, fakta 
z krátkých novinových oznámení, z článků 
v novinách či časopisech 

 identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší 
hlavní informace 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 pochopí popis nějakého předmětu či situace, která 
není nová nebo ho zajímá 

 pochopí v textu s aktuální či známou tematikou 
hlavní závěry a nejdůležitější argumenty 

 využívá různé druhy slovníků při přečtení 
nekomplikovaných faktografických textů 

Gramatické kategorie 
 vazby podstatného a přídavného jména  

 přejatá slova 

 složená podstatná a přídavná jména 

 stupňování přídavných jmen 

 zájmena – neurčitá, zájmenná příslovce  

 konjunktiv II 

 trpný rod (pasivum) 

 příčestí přítomné a minulé 

 minulý čas  

 konjunktiv I 

 přímá a nepřímá řeč 

 vztažné věty 

 souvětí podřadné 
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Ročník: 3 a 4 (7 a 8) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů jazyková 

kultura, životní prostředí a jeho ochrana, významné 
osobnosti a jejich úspěchy, významné události 
z historie, kultura, životní styl, tradice a zvyky 
v porovnání s Českou republikou, multikulturní 
společnost, státní struktura, cestování, literatura, 
reálie německy mluvících zemí 

 vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska 
v krátkém a jednoduchém projevu na téma osobních 
zájmů nebo každodenního života  

 reaguje adekvátně a gramatiky správně v běžných, 
každodenních situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeologických obratů 

 s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky 
správně s použitím osvojené slovní zásoby 
a gramatických prostředků 

 zapojí se, případně s menšími obtížemi, do 
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a známé 
téma v předvídatelných každodenních situacích 

 sestaví ústně souvislý text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

 

Komunikační situace 
 zapojit se do hovoru bez přípravy na blízké téma 

 získávání a sdělování informací, diskutovat, 
vysvětlovat 

 vyjádření svých pocitů, názorů a reagovat na cizí 
emoce 

 formulovat telefonický dotaz a stejně tak i na 
telefonický dotaz odpovědět 

 ptát se na lidi a věci 

 vyjádřit své mínění 

 reakce na argumenty pro a proti 

 krátká prezentace 

 

 

P1.1, P1.3, P1.5 

P5.1 

 

 
Z – německy mluvící 
země 

Č, It, D 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 28 

Ročník: 3 a 4 (7 a 8) Předmět: Německý jazyk (A2–B1) 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  
 formuluje a je schopen vysvětlit jednoduše svůj 

názor na běžné téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

 jednoduše a souvisle popíše sny, pocity a cíle, své 
okolí, své zájmy a činnosti s nimi související, 
zážitky, události 

 umí vyjádřit jednoduchým způsobem domněnku 

 zvládne vyprávět události jednoduchého příběhu 

 shrne obsahově jednoduché informace 

 srozumitelně zformuluje hypotézu 

 umí vytvořit, vysvětlit, popsat krátkou prezentaci 

Písemný projev 
 je schopen vysvětlit, proč zastává určitý názor, 

důvody svého chování či proč má určitý plán 

 dokáže vést písemnou konverzaci na běžná témata 
a témata, která ho zajímají 

 umí odpovědět na inzerát a přitom písemně zažádat 
o více informací 

 formuluje a je schopen vysvětlit jednoduše svůj 
názor na běžné téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

 

Tematické okruhy 

 
 jazyková kultura 

 životní prostředí a jeho ochrana 

 významné osobnosti a jejich úspěchy 

 významné události z historie 

 kultura, životní styl, tradice a zvyky v porovnání 
s Českou republikou 

 multikulturní společnost 

 státní struktura 

 geografické zařazení a stručný popis německy 
mluvících zemí  

 cestování 

 literatura – ukázky významných literárních děl 

 

P2.4, P3.1 

P4.2, P4.3 
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Ročník: 1 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

POROZUMĚNÍ A POSLECH 
 seznámí se s různými technikami poslechu 

 dokáže zaznamenat konkrétní informace 
z jednoduché a zřetelné promluvy 

 běžně rozumí promluvám obsahujícím slovní 
zásobu osvojovaných témat 

 rozumí instrukcím a požadavkům při organizaci 
jazykové výuky

I. FONETIKA 
 základní fonetické jevy 

 slovní a větný přízvuk 

 základní druhy větné intonace 

 

 

P1.1, P1.3, P1.5 

P2.4 

P3.1 

P5.2 

ČTENÍ 
 čte foneticky správně přiměřeně náročný text 

 seznámí se s různými technikami čtení 

 rozumí obsahu textů v učebnici a jednoduchých 
autentických materiálů – i s využitím vizuální 
podpory 

 v jednoduchém textu vyhledá konkrétní informaci 

 dokáže odpovědět na otázky vztahující se k textu 

 vyhledá známé výrazy a fráze 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov 
z kontextu 

 aktivně využívá dvojjazyčný slovník 

 

II. PRAVOPIS 
 písemná správnost ve známých výrazech 
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Ročník: 1 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

MLUVENÍ 
 adekvátně reaguje v komunikačních situacích 

 vytvoří jednoduché sdělení týkající se 
osvojovaných tematických okruhů 

 aktivně používá slovní zásobu týkající se 
osvojovaných tematických okruhů 

 reprodukuje jednoduchý text 

 účastní se rozhovoru na známé téma 

PSANÍ 
 osvojí si základní aspekty písemné podoby jazyka 

 sestaví jednoduché sdělení týkající se 
osvojovaných tematických okruhů 

 napíše krátký a jednoduchý dopis, vyprávění 

 vyplní jednoduchý formulář 

III.  GRAMATIKA 
 abeceda 

 člen určitý, neurčitý, dělivý 

 číslovky 

 podstatná a přídavná jména 

 předložky 

 zájmena  

 jednoduchá věta a pořádek slov 

 otázka 

 zápor 

 časování pravidelných, nepravidelných 
a modálních sloves v přítomném čase 

 vazba «il y a» 

 vyjádření budoucnosti a minulosti 

 rozkaz

DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY 

využívání slovníků 

skupinová práce 

práce s internetem 

možnost poznávacího 
zájezdu do evropských 
frankofonních zemí 

 

 IV.  SLOVNÍ ZÁSOBA 
 slovní zásoba osvojovaných tematických okruhů 

komunikačních situací 

 

 V.  SLOHOVÉ ÚTVARY 
 dopis 

 vyprávění 

Č 
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Ročník: 1 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 VI.  TEMATICKÉ OKRUHY 
 geografie Francie 

 Francie v Evropě 

 média – televize 

 svátky ve Francii 

 restaurace – jídlo 

 kalendář – čas, dny a měsíce 

 kulturní život ve Francii 

 sport 

Z, HV, VV 

 VII.  KOMUNIKAČNÍ SITUACE 
 pozdrav 

 první kontakty s cizincem 

 rozloučení se 

 poděkování 

 přání 

 omluva a reakce na ni 

 osobní údaje 

 prosba a žádost 

 souhlas, nesouhlas 

 vyjádření názoru, jednoduchý argument 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 32 

 

Ročník: 2 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

POROZUMĚNÍ A POSLECH 
 uplatňuje různé techniky poslechu 

 běžně rozumí známým výrazům a větám se 
vztahem k osvojovaným tématům 

 rozumí zřetelné promluvě 

 odvodí význam méně známých slov z kontextu 

 abstrahuje konkrétní informaci z jednoduché 
a zřetelné promluvy 

 rozumí instrukcím a požadavkům při organizaci 
jazykové výuky

I. FONETIKA 
 složitější fonetické jevy 

 elize, vázání 

 

 

P1.1, P1.3–5 

P2.4 

P3.1 

P4.2 

P5.2–4 

ČTENÍ 
 uplatňuje různé techniky čtení 

 čte foneticky správně přiměřeně náročný text 

 rozumí obsahu textů v učebnici a jednoduchých 
autentických materiálů – i s využitím vizuální 
podpory 

 přečte text týkající se tématu, které mu není 
předem známo 

 v textu vyhledá konkrétní informaci a dále s ní 
pracuje 

 čte jednoduchý text v časopise a orientuje se v něm 

II.  PRAVOPIS 
 písemná správnost ve známých složitějších 

a neznámých jednoduchých výrazech 
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Ročník: 2 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

MLUVENÍ 
 vytvoří jednoduché sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů 

 aktivně používá slovní zásobu týkající se 
osvojovaných tematických okruhů 

 reprodukuje jednoduchý text 

 účastní se rozhovoru na známé téma 

 dbá na jazykovou správnost 

 adekvátně reaguje v komunikačních situacích 

 vyžádá si jednoduchou informaci 

III. GRAMATIKA 
 časování nepravidelných a modálních sloves 

 otázka 

 zájmena 

 zájmenné příslovce 

 vyjádření následnosti 

 vyjádření minulosti 

 vyjádření budoucnosti 

 zápor 

 předložky 

 přídavná jména 

 stupňování přídavných jmen a příslovcí 

 vyjádření účelu – le subjonctif présent

DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY 

používání slovníků 

skupinová práce 

práce s internetem 

četba časopisu, lecture 
facile 

možnost poznávacího 
zájezdu do evropských 
frankofonních zemí 

 

PSANÍ 
 sestaví jednoduché sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů 

 napíše krátký dopis, vyprávění 

 vytvoří jednoduchý popis 

IV. SLOVNÍ ZÁSOBA 
 slovní zásoba osvojovaných tematických okruhů 

a komunikačních situací 

V. SLOHOVÉ ÚTVARY 
 dopis formální i neformální 

 vyprávění 

 popis 

 

Č 
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Ročník: 2 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 VI. TEMATICKÉ OKRUHY 
 životní prostředí, třídění odpadů, recyklace 

 umění a kultura 

 reklama 

 francouzská píseň 

 Frankofobie 

 budoucnost 

Z, SV, HV, VV 

 

 VII. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 
 popis a charakteristika 

 rodina 

 počasí 

 lidské tělo 

 souhlas, nesouhlas, přání, názor, účel, kritika, 
porovnávání 

 bydlení 

 domácí práce 
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Ročník: 3 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

POROZUMĚNÍ A POSLECH 
 uplatňuje různé techniky 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

 pochopí hlavní smysl autentické konverzace 

 rozlišuje různé mluvčí 

 postihne různé názory a stanoviska 

 pochopí smysl textu v učebnici 

 pochopí hlavní smysl autentického materiálu – i při 
využití vizuální či slovníkové podpory 

  adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích

 

I. FONETIKA 
 složitější fonetické jevy 

 

 

II. PRAVOPIS 
 písemná správnost ve známých složitějších 

a neznámých jednoduchých výrazech 

 

P1.1–5 

P2.1–3 

P3.1–3 

P4.2 

P5.1–4 

ČTENÍ 
 čte srozumitelně kratší či delší texty za účelem 

sdělení obsahu či nějaké informace 

 vyhledává v textu hlavní myšlenky 

 vyhledává v textu detailní informace 

 orientuje se v textu učebnice 
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Ročník: 3 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

MLUVENÍ 
 stručně vyjádří svůj názor na předem známé téma 

či jednodušší problematiku 

 reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž 
se vyskytuje známá slovní zásoba 

 sestaví souvislé sdělení související s osvojovanými 
tematickými okruhy 

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích 

 zapojí se do jednoduché konverzace a udržuje ji 

III. GRAMATIKA 
 časování nepravidelných sloves 

 zájmena 

 předložky a výrazy času 

 přídavná jména 

 vyjádření minulosti 

 le gérondif 

 trpný rod 

 vyjádření podmínky 

DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY 

používání slovníků 

skupinová práce 

práce s internetem 

četba časopisu, lecture 
facile 

možnost poznávacího 
zájezdu do evropských 
frankofonních zemí 

PSANÍ 
 sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se 

známého tématu 

 spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu 

 osvojí si rozdíly mezi formálními a neformálními 
jazykovými prostředky 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jazykovými 
prostředky popisu a vypravování 

 

IV. SLOVNÍ ZÁSOBA 
 slovní zásoba osvojovaných tematických okruhů 

a komunikačních situací 

 synonyma, antonyma 

 opisná vyjádření 

 

V. SLOHOVÉ ÚTVARY 
 různé druhy dopisů 

 vyprávění 

 popis a charakteristika 

 

 

 

 

 

 

Č 
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Ročník: 3 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 VI. TEMATICKÉ OKRUHY 
 věda a technika 

 diskriminace, odlišnosti 

 bydlení 

 vztahy, společenské chování 

 doprava 

 globální problémy 

 mezinárodní organizace 

 móda, nakupování, oblékání, komerce 

 pracovní život

SV, Z, Bi 

 

 VII. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 
 zákaz, příkaz, souhlas, nesouhlas 

 vyjádření citového vztahu 

 omluva a reakce na ni 

 nakupování 

 telefonická konverzace 

 vyjádření názoru, jednoduchý argument 

 vyjádření účelu 
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Ročník: 4 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

POROZUMĚNÍ A POSLECH 
 uplatňuje různé techniky poslechu 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

 pochopí hlavní smysl autentické konverzace 

 rozlišuje různé mluvčí 

 postihne různé názory a stanoviska 

 pochopí smysl textu v učebnici 

 pochopí hlavní smysl autentického materiálu – i při 
využití vizuální či slovníkové podpory 

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích

 

I. FONETIKA 
 složitější fonetické jevy 

 

P1.1–5 

P2.1, P2.2, P2.4 

P3.1 

P5.1–4 

ČTENÍ 
 čte srozumitelně kratší či delší texty za účelem 

sdělení obsahu či nějaké informace 

 vyhledává v textu hlavní myšlenky 

 vyhledává v textu detailní informace 

 postihne strukturu jednoduchého i složitějšího 
textu 

 orientuje se v textu učebnice 

II.  PRAVOPIS 
 písemná správnost ve známých složitějších 

a neznámých jednoduchých výrazech 
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Ročník: 4 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

MLUVENÍ 
 stručně vyjádří svůj názor na předem známé či 

jednoduché neznámé téma 

 reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž 
se vyskytuje známá slovní zásoba 

 sestaví souvislé sdělení související s osvojovanými 
tematickými okruhy 

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích 

 zapojí se do jednoduché i složitější konverzace 
a udržuje ji 

 vyžádá si jednoduchou i složitější informaci 

III. GRAMATIKA 
 časování nepravidelných sloves 

 vyjádření minulosti a budoucnosti 

 přídavná jména 

 zájmena 

 přímá a nepřímá řeč 

 souslednost časů 

 le subjonctif présent et passé 

 příčestí přítomné, le gérondif 

 vyjádření podmínky 

 zápor 

 infinitivní vazby

DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY 

používání slovníků 

skupinová práce 

práce s internetem 

četba časopisu, lecture 
facile 

 

 IV. SLOVNÍ ZÁSOBA 
 slovní zásoba osvojovaných tematických okruhů 

a komunikačních situací 

 synonyma, antonyma 

 opisná vyjádření  
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Ročník: 4 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

PSANÍ 
 sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se 

známého tématu 

 spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu 

 osvojí si rozdíly mezi formálními a neformálními 
jazykovými prostředky 

 osvojí si základní rozdíly mezi jazykovými 
prostředky popisu a vypravován 

 osvojí si rozdíl mezi formálním a neformálním 
stylem 

 užívá složitější spojovací výrazy 

 napíše životopis, motivační dopis

V. SLOHOVÉ ÚTVARY 
 různé druhy dopisů (formální, neformální, 

motivační) 

 vyprávění 

 popis  

 charakteristika 

 životopis 

 

Č 

 VI. TEMATICKÉ OKRUHY 
 volný čas 

 francouzská literatura 

 Paříž 

 francouzština ve světě 

 francouzské divadlo a film 

 humor, fenomén BD 

 francouzská píseň 

 Québec  

 sociální život ve Francii 

 Evropská unie 

Z, SV, A, Č, HV, VV 
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Ročník: 4 Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 VII. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 
 popis osoby, předmětu, místa 

 vzpomínky 

 vyjádření důvěry a nedůvěry 

 interpretace textu 

 vyjádření citových vztahů 

 návrh, přijetí, odmítnutí 

 lítost, výčitka  
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Ročník: 5 (kvinta) Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

POROZUMĚNÍ A POSLECH 
 uplatňuje různé techniky poslechu 

 běžně rozumí známým výrazům a větám se 
vztahem k osvojeným tématům 

 je schopen postihnout smysl krátkých, jasných 
a jednoduchých sdělení 

 rozumí instrukcím a požadavkům při organizaci 
jazykové výuky

 

I. FONETIKA 
 složitější fonetické jevy 

 elize, vázání  

 

P1.1, P1.3, P1.5 

P2.4 

P3.1–3 

P5.2–4 

 

ČTENÍ 
 čte foneticky správně přiměřeně náročný text 

 uplatňuje různé techniky čtení 

 rozumí obsahu textů v učebnici a jednoduchých 
autentických materiálů – i s využitím vizuální 
podpory 

 dokáže odpovědět na jednoduché otázky týkající se 
textu 

 v jednoduchém textu vyhledá konkrétní informaci 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov 
z kontextu 

 čte jednoduchý text v časopise a orientuje se v něm 

 

II. PRAVOPIS 
 písemná správnost ve známých výrazech 
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Ročník: 5 (kvinta) Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

MLUVENÍ 
 vytvoří jednoduchá sdělení týkající se 

osvojovaných témat 

 aktivně používá slovní zásobu osvojovaných témat 

 reprodukuje jednoduchý text 

 účastní se rozhovoru na známé téma 

 dbá na jazykovou správnost 

 adekvátně reaguje v komunikačních situacích 

 

III.  GRAMATIKA 
 časování nepravidelných a modálních sloves 

 otázka 

 přídavná jména 

 stupňování přídavných jmen a příslovcí 

 vyjádření účelu – le subjonctif 

 vyjádření minulosti 

 zápor 

 zájmena 

DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY 

používání slovníků 

skupinová práce 

práce s internetem 

četba časopisu, lecture 
facile 

možnost poznávacích 
zájezdu do evropských 
frankofonních zemí  

PSANÍ 
 sestaví jednoduché sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů 

 napíše krátký dopis 

 napíše krátké vyprávění 

IV.  SLOVNÍ ZÁSOBA 
 slovní zásoba osvojovaných tematických okruhů 

a komunikačních situací 

 

V.  SLOHOVÉ ÚTVARY 
 dopis formální i neformální 

 vyprávění 

 popis 

 

 

 

Č 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 44 

Ročník: 5 (kvinta) Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 VI.  TEMATICKÉ OKRUHY 
 umění a kultura 

 francouzská píseň 

 reklama 

 věda a technika 

 diskriminace, odlišnosti 

 bydlení 

SV, HV, VV 

 VII.  KOMUNIKAČNÍ SITUACE 
 popis 

 souhlas a nesouhlas 

 přání  

 názor  

 účel  

 kritika 

 porovnávání 

 bydlení 
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Ročník: 6 (sexta) Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

POROZUMĚNÍ A POSLECH 
 uplatňuje různé techniky poslechu 

 běžně rozumí známým výrazům a větám se 
vztahem k osvojovaným tématům 

 rozumí zřetelné promluvě 

 odvodí význam méně známých slov z kontextu 

 abstrahuje konkrétní informaci z jednoduché 
a zřetelné promluvy 

 rozumí instrukcím a požadavkům při organizaci 
jazykové výuky 

 

I. FONETIKA 
 složitější fonetické jevy 

 

 

P1.1, P1.3–5 

P2.1-3 

P3.1–3 

P4.2 

P5.2–4 
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Ročník: 6 (sexta) Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ČTENÍ 
 uplatňuje různé techniky čtení 

 čte foneticky správně přiměřeně náročný text 

 rozumí obsahů textů v učebnici a jednoduchým 
autentickým materiálům – i s využitím vizuální 
podpory 

 přečte text týkající se tématu, které mu není 
předem známo 

 v textu vyhledá konkrétní informaci a dále s ní 
pracuje 

 čte jednoduchý text v časopise a orientuje se v něm 

 

II. PRAVOPIS 
 písemná správnost ve známých složitějších 

a neznámých jednoduchých výrazech 

 

DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY 

používání slovníků 

skupinová práce 

práce s internetem 

četba časopisu, lecture 
facile 

možnost poznávacích 
zájezdu do evropských 
frankofonních zemí 

MLUVENÍ 
 vytvoří jednoduché sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů 

 aktivně používá slovní zásobu týkající se 
osvojovaných tematických okruhů 

 reprodukuje jednoduchý text 

 účastní se rozhovoru na známé téma 

 dbá na jazykovou správnost 

 adekvátně reaguje v komunikačních situacích 

 vyžádá si jednoduchou informaci 

 

III. GRAMATIKA 
 časování nepravidelných a modálních sloves 

 le subjonctif présent, le subjonctif passé 

 zájmena 

 trpný rod 

 vyjádření příčiny a důsledku 

 vyjádření podmínky 

 spojky a spojovací výrazy 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 47  

Ročník: 6 (sexta) Předmět: Francouzský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

PSANÍ 
 sestaví jednoduché sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů 

 napíše krátký dopis, vyprávění 

 vytvoří jednoduchý popis 

 

IV. SLOVNÍ ZÁSOBA 
 slovní zásoba osvojovaných tematických okruhů 

a komunikačních situací 

V. SLOHOVÉ ÚTVARY 
 dopis formální i neformální 

 vyprávění 

 popis 

 

 

 

 

 

Č 

 VI. TEMATICKÉ OKRUHY 
 vztahy, společenské chování 

 doprava 

 globální problémy 

 mezinárodní organizace 

 móda, nakupování, oblékání, komerce 

 pracovní život 

SV, Z, Bi 

 VII. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 
 zákaz, příkaz, souhlas, nesouhlas 

 vyjádření citového vztahu 

 omluva a reakce na ni 

 nakupování 

 telefonická konverzace 

 vyjádření názoru, jednoduchý argument 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 48 

 

Ročník: 7 (septima) Předmět: Francouzský jazyk  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

POROZUMĚNÍ A POSLECH 
 uplatňuje různé techniky 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

 pochopí hlavní smysl autentické konverzace 

 rozlišuje různé mluvčí 

 postihne různé názory a stanoviska 

 pochopí smysl textu v učebnici 

 pochopí hlavní smysl autentického materiálu – i při 
využití vizuální či slovníkové podpory 

  adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích

 

I. FONETIKA 
 složitější fonetické jevy 

 

 

P1.1–5 

P2.4 

P3.1–3 

P5.1–4 

ČTENÍ 
 čte srozumitelně kratší či delší texty za účelem 

sdělení obsahu či nějaké informace 

 vyhledává v textu hlavní myšlenky 

 vyhledává v textu detailní informace 

 orientuje se v textu učebnice 

 

II. PRAVOPIS 
 písemná správnost ve známých složitějších 

a neznámých jednoduchých výrazech 
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Ročník: 7 (septima) Předmět: Francouzský jazyk  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

MLUVENÍ 
 stručně vyjádří svůj názor na předem známé téma 

či jednodušší problematiku 

 reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž 
se vyskytuje známá slovní zásoba 

 sestaví souvislé sdělení související s osvojovanými 
tematickými okruhy 

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích 

 zapojí se do jednoduché konverzace a udržuje ji 

PSANÍ 

III. GRAMATIKA 
 časování nepravidelných sloves, vyjádření 

minulosti 

 přídavná jména 

 přímá a nepřímá řeč 

 souslednost časů 

 le subjonctif présent et passé 

 příčestí přítomné 

 vyjádření podmínky 

 zápor 

 le gérondif

DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY 

používání slovníků 

skupinová práce 

práce s internetem 

četba časopisu, lecture 
facile 

možnost poznávacích 
zájezdu do evropských 
frankofonních zemí  

 sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se 
známého tématu 

 spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu 

 osvojí si rozdíly mezi formálními a neformálními 
jazykovými prostředky 

 osvojí si základní rozdíly mezi jazykovými 
prostředky popisu a vypravování 

IV. SLOVNÍ ZÁSOBA 
 slovní zásoba osvojovaných tematických okruhů 

a komunikačních situací 

 synonyma, antonyma 

 opisná vyjádření 

 

 V. SLOHOVÉ ÚTVARY 
 různé druhy dopisů 

 vyprávění 

 popis 

 popis a charakteristika 

Č 
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Ročník: 7 (septima) Předmět: Francouzský jazyk  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 VI. TEMATICKÉ OKRUHY 
 volný čas 

 francouzská literatura 

 Paříž 

 francouzština ve světě 

 francouzské divadlo a film 

 humor, fenomén BD 

 francouzská píseň 

 Québec 

 sociální život ve Francii 

 

Z, SV, A, Č, HV, VV 

 

 VII. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 
 popis osoby, předmětu, místa 

 vzpomínky 

 vyjádření důvěry a nedůvěry 

 interpretace textu 

 vyjádření citových vztahů 

 návrh, přijetí, odmítnutí, lítost, výčitka 
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Ročník: 8 (oktáva) Předmět: Francouzský jazyk  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

POROZUMĚNÍ A POSLECH 
 uplatňuje různé techniky poslechu 

 rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu 

 pochopí hlavní smysl autentické konverzace 

 rozlišuje různé mluvčí 

 postihne různé názory a stanoviska 

 pochopí smysl textu v učebnici 

 pochopí hlavní smysl autentického materiálu  

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích

 

I. FONETIKA 
 složitější fonetické jevy 

 

 

P1.1–5 

P2.1, P2.2, P2.4 

 

ČTENÍ 
 čte srozumitelně kratší či delší texty za účelem 

sdělení obsahu či nějaké informace 

 vyhledává v textu hlavní myšlenky 

 vyhledává v textu detailní informace 

 postihne strukturu jednoduchého i složitějšího textu

 orientuje se v textu učebnice 

II.  PRAVOPIS 
 písemná správnost ve známých složitějších 

a neznámých jednoduchých výrazech 
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Ročník: 8 (oktáva) Předmět: Francouzský jazyk  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

MLUVENÍ 
 stručně vyjádří svůj názor na předem známé či 

jednoduché neznámé téma 

 reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž 
se vyskytuje známá slovní zásoba 

 sestaví souvislé sdělení související s osvojovanými 
tematickými okruhy 

 adekvátně reaguje v běžných komunikačních 
situacích 

 zapojí se do jednoduché i složitější konverzace 
a udržuje ji 

 vyžádá si jednoduchou i složitější informaci

III. GRAMATIKA 
 časování nepravidelných sloves 

 vyjádření budoucnosti 

 přídavná jména 

 zájmena 

 zvratná slovesa 

 infinitivní vazby 

DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY 

používání slovníků 

skupinová práce 

práce s internetem 

četba časopisu, lecture 
facile  

PSANÍ 
 sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se 

známého tématu 

 spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu 

 osvojí si rozdíly mezi formálními a neformálními 
jazykovými prostředky 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jazykovými 
prostředky popisu a vypravování 

 osvojí si rozdíl mezi formálním a neformálním 
stylem 

 užívá složitější spojovací výrazy 

 napíše životopis, motivační dopis 

IV. SLOVNÍ ZÁSOBA 
 slovní zásoba osvojovaných tematických okruhů 

a komunikačních situací 

 synonyma, antonyma 

 opisná vyjádření  

V. SLOHOVÉ ÚTVARY 
 různé druhy dopisů (formální, neformální, 

motivační) 

 vyprávění 

 popis a charakteristika 

 životopis 

 

 

 

 

 

Č 
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Ročník: 8 (oktáva) Předmět: Francouzský jazyk  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 VI. TEMATICKÉ OKRUHY 
 Evropská unie 

 politická, ekonomická sociální situace ve Francii 
a ve světě 

 trh práce 

 frankofonie 

 humor ve Francii a ve světě 

 Francie z pohledu ostatního světa 

 

Z, SV, A, N, R 

 

 VII. KOMUNIKAČNÍ SITUACE 
 diskuze, argumentace, přesvědčování 

 obrazná vyjádření  

 žádost 

 kritika 
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Ročník: 1 Předmět: Ruský jazyk – Z1 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým pokynům a větám 

 reaguje na podněty z oblasti běžných 
komunikačních situací 

 pochopí smysl jednoduché, pomalé a pečlivě 
vyslovované konverzace 

 rozumí jednoduchým instrukcím týkající se 
organizace výuky. 

I. Jazykové prostředky 

Fonetika 
 azbuka 

 fonetická transkripce 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

 přízvuk, pohyblivost přízvuku 

Pravopis 
 základní rozdíly mezi psanou a mluvenou podobou 

slova 

 interpunkce 

 pravidla u běžných slov 

 běžně používané litografické znaky 

Slovní zásoba 

Náměty 
skupinová práce 

domácí úkoly 

jednoduchý krátký 
projekt 

 

 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT  

P1.1–5 

P2.1, P2.4, P2.5 

P3.3 
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Ročník: 1 Předmět: Ruský jazyk – Z1 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Čtení s porozuměním 
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

  vyslovuje a čte foneticky správně jednoduchý text 
obsahující známou slovní zásobu 

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých materiálů 
s využitím vizuální techniky 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný slovník 

 v jednoduchém textu vyhledá informaci  

 odpoví na otázky související s textem 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména  

 přídavná jména 

 zájmena-osobní, přivlastňovací 

 časování sloves 

 slovesa zvratná 

 některá nepravidelná slovesa 

 vyjádření přítomnosti, budoucnosti, minulosti 

 otázka a zápor 

 věta jednoduchá a pořádek slov 

 číslovky – základní 

 předložky 

 předložkové vazby 

 slovesné vazby odlišné od češtiny 

 

Č, A, N, FJ,  

SV, Z  



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 56 

Ročník: 1 Předmět: Ruský jazyk – Z1 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev 
 adekvátně reaguje na jednoduché pokyny a věty 

 používá základní slovní zásobu z okruhů rodina, 
škola, místo, kde žije, bydlení, město, obchody, 
nákupy, zájmy, studium, profese 

 tvoří a obměňuje jednoduché věty, dbá na 
gramatickou správnost 

 odpoví na otázku týkající se známých jevů 
a skutečností 

 zapojí se do jednoduchého rozhovoru na předem 
známé téma 

 umí poskytnout číselné údaje (věk, čas, telefonní 
číslo, cenu) 

 v jednoduchých větách poskytne informaci o sobě 
a o své rodině

II. Tematické okruhy 
 škola 

 místo, kde žije 

 bydlení 

 studium, výuka jazyků 

 povolání, zaměstnání 

 narozeniny 

 tradice a zvyky, svátky 

 důležité zeměpisné údaje 

 rodina 

 zájmy, volný čas 

 město, obchody, nákupy 

 

Písemný projev 
 osvojí si základní aspekty písemné podoby daného 

jazyka 

 napíše krátké sdělení o sobě 

 napíše krátkou korespondenci (pohled, inzerát, 
pozvánku, dopis, e-mail, vzkaz) 

 sestaví jednoduché sdělení týkající se probíraných 
tematických okruhů 

 napíše krátké vyprávění 

III. Komunikační situace 
 pozdrav, rozloučení se 

 první kontakty s cizincem 

 představit sebe i ostatní osoby, poděkování 

 připravit a vést interview 

 omluva a reakce na ni 

 o něco požádat při běžném styku s lidmi 

 pozvat na návštěvu 

 zahájení a ukončení telefonního hovoru 
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Ročník: 2 Předmět: Ruský jazyk – Z2 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním. 
 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních 

situacích 

 ve známých situacích rozumí jednoduchým 
informacím 

 reaguje na podněty z oblasti běžných 
komunikačních situací 

 dokáže pochopit téma pomalé konverzace, mluví-li 
se standardním jazykem 

 rozumí instrukcím týkající se organizace výuky 

I. Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

Pravopis 
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Slovní zásoba 

Náměty 
skupinová práce 

domácí úkoly 

jednoduchý krátký 
projekt 

P1.1–5 

P2.1, P2.2, P2.4 

P3.3, P4.2 

P5.2–4 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 58 

Ročník: 2 Předmět: Ruský jazyk – Z2 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Čtení s porozuměním 
 upevňuje a rozvíjí grafickou a mluvenou podobu 

slova 

  zdokonaluje výslovnost a fonetickou správnost 
jednoduchého čteného textu obsahujícího známou 
slovní zásobu 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 rozumí běžným informačním tabulím na veřejných 
místech 

 dokáže získat relevantní informace ze článků 
v novinách či časopisech 

 rozumí v hrubých rysech obsahu krátkého příběhu 

 odpoví na otázky související s textem 

 rozumí jednoduchým pokynům v učebnici 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný slovník 

Gramatické kategorie  
 podstatná jména, vlastní jména 

 skloňování a stupňování přídavných jmen 

 zájmena – tázací a vztažná 

 časování sloves, nepravidelná slovesa 

 minulý čas 

 vykání 

 modální slovesa 

 rozkazovací způsob 

 předložkové vazby, vazby odlišné od češtiny  

 slovesné vazby odlišné od češtiny 

 datum 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

práce s novinami 
a časopisy 

rozbor textu 
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Ročník: 2 Předmět: Ruský jazyk – Z2 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů denní 

režim, zájmy a koníčky, zdravý životní styl, 
stravování, cestování, významné osobnosti 
literatury a malířství 

 gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché 
věty i některé věty vedlejší  

 dokáže popsat jednoduchým způsobem sebe, 
známé osoby a situace, události 

 umí stručně a jednoduše hovořit o osobních 
zkušenostech, problémech a umí navrhnout 
jednoduché řešení 

 zvládne vyjádřit jednoduše svůj názor na všední 
téma 

 dokáže podat stručně a jednoduše základní 
informace ke známému tématu 

 umí popsat, jak něco udělat 

 zapojí se do jednoduchého rozhovoru či diskuse na 
předem známé téma 

 umí reprodukovat kratší text 

II. Tematické okruhy 
 životopis, vlastní vzhled a osobní vlastnosti, styl 

oblékání 

 denní režim 

 počasí a oblékání 

 zájmy a koníčky, plány do budoucna 

 zdravý životní styl 

 stravování, jídelníček 

 cestování a turistika 

 v restauraci, v hotelu 

 na letišti 

 důležité zeměpisné a časové údaje 

  významné osobnosti literatury, jejich život a díla 

 Malířství – vybraní autoři a jejich díla 

 

Č, A, N, FJ,  

SV, VV, D,  

Z, Bi, SV, HV 
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Ročník: 2 Předmět: Ruský jazyk – Z2 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Písemný projev 
 dále si osvojuje a upevňuje grafickou podobu 

daného jazyka 

 umí popsat srozumitelným způsobem známé osoby 
či věci 

 jednoduchými výrazy popíše každodenní aspekty 
svého života 

 dokáže vytvořit krátké sdělení či podat stručnou 
informaci 

 poskytne písemně stručné informace o známých 
tématech a umí si je i vyžádat 

 napíše krátkou osobní korespondenci (pohlednici, 
formální dopis, e-mail), dále krátký praktický text 
(oznámení, inzerát), krátký útvar (poznámku) 

III. Komunikační situace 
 informovat o problémech a potížích, navrhovat 

řešení 

 vyjádřit prosbu, pomoc, lítost 

 hovořit, diskutovat na dané téma, srovnávat 

 vyjádření svého názoru při konverzaci na všední 
téma 

 jednoduché otázky a jednoduchá tvrzení a reakce na 
ně 

 poskytnutí jednoduché informace a dotaz na ni 

 něco navrhnout, přijmout a odmítnout návrhy 
ostatních v běžné situaci 

 získávání a sdělování jednoduchých informací, 
argumentace 

 informovat o událostech z minulosti, vyjádřit 
posloupnost událostí 

 formulovat předpoklady 

 anketa 
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Ročník: 3 Předmět: Ruský jazyk – Z3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým informacím a číselným 

údajům ve známých situacích 

 dokáže pochopit hlavní smysl krátkých sdělení 

 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních 
situacích 

 dokáže pochopit téma konverzace, mluví-li se 
pomalu a standardním jazykem 

 dokáže rozpoznat téma rozhlasové zprávy 

 pochopí v hrubých rysech vyprávění jednoduchého 
všedního příběhu 

 rozumí popisu známých faktů či skutečností, které 
ho zajímají. 

 

I. Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti, rytmus, intonace, tónový průběh slova 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

 přízvuk, pohyblivý přízvuk 

 

Pravopis  
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

II. Slovní zásoba 

Náměty 
skupinová práce 

domácí úkoly 

jednoduchý krátký 
projek 

prezentacet 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

práce s novinami 
a časopisz 

rozbor uměleckého textu 
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Ročník: 3 Předmět: Ruský jazyk – Z3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Čtení s porozuměním 
 dále upevňuje a rozvíjí grafickou a mluvenou 

podobu slova 

 srozumitelně a foneticky správně čte méně náročný 
autentický text se slovní zásobou na běžná témata 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 je schopen nalézt určitou specifickou informaci 
v přehledovém informativním textu z jemu známé 
oblasti 

 dokáže získat relevantní informace, fakta z krátkých 
novinových oznámení, z článků v novinách či 
časopisech 

 rozumí v hrubých rysech obsahu krátkého příběhu 

 rozumí krátkým referátům na známé téma 

 rozumí jednoduchým pokynům, pokud jsou 
formulovány v postupných krocích a případně 
doplněny obrázky 

 rozumí určujícím informacím v informativních 
textech z běžného života 

 umí jednoduše popsat nějaký předmět, situaci 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný překladový slovník 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména  

 stupňování přídavných jmen a příslovcí 

 zpodstatnělá přídavná jména 

 zájmena – ukazovací, záporná 

 budoucí čas  

 I. a II. časování sloves 

 nepravidelná slovesa 

 slovesné vazby odlišné od češtiny 

 podmiňovací způsob 

 předložkové vazby 

 souvětí souřadné a podřadné 

 vedlejší věta 

 infinitivní věty 

 vyjádření vzájemnosti 

P1.1–5 

P2.1, P2.2, P2.4, P2.5 

P3.3 

P4.2 

P5.2 
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Ročník: 3 Předmět: Ruský jazyk – Z3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů příroda, 

média (noviny, časopisy), plány do budoucna, 
bydlení, domácí povinnosti, zdraví, nemoc, sport  

 zná základní údaje o zemi a významných městech 

 gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché 
věty i některé další věty vedlejší  

 dokáže popsat jednoduchým způsobem známé věci 
a osoby z probraných témat 

 umí stručně a jednoduše hovořit o osobních 
zkušenostech a zážitcích, vládne vyjádřit jednoduše 
svůj názor na všední témata 

 dokáže hovořit jednoduchým způsobem 
o budoucích plánech 

 vysvětlí význam vzdělání a uvede důvody, proč 
studovat jazyky 

 umí vyjádřit jednoduchým způsobem domněnku 

 porovná výhody a nevýhody života ve městě a na 
vesnici 

 zvládne vyprávět události jednoduchého příběhu 

 dokáže popsat jednoduše a jasně předměty, věci, 
osoby, které zná nebo ho zajímají 

 popíše dům, byt, pokoj, zahradu 

 uvede příklady svých domácích povinností 

 dokáže vyprávět o sportovním zápase

III. Tematické okruhy 
  Ruská federace – základní údaje o zemi 

 příroda 

  významná města RF 

  média (noviny, časopisy) 

  význam vzdělání a studia jazyků 

  plány do budoucna 

  život na venkově a ve městě 

 bydlení, vybavení bytu, zahrada, domácí práce 

 životní styl – zdraví, nemoc 

 u lékaře 

  sport 

  Literatura –významní spisovatelé a jejich díla 

 

Č, A, N, FJ,  

Z, Bi, D 
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Ročník: 3 Předmět: Ruský jazyk – Z3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Písemný projev 
 dále si osvojuje a upevňuje grafickou podobu 

daného jazyka 

 zvládne psát velmi jednoduché osobní a formální 
dopisy, vzkazy, pohledy či e-maily o sobě 

 napíše inzerát 

 jednoduchými výrazy popíše každodenní aspekty 
svého života 

 umí napsat svůj životopis 

 dokáže popsat velmi krátce a jednoduše své osobní 
zkušenosti a zážitky 

 umí zaznamenat informace k nějakému známému 
tématu, případně k dané textové předloze 

 umí jednoduše a jasně popsat předměty, osoby 
a situace, které zná nebo které ho zajímají 

IV. Komunikační situace 
 informovat se na cestu 

 získávání a sdělování informací, diskutovat, 
vysvětlovat 

 vyjádření svého názoru či své preference 
v konverzaci na všední téma 

 jednoduché otázky a jednoduchá tvrzení a reakce na 
ně 

 poskytnutí jednoduché informace a dotaz na ni 

 vyjádřit pozdrav, prosbu, omluvu a poděkování, 
požádat o svolení 

 vyjádření emocí, pocitů, že někoho něco mrzí nebo 
těší 

 formulovat rady, vyjadřovat předpoklady, přání 

 v běžné situaci něco navrhnout, přijmout 
a odmítnout návrhy ostatních, navrhnout 
alternativu, umět být nápomocen v typické všední 
situaci 

 anketa 

Využití ICT ve výuce 
ruského jazyka – 
počítačové programy, 
internet, elektronické 
slovníky 

 

Využití audio 
a videotechniky 

 

Domácí úkoly 

Menší projekty 
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Ročník: 4 Předmět: Ruský jazyk – Z4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Porozumění a poslech 
  v hrubých rysech rozumí diskusi vztahující se ke 

společensky aktuálnímu tématu 

 dokáže zachytit jednotlivé důležité informace, 
o nichž se hovoří 

 pochopí hlavní závěry např. z reportáží o událostech 
či o společensky významných faktech 

 pochopí hlavní teze a zásadní informace z krátkých 
rozhovorů či přednášek 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám autentického 
ústního projevu. 

I. Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti, rytmus, intonace, tónový průběh slova 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

 přízvuk 

  

Pravopis  
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

  

Slovní zásoba 

Náměty 
skupinová práce 

domácí úkoly 

jednoduchý krátký 
projek 

prezentacet 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou, práce 
s ICT 

práce s novinami 
a časopisz 

rozbor uměleckého textu 

reklama  
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Ročník: 4 Předmět: Ruský jazyk – Z4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Čtení s porozuměním 
 čte nahlas, srozumitelně a foneticky správně méně 

náročný autentický text se slovní zásobou na běžná 
témata 

 odhadne význam neznámých slov na základě již 
osvojené slovní zásoby a kontextu 

 užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu 
čtení 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám psaného textu 
na běžné a známé téma 

 identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší 
hlavní informace 

 pochopí hlavní informaci z textu  

 pochopí popis nějakého předmětu či situace, která 
není nová nebo ho zajímá 

 pochopí v textu s aktuální či známou tematikou 
hlavní závěry a nejdůležitější argumenty 

 využívá různé druhy slovníků při přečtení 
nekomplikovaných faktografických textů 

Gramatické kategorie 
 vazby podstatného a přídavného jména 

 množné číslo podstatných jmen 

 přejatá slova 

 stupňování přídavných jmen 

 skloňování přivlastňovacích zájmen 

 neurčitá zájmena a příslovce 

 nepravidelná slovesa 

 přechodníky 

 rozkazovací způsob v množném čísle 

 vazby s infinitivem 

 příčestí a přídavná jména slovesná minulá trpná 

 předložkové vazby 

 přímá a nepřímá řeč 

 souvětí podřadné 

 

P1.1–5 

P2.1, P2.2, P2.4 

P3.3 

P5.1, P5.2 

 

Č, A, N, FJ, Z, D 

SV, Bi, F, M, Ch 
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Ročník: 4 Předmět: Ruský jazyk – Z4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů jazyková 

kultura, životní prostředí a jeho ochrana, významné 
osobnosti a jejich úspěchy, významné události 
z historie, kultura, životní styl, tradice a zvyky 
v porovnání s Českou republikou, multikulturní 
společnost, státní struktura, cestování, literatura 

 shrne obsahově jednoduché informace 

 srozumitelně zformuluje hypotézu 

 umí vytvořit, vysvětlit, popsat krátkou prezentaci  

 vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska 
v krátkém a jednoduchém projevu na téma osobních 
zájmů nebo každodenního života 

 reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných, 
každodenních situacích užitím jednoduchých, 
vhodných výrazů a frazeologických obratů 

 s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky 
správně s použitím osvojené slovní zásoby 
a gramatických prostředků 

 sestaví ústně souvislý text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

 formuluje jednoduše svůj názor na běžné téma  

 jednoduše a souvisle popíše sny, pocity, cíle, své 
zájmy a činnosti s nimi související 

II. Tematické okruhy 
 jazyková kultura 

 životní prostředí a jeho ochrana 

 významné osobnosti a jejich úspěchy 

 významné události z historie 

 kultura, životní styl, tradice a zvyky v porovnání 
s Českou republikou 

 multikulturní společnost 

 státní struktura 

 cestování 

 literatura – ukázky významných literárních děl 
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Ročník: 4 Předmět: Ruský jazyk – Z4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Písemný projev 
 je schopen vysvětlit, proč zastává určitý názor, 

důvody svého chování nebo proč má určitý plán 

 dokáže vést písemnou konverzaci na běžná témata 
a témata, která ho zajímají 

 umí odpovědět na inzerát a přitom písemně zažádat 
o více informací 

 formuluje a je schopen vysvětlit jednoduše svůj 
názor na běžné téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

 logicky a jasně strukturuje středně dlouhý písemný 
projev, formální a neformální text na běžné či 
známé téma 

 sestaví souvislý text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

 umí sdělit běžné, obsahově jednoduché informace 

 využívá překladové slovníky při zpracování méně 
běžného tématu 

 

III. Komunikační situace  
 zapojit se do hovoru bez přípravy na blízké téma  

 získávání a sdělování informací, diskutovat, 
vysvětlovat  

 vyjádření svých pocitů, názorů a reagovat na cizí 
emoce  

 formulovat telefonický dotaz a odpověď 

 krátká prezentace 

Využití ICT ve výuce 
ruského jazyka – 
počítačové programy, 
internet, elektronické 
slovníky 

Využití audio 
a videotechniky 

Domácí úkoly 

Menší projekty 
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Ročník: 1 (5) Předmět: Ruský jazyk – P1 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým pokynům a větám 

 reaguje na podněty z oblasti běžných 
komunikačních situací 

 pochopí smysl jednoduché, pomalé a pečlivě 
vyslovované konverzace 

  rozumí jednoduchým instrukcím týkající se 
organizace výuky  

 

I. Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

 přízvuk, pohyblivost přízvuku 

 

Pravopis  
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Náměty 
skupinová práce, 
skupinové vyučování 

domácí úkoly 

jednoduchý krátký 
projekt 

 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

 Slovní zásoba  P1.1–5 

P2.1, P2.4, P2.5 

P3.3 
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Ročník: 1 (5) Předmět: Ruský jazyk – P1 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Čtení s porozuměním 
  vyslovuje a čte foneticky správně jednoduchý text 

obsahující známou slovní zásobu 

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých materiálů 
s využitím vizuální techniky 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný slovník 

 v jednoduchém textu vyhledá informaci  

 odpoví na otázky související s textem 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména – množné číslo 

 nesklonná podstatná jména 

 vzory skloňování přídavných jmen 

 skloňování osobních zájmen 

 skloňování tázacích zájmen 

 I. a II. Časování sloves 

 slovesa zvratná 

 některá nepravidelná slovesa 

 slovesa s pohyblivým přízvukem 

 slovesa se změnou kmenové souhlásky 

 minulý čas 

 vykání 

 infinitivní věty 

 předložkové vazby 

 slovesné vazby odlišné od češtiny 
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Ročník: 1 (5) Předmět: Ruský jazyk – P1 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev.  
 adekvátně reaguje na pokyny a věty 

 používá základní slovní zásobu z okruhů 
příbuzenské vztahy, školní činnost, rozvrh 
a předměty, zájmy, divadlo, město a okolí, doprava, 
v obchodě, oblečení a móda 

 tvoří a obměňuje věty, dbá na gramatickou 
správnost 

 odpoví na otázku týkající se známých jevů 
a skutečností 

 zapojí se do rozhovoru na předem známé téma 

 umí poskytnout čiselné údaje (věk, čas, telefonní 
číslo, cenu...) 

 poskytne informaci o sobě a o své rodině 

 zdůvodní význam studia  

 orientuje se v příbuzenských vztazích 

 popíše návštěvu divadla, situaci na ulici, 
v dopravním prostředku nebo v obchodě 

 pojmenuje národnosti, zná a umí použít názvy zemí 

 uvede významné osobnosti literatury a hudby, zná 
příklady jejich děl 

 

II. Tematické okruhy 
 škola, školní činnost, školní pomůcky, rozvrh 

a předměty 

 studium, výuka jazyků, kurz ruského jazyka 

 tradice a zvyky, svátky 

 příbuzenské vztahy 

 zájmy, volný čas 

 v divadle, v kině, na výstavě 

 město a okolí 

 na ulici 

 doprava 

 obchody, nákupy 

 v obchodě 

 oblečení a móda 

 důležité zeměpisné údaje 

 národnosti a názvy zemí 

 hudba – interpreti a písně 

 literatura – -významné osobnosti a díla 

 

Č, A, N, FJ,  

SV, HV, D 

Z – rusky mluvící země 
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Ročník: 1 (5) Předmět: Ruský jazyk – P1 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Písemný projev 
 ovládá základní aspekty písemné podoby daného 

jazyka 

 napíše sdělení o sobě, svých zájmech a své rodině 

 napíše krátkou korespondenci (pohled, inzerát, 
pozvánku, dopis, e-mail, vzkaz) 

 sestaví sdělení týkající se probíraných tematických 
okruhů 

 napíše krátké vyprávění. 

III. Komunikační situace 
 seznámit se 

 domluvit si schůzku 

 připravit a vést interview 

 omluva a reakce na ni 

 o něco požádat při běžném styku s lidmi 

 formulace otázek na dané téma 

 zahájení a ukončení telefonního hovoru 

 přání 
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Ročník: 2 (6) Předmět:Ruský jazyk – P2 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních 

situacích 

 ve známých situacích rozumí jednoduchým 
informacím 

 reaguje na podněty z oblasti běžných 
komunikačních situací 

 dokáže pochopit téma pomalé konverzace, mluví-li 
se standardním jazykem 

 rozumí instrukcím týkající se organizace výuky. 

 

I. Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

Náměty 
skupinová práce 

domácí úkoly 

jednoduchý krátký 
projekt 

 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

práce s novinami 
a časopisy 

rozbor textu 

 Pravopis  
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

P1.1–5 

P2.1, P2.2, P2.4 

P3.3 

P4.2 

P5.2–4 
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Ročník: 2 (6) Předmět:Ruský jazyk – P2 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Slovní zásoba  

Čtení s porozuměním 
 upevňuje a rozvíjí grafickou a mluvenou podobu 

slova 

  zdokonaluje výslovnost a fonetickou správnost 
jednoduchého čteného textu obsahujícího známou 
slovní zásobu 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 rozumí běžným informačním tabulím na veřejných 
místech 

 dokáže získat relevantní informace ze článků 
v novinách či časopisech 

 rozumí v hrubých rysech obsahu krátkého příběhu 

 odpoví na otázky související s textem 

 rozumí jednoduchým pokynům v učebnici 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný slovník 

 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména, vlastní jména 

 skloňování a stupňování přídavných jmen 

 zájmena – tázací a vztažná 

 časování sloves 

 nepravidelná slovesa 

 modální slovesa 

 rozkazovací způsob 

 předložkové vazby 

 vazby odlišné od češtiny  

 slovesné vazby odlišné od češtiny 

 datum 

 zpodstatnělá přídavná jména 

 vyjádření vzájemnosti 

 vedlejší věty 

 podmiňovací způsob 
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Ročník: 2 (6) Předmět:Ruský jazyk – P2 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů denní 

režim, charakter, zdravý životní styl, stravování, 
restaurace, cestování, dovolená, prázdniny, počasí, 
čas, mezilidské vztahy, významné osobnosti 
literatury a malířství 

 gramaticky správně tvoří a obměňuje věty i některé 
věty vedlejší  

 dokáže popsat sebe, známé osoby a situace, události 

 porovná charakterové vlastnosti různých lidí 

 uvede příklady dobrých i špatných lidských 
vlastností 

 umí stručně hovořit o osobních zkušenostech, 
problémech a umí navrhnout jednoduché řešení 

 zvládne vyjádřit svůj názor na všední téma 

 dokáže podat základní informace ke známému 
tématu 

 vypráví svůj režim dne 

 užívá správně časové údaje 

 popíše cestu, výlet, dovolenou 

 navrhne plán výletu 

 podá aktuální zprávu o počasí 

 předvede předpověď počasí 

 umí popsat, jak něco udělat 

II. Tematické okruhy 
 životopis, vlastní vzhled a osobní vlastnosti, styl 

oblékání 

 denní režim 

 počasí a oblékání 

 zájmy a koníčky, plány do budoucna 

 zdravý životní styl 

 stravování, jídelníček, ruská národní jídla, recepty 

 základní druhy chutí 

 datum a letopočet 

 hodiny 

 cestování a turistika 

 dovolená a prázdniny 

 předpověď počasí 

 v restauraci, v hotelu 

 na letišti 

 služební cesta 

 setkání, mezilidské vztahy, vztahy muži × ženy 

 charakter člověka 

 důležité zeměpisné a časové údaje 

  významné osobnosti literatury, jejich život a díla 

 Malířství – vybraní autoři a jejich díla 

 

 

Č, A, N, FJ,  

SV, VV, D, Z 
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Ročník: 2 (6) Předmět:Ruský jazyk – P2 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 vytvoří menu 

 popíše přípravu jídla 

 uvede zásady zdravého životního stylu 

 zapojí se do rozhovoru či diskuse na předem známé 
téma 

 umí reprodukovat kratší text 

 

Písemný projev 
 dále si osvojuje a upevňuje grafickou podobu 

daného jazyka 

 umí popsat srozumitelným způsobem sebe, známé 
osoby, věci, činnosti  

 dovede vytvořit plán a program cesty 

 sestaví menu 

 napíše recept 

  popíše každodenní aspekty svého života 

 dokáže vytvořit sdělení či podat stručnou informaci 

 poskytne písemně informace o známých tématech 
a umí si je i vyžádat 

 napíše krátkou osobní korespondenci (pohlednici, 
formální dopis, e-mail), dále krátký praktický text 
(oznámení, inzerát), krátký útvar (poznámku) 

 

III. Komunikační situace 
 informovat o problémech a potížích, navrhovat 

řešení 

 vyjádřit prosbu, pomoc, lítost 

 hovořit, diskutovat na dané téma, srovnávat 

 vyjádření svého názoru při konverzaci na všední 
téma 

 jednoduché otázky a jednoduchá tvrzení a reakce na 
ně 

 poskytnutí jednoduché informace a dotaz na ni 

 něco navrhnout, přijmout a odmítnout návrhy 
ostatních v běžné situaci 

 získávání a sdělování jednoduchých informací, 
argumentace 

 informovat o událostech z minulosti, vyjádřit 
posloupnost událostí 

 formulovat předpoklady 

 anketa 
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Ročník: 3 (7) Předmět: Ruský jazyk – P3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Poslech s porozuměním 
 rozumí jednoduchým informacím a číselným 

údajům ve známých situacích 

 dokáže pochopit hlavní smysl krátkých sdělení 

 rozumí jednoduchým pokynům v každodenních 
situacích 

 dokáže pochopit téma konverzace, mluví-li se 
pomalu a standardním jazykem 

 dokáže rozpoznat téma rozhlasové zprávy 

 pochopí v hrubých rysech vyprávění jednoduchého 
všedního příběhu 

 rozumí popisu známých faktů či skutečností, které 
ho zajímají 

 

I. Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti, rytmus, intonace, tónový průběh slova 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

 přízvuk, pohyblivý přízvuk 

Náměty 
skupinová práce 

domácí úkoly 

jednoduchý krátký 
projek 

prezentacet 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

práce s novinami 
a časopisz 

rozbor uměleckého textu 

 Pravopis  
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

P1.1–5 

P2.1, P2.2, P2.4, P2.5 

P3.3 

P4.2 

P5.2 
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Ročník: 3 (7) Předmět: Ruský jazyk – P3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Slovní zásoba  

Čtení s porozuměním 
 dále upevňuje a rozvíjí grafickou a mluvenou 

podobu slova 

 srozumitelně a foneticky správně čte méně náročný 
autentický text se slovní zásobou na běžná témata 

 pochopí hlavní informaci z textu s obrázky 

 je schopen nalézt určitou specifickou informaci 
v přehledovém informativním textu z jemu známé 
oblasti 

 dokáže získat relevantní informace, fakta z krátkých 
novinových oznámení, z článků v novinách či 
časopisech 

 rozumí v hrubých rysech obsahu krátkého příběhu 

 rozumí krátkým referátům na známé téma 

 rozumí jednoduchým pokynům, pokud jsou 
formulovány v postupných krocích a případně 
doplněny obrázky 

 rozumí určujícím informacím v informativních 
textech z běžného života 

 umí jednoduše popsat nějaký předmět, situaci 

 využívá abecední slovník v učebním materiálu 
a dvojjazyčný překladový slovník 

Gramatické kategorie 
 podstatná jména, skloňování 

 množné číslo podstatných jmen 

 stupňování přídavných jmen a příslovcí 

 zájmena – ukazovací, záporná 

 skloňování přivlastňovacích zájmen 

 budoucí čas  

 I. a II. časování sloves 

 nepravidelná slovesa 

 vidové dvojice 

 slovesné vazby odlišné od češtiny 

 rozkazovací způsob v množném čísle  

 podmiňovací způsob 

 větný a členský zápor 

 předložkové vazby 

 souvětí souřadné a podřadné 

 vedlejší věta 

 přechodníky 
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Ročník: 3 (7) Předmět: Ruský jazyk – P3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů příroda, 

média (noviny, časopisy), plány do budoucna, 
profese, podnikání, věda, bydlení, domácí 
povinnosti, služby, zdraví, nemoc, sport, utkání 

 zná základní údaje o zemi a významných městech 

 gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché 
věty i některé další věty vedlejší  

 dokáže popsat jednoduchým způsobem známé věci 
a osoby z probraných témat 

 umí stručně a jednoduše hovořit o osobních 
zkušenostech a zážitcích 

 zvládne vyjádřit jednoduše svůj názor na všední 
témata 

 dokáže hovořit jednoduchým způsobem 
o budoucích plánech 

 zdůvodní význam volby povolání, porovná 
zaměstnání × podnikání 

 vysvětlí význam vzdělání a uvede důvody, proč 
studovat jazyky 

 porovná vzdělávací systém v ČR a RF 

 zná významné vědce a uvede příklady jejich 
vynálezů 

 umí vyjádřit jednoduchým způsobem domněnku 

II. Tematické okruhy 
  Ruská federace – základní údaje o zemi 

 příroda 

  významná města RF 

  média (noviny, časopisy) 

  význam vzdělání a studia jazyků 

 škola a vzdělání (ČR × RF) 

  plány do budoucna 

 profese, volba povolání, podnikání 

 věda – významné osobnosti a objevy 

  život na venkově a ve městě 

 bydlení, vybavení bytu, zahrada, domácí práce 

 stěhování, služby ve městě a na vesnici 

 životní styl – zdraví, nemoc, handicap 

 u lékaře 

  sport 

 na stadioně 

 utkání, soutěže, vítězství 

  literatura – významní spisovatelé a jejich díla 

 charakterové vlastnosti hlavních postav v literatuře 

 

Č, A, N, FJ,  

SV, Bi, It, F, M, Ch,  

Z, D 
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Ročník: 3 (7) Předmět: Ruský jazyk – P3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 porovná výhody a nevýhody života ve městě a na 

vesnici 

 zvládne vyprávět události jednoduchého příběhu 

 dokáže popsat jednoduše a jasně předměty, věci, 
osoby, které zná nebo ho zajímají 

 popíše dům, byt, pokoj, zahradu 

 uvede příklady svých domácích povinností 

 dokáže vyprávět o sportovním zápase 

 předvede návštěvu u lékaře 

 umí jasně vyjádřit číselné údaje 

 zapojí se do jednoduchého rozhovoru či diskuse na 
předem známé téma 

 orientuje se ve vybrané ruské literatuře 

 dokáže charakterizovat hlavní postavy literárního 
díla 

 

 

 

 

 
 

 

Využití ICT ve výuce 
ruského jazyka – 
počítačové programy, 
internet, elektronické 
slovníky 

 

Využití audio 
a videotechniky 

Domácí úkoly 

Menší projekty 
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Ročník: 3 (7) Předmět: Ruský jazyk – P3 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Písemný projev 
 dále si osvojuje a upevňuje grafickou podobu 

daného jazyka 

 zvládne psát velmi jednoduché osobní a formální 
dopisy, vzkazy, pohledy či e-maily o sobě 

 napíše inzerát 

 jednoduchými výrazy popíše každodenní aspekty 
svého života 

 umí napsat svůj životopis 

 dokáže popsat velmi krátce a jednoduše své osobní 
zkušenosti a zážitky 

 umí zaznamenat informace k nějakému známému 
tématu, případně k dané textové předloze 

 umí jednoduše a jasně popsat předměty, osoby 
a situace, které zná nebo které ho zajímají 

III. Komunikační situace 
 informovat se na cestu 

 získávání a sdělování informací, diskutovat, 
vysvětlovat 

 vyjádření svého názoru či své preference 
v konverzaci na všední téma 

 jednoduché otázky a jednoduchá tvrzení a reakce na 
ně 

 poskytnutí jednoduché informace a dotaz na ni 

 vyjádřit pozdrav, prosbu, omluvu a poděkování, 
požádat o svolení 

 vyjádření emocí, pocitů, že někoho něco mrzí nebo 
těší 

 formulovat rady, vyjadřovat předpoklady, přání 

 v běžné situaci něco navrhnout, přijmout 
a odmítnout návrhy ostatních, navrhnout 
alternativu, umět být nápomocen v typické všední 
situaci 

 anketa 
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Ročník: 4 (8) Předmět: Ruský jazyk – P4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

Porozumění a poslech 
  rozumí diskusi vztahující se ke společensky 

aktuálnímu tématu 

 dokáže zachytit jednotlivé důležité informace, 
o nichž se hovoří 

 pochopí hlavní závěry např. z reportáží o událostech 
či o společensky významných faktech 

 pochopí hlavní teze a zásadní informace z krátkých 
rozhovorů či přednášek 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám autentického 
ústního projevu. 

 

I. Jazykové prostředky 

Fonetika 
 zdokonalování a upevňování foneticky správné 

výslovnosti, rytmus, intonace, tónový průběh slova 

 zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

 přízvuk 

 

Pravopis  
 zdokonalování a upevňování grafické podoby 

daného jazyka 

Náměty 
skupinová práce 

domácí úkoly 

jednoduchý krátký 
projek 

prezentacet 

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 

práce s novinami 
a časopisy 

 Slovní zásoba 
 synonyma, antonyma 

rozbor uměleckého textu 

reklama 
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Ročník: 4 (8) Předmět: Ruský jazyk – P4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Čtení s porozuměním 
 čte nahlas, srozumitelně a foneticky správně 

autentický text se slovní zásobou na běžná témata 

 odhadne význam neznámých slov na základě již 
osvojené slovní zásoby a kontextu 

 užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu 
čtení 

 rozumí hlavním bodům či myšlenkám psaného textu 
na běžné a známé téma 

 identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní 
informace 

 pochopí hlavní informaci z textu  

 pochopí popis nějakého předmětu či situace, která 
není nová nebo ho zajímá 

 pochopí v textu s aktuální či známou tematikou 
hlavní závěry a nejdůležitější argumenty 

 využívá různé druhy slovníků při přečtení 
nekomplikovaných faktografických textů 

Gramatické kategorie 
 vazby podstatného a přídavného jména 

 množné číslo podstatných jmen 

 přejatá slova 

 stupňování přídavných jmen 

 skloňování přivlastňovacích zájmen 

 neurčitá zájmena a příslovce 

 záporná zájmena 

 nepravidelná slovesa 

 přechodníky 

 rozkazovací způsob v množném čísle 

 vazby s infinitivem 

 příčestí a přídavná jména slovesná minulá trpná 

 přídavná jména slovesná přítomná trpná 

 předložkové vazby 

 přímá a nepřímá řeč 

 souvětí podřadné 

 věty účelové 

 věty předmětné 

 vidové dvojice 

 

P1.1–5 

P2.1, P2.2, P2.4 

P3.3 

P5.1, P5.2 
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Ročník: 4 (8) Předmět: Ruský jazyk – P4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Ústní projev 
 používá základní slovní zásobu z okruhů jazyková 

kultura, životní prostředí a jeho ochrana, významné 
osobnosti a jejich úspěchy, významné události 
z historie, kultura, životní styl, tradice a zvyky 
v porovnání s Českou republikou, multikulturní 
společnost, státní struktura, cestování, literatura, 
náboženství 

 shrne obsahově jednoduché informace 

 popíše místo, kde žije, stručně charakterizuje ČR 

 srozumitelně zformuluje hypotézu 

 umí vytvořit, vysvětlit, popsat krátkou prezentaci  

 dovede vyprávět o své cestě 

 popíše přípravu tradičního jídla  

 vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska 
v krátkém projevu na téma osobních zájmů nebo 
každodenního života 

 reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných, 
každodenních situacích užitím, vhodných výrazů 
a frazeologických obratů 

 s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky 
správně s použitím osvojené slovní zásoby 
a gramatických prostředků 

 sestaví ústně souvislý text na známé téma jako 
lineární sled myšlenek 

 formuluje svůj názor na běžné téma  

II. Tematické okruhy 
 místo, kde žije – Česká republika, Praha 

 dny všední a dny sváteční 

 jazyková kultura 

 životní prostředí a jeho ochrana 

 významné osobnosti a jejich úspěchy 

 historie země 

 významné události z historie 

 kultura, životní styl, tradice a zvyky v porovnání 
s Českou republikou 

 tradiční jídla, recepty 

 člověk a společnost 

 multikulturní společnost 

 státní struktura 

 cestování 

 literatura – ukázky významných literárních děl 

 kultura, umění a náboženství 

 mezinárodní vztahy, členství ve významných 
organizacích 

 

Č, A, N, FJ, Z,  

SV, Bi, D, VV,  
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Ročník: 4 (8) Předmět: Ruský jazyk – P4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 jednoduše a souvisle popíše sny, pocity, cíle, své 

zájmy a činnosti s nimi související 

 orientuje se v základních datech a událostech země 

 uvede příklady znečištění životního prostředí 

 navrhne způsoby ochrany přírody 

 orientuje se v ruském umění a literatuře 

Písemný projev 
 je schopen vysvětlit, proč zastává určitý názor, 

důvody svého chování nebo proč má určitý plán 

 dokáže vést písemnou konverzaci na běžná témata 
a témata, která ho zajímají 

 umí odpovědět na inzerát a přitom písemně zažádat 
o více informací 

 formuluje a je schopen vysvětlit jednoduše svůj 
názor na běžné téma srozumitelně, gramaticky 
správně a stručně 

 logicky a jasně strukturuje středně dlouhý písemný 
projev, formální a neformální text na běžné či 
známé téma 

 sestaví souvislý text na jednoduché téma jako 
lineární sled myšlenek 

 umí sdělit běžné, obsahově jednoduché informace 

 využívá překladové slovníky při zpracování méně 
běžného tématu 

III. Komunikační situace 
 zapojit se do hovoru bez přípravy na blízké téma  

 získávání a sdělování informací, diskutovat, 
vysvětlovat  

 vyjádření svých pocitů, názorů a reagovat na cizí 
emoce  

 formulovat telefonický dotaz a odpověď 

 krátká prezentace 

 

Využití ICT ve výuce 
ruského jazyka – 
počítačové programy, 
internet, elektronické 
slovníky 

Využití audio 
a videotechniky 

Domácí úkoly 

Menší projekty 
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Ročník: 4 (8) Předmět: Ruský jazyk – P4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 shrne nebo využije faktografické informace 

 zná lexikální prostředky 

 umí používat gramatické prostředky 

 používá základní pravidla o stavbě slov, vět, souvětí 

 dovede pochopit hlavní myšlenku textu 

 rozpozná hlavní body v textu 

 porozumí popisu událostí 

 vyhledá specifické informace v textu  

 vyjádří vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, 
událostmi  

 rozvede své myšlenky, názory a podpoří je 
argumenty nebo příklady 

 uvede potřebné podrobnosti 

 shrne informace a argumenty z více zdrojů 

 zváží možné příčiny nebo následky problému 

 zformuluje hypotézy 

 požádá o ujištění, že výraz, který užil je správný 

 dovede si vyměňovat informace a rady 

 umí zahájit, udržovat a ukončit rozhovor 

 

Ruská literatura – nositelé Nobelovy ceny 

Ruská kultura a umění 

Má četba – oblíbená literatura 

Ruská věda a technika, významní představitelé 

Kosmonautika 

 

 

 

Z, Bi, D, SV, M, F, Ch, 
HV, VV, It, Č 
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Ročník: 1 Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 pozdravit, představit sebe i někoho třetího (jméno, 

povolání, národnost, věk, bydliště, telefonní číslo 
atd.), zeptat se na osobní informace, to vše v tykání 
i vykání 

 potvrdit či poopravit informaci, je-li tázán 

 zeptat se na význam neznámého slova či jeho 
překlad 

 určit přesnou polohu či všeobecnou existenci 
místa/předmětu 

 zeptat se na množství, odpovědět 

 popsat obydlí 

 zeptat se na cestu, popsat cestu 

 zeptat se na hodinu, odpovědět 

 zeptat se na potřebu či přání a odpovědět 

 objednat si v restauraci 

 nakoupit 

 vyjádřit záliby, čemu dává přednost, co se mu 
(ne)líbí, zeptat se na totéž 

 navrhnout schůzku, přijmout/odmítnout pozvání 

 požádat o laskavost 

 popsat člověka i věc 

 mluvit o každodenních činnostech (v přít. čase) 

Jazykové prostředky 

Gramatika 
 rod podstatných a přídavných jmen 

 časování pravidelných sloves v přítomném čase 
(i zvratných) 

 časování nepravidelných sloves a sloves se změnou 
kmenové samohlásky (SER, ESTAR, TENER, 
PONER, QUERER, PODER, HACER, IR, VENIR, 
SEGUIR, CERRAR, SALIR, VOLVER, 
EMPEZAR, JUGAR, SABER, PREFERIR) 
v přítomném čase 

 tvoření otázky 

 zájmena osobní, ukazovací, přivlastňovací 

 člen určitý a neurčitý 

 příslovečná určení místa 

 sloveso BÝT (SER/ESTAR/HABER) 

 rozkazy 

 osobní zájmena ve 4. pádě (předmět přímý) 

Mezipředmětové vztahy:  

Zeměpis 

 

Průřezová témata: 

P 1.2 

P 1.3 

P 1.5 

P 2.4 

P 3.1 

P 3.3 
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Ročník: 1 Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Slovní zásoba 
 povolání 

 národnosti 

 číslovky 

 dům – zařízení, popis 

 dopravní prostředky 

 veřejná zařízení, obchody 

 záliby 

 potraviny 

 popis osob 

 rodina 

 barvy 

 oblečení 

 množství, velikosti 

Náměty 
skupinová práce 

domácí příprava 

jednoduchý krátký 
projekt 

využití audio 
a videotechniky 

ústní prezentace 

 Reálie 
 politické členění Latinské Ameriky a Španělska 

 bydlení v LA a Španělsku 

 Madrid 

 stravovací návyky 

 svatební obřady 

 nákupy

Doplňkové aktivity 
práce se slovníky 

práce s mapou 

práce s ICT 
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Ročník: 2 Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 navrhnout schůzku, pozvat někoho, 

přijmout/odmítnout pozvání 

 popsat probíhající děje v přítomnosti 

 vyjádřit záměry a plány do budoucna, navrhovat 
alternativy 

 vyjádřit pochybnost, pravděpodobnost a nejistotu 

 telefonovat 

 mluvit o minulých dějích jednorázových 
i opakovaných 

 vyjádřit neurčité či nulové množství 

 zajímat se o zdravotní stav a náladu ostatních 

 popsat nálady a dočasné vlastnosti předmětů/osob 

 hovořit o dopravních prostředcích a cestování 

 vyjádřit přivlastnění 

 srovnávat 

 ptát se/odpovídat v oblasti počasí 

 vyjádřit četnost provádění určité činnosti 

 hovořit o zdraví a zdravotním stavu, pocitech 

 vyjádřit možnost, zákaz 

 vyjádřit skutečné podmínky 

 vyjádřit povinnost osobní i neosobní formou 

Jazykové prostředky 

Gramatika 
 vazba TENER QUE + infinitiv 

 vazba ESTAR + gerundium 

 přítomný čas dalších nepravidelných sloves (OÍR) 

 vazba IR A + infinitiv 

 postavení osobních zájmen, osobní zájmena ve 
3. a 4. pádě (nepřímý a přímý předmět) 

 příslovečná určení času pro různé minulé časy 

 minulé časy pretérito perfecto, pretérito indefinido, 
pretérito imperfecto pravidelných i nepravidelných 
sloves 

 participia 

 neurčitá a záporná zájmena 

 ukazovací a přivlastňovací zájmena 

 porovnávání 

 neosobní slovesa LLOVER, NEVAR 

 sloveso DOLER 

 vazba HAY QUE + infinitiv 

 podmínkové věty 

Mezipředmětové vztahy:  

Anglický jazyk 

Hudební výchova 

 

Průřezová témata: 

P 1.1 

P 1.2 

P 2.4 

P 3.1 
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Ročník: 2 Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Slovní zásoba 
 volný čas, záliby 

 měsíce 

 telefonní rozhovor 

 překvapení, zklamání a další pocity 

 zeměpis, krajina 

 nálady 

 klima a počasí 

 části těla 

 nemoci, fyzické stavy 

 sporty, sportovní zařízení 

 

 Reálie 
 tradiční slavnosti ve Španělsku a Latinské Americe 

 Andalusie 

 španělské a latinskoamerické malířství 

 latinskoamerická hudba 

 počasí v Latinské Americe 

 Ciudad de México 

 španělština ve světě 
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Ročník: 3 Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 vyprávět o událostech v minulosti 

 vyprávět životopis 

 mluvit o zájmech a zálibách 

 vyjádřit trvání dějů a přerušení jiným dějem 

 popsat nálady, vlastnosti a povahu člověka 

 vyjádřit názor, zeptat se na názor 

 vyjádřit souhlas a nesouhlas v diskuzi 

 vyjádřit povinnost/absenci povinnosti v osobní 
i neosobní podobě 

 navrhovat plány 

 vyjadřovat pravděpodobnost 

 vyjádřit přibližný čas či vzdálenost 

 přetlumočit projev jiné osoby či zprávu v tisku 
apod. 

 reagovat na zprávu 

 mluvit o zdraví 

 vyjádřit přání a doporučení 

 vyjádřit předpoklady 

Jazykové prostředky 

Gramatika 
 komparativ a superlativ přídavných jmen 

 shrnutí minulých časů v oznamovacím způsobu 

 vazba LLEVAR + gerundium 

 použití sloves SER/ESTAR (rozšíření) 

 sloveso PARECER 

 budoucí čas futuro perfecto 

 přítomný čas spojovacího způsobu 

 rozkazy, zákazy 

 podmiňovací způsob 

 neosobní SE 

 minulý čas pretérito pluscuamperfecto 

 přímá a nepřímá řeč (převádění) 

 souslednost časová 

Mezipředmětové vztahy: 

Dějepis 

Výtvarná výchova 

 

Průřezová témata: 

P 2.4 

P 3.1 

P 5.1 

P 5.2 
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Ročník: 3 Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Slovní zásoba 
 historické události 

 životopis 

 formuláře 

 nálady 

 povaha 

 domácí práce 

 vaření 

 cestování, dopravní prostředky 

 noviny, sdělovací prostředky 

 zdraví 

 

 Reálie 
 dějiny Španělska po roce 1975 

 Hispánci v USA 

 Světové dědictví UNESCO ve španělsky mluvících 
zemích 

 Den Tří králů (Vánoce) 

 cestování 

 argentinský tisk 

 zdravý život 
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Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 hovořit o cestách, itineráři apod. 

 vyjádřit přání a obavy 

 vyjádřit stížnost, reklamovat věc/službu 

 získat něčí pozornost 

 mluvit o pracovních podmínkách a požadavcích 

 srovnávat 

 vyjádřit intenzitu 

 hodnotit 

 žádat o potvrzení/vyvrácení domněnky 

 vyjádřit překvapení, udivení, lítost 

 mluvit o známých i neznámých věcech 

 předávat pokyny 

 vyjádřit preference a ptát se na ně 

 ptát se na hodnocení, reagovat, hodnotit 

Jazykové prostředky 

Gramatika 
 vazba CUANDO + spojovací způsob/infinitiv 

 sloveso ESPERAR (QUE) + spojovací 
způsob/infinitiv 

 vazba ¿CÓMO ES POSIBLE QUE...? 

 superlativ absolutní 

 nepravidelné stupňování přídavných jmen 

 neosobní vazby 

 vedlejší věty vztažné 

 vazby ¡QUÉ RARO QUE...!¡QUÉ PENA QUE...! + 
spojovací způsob 

 spojovací způsob – minulé časy pretérito perfecto 
de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo 

 použití QUÉ x CUÁL 

 nepřímá řeč (rozšíření – pokyny) 

 příprava na maturitu (případně zkoušku DELE) 

Mezipředmětové vztahy: 

Dějepis 

 

Průřezová témata: 

P 1.2 

P 2.4 
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Ročník: 4 Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Slovní zásoba 
 cestování, dopravní prostředky 

 povolání, zaměstnání 

 oblečení, popis vzhledu 

 bytové doplňky 

 rekonstrukce bydlení 

 příprava na maturitu (případně zkoušku DELE) 

 

 Reálie 
 turistika 

 svět práce, pracující ženy 

 lidové slavnosti v Latinské Americe 

 „chytré“ domy 

 příprava na maturitu (případně zkoušku DELE) 
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Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 popsat dům a byt 

 popsat cestu a způsoby cestování po městě 

 popsat vzhled osoby 

 hovořit o běžném denním režimu 

 zeptat se na otvírací dobu a odpovědět 

 požádat někoho, aby něco udělal, a odpovědět 

 popsat materiály 

 požádat o dovolení a odpovědět 

 nakupovat oblečení 

 zeptat se na cenu a odpovědět 

 vyjádřit preference 

 vyjádřit nutnost 

 navrhnout plány a alternativy 

 vyjádřit lhostejnost 

 vyjádřit pravděpodobnost, pochybnost, nejistotu 

 hovořit po telefonu 

 zeptat se na příčinu, omluvit se, přijmout omluvu 

 vyjádřit překvapení, zklamání, nudu 

 hovořit o nedávné minulosti 

 

Gramatika 
 tázací zájmena 

 použití sloves HAY, ESTAR  

 předložková spojení pro označení místa 

 přídavná jména kvalifikační 

 slovesa GUSTAR, PARECER, QUEDAR 

 rozkazovací způsob pro tykání a vykání jedné 
osobě 

 TENER QUE + infinitiv 

 umístění předmětových a zvratných zájmen 

 časová určení pro vyjádření blízké budoucnosti 

 časová určení používaná se složeným minulým 
časem 

 příčestí minulé 

 složený minulý čas 

 slovesa DAR, VOLVER, JUGAR, OÍR, 
ACOSTARSE, VESTIRSE, COSTAR, CONOCER 
v přítomném čase 

Slovní zásoba 
 národnosti 

 povolání 

 místnosti, nábytek, předměty v domě, bytě 

 

P1.1-5 

P2.4 

P3.1-3 

 

Č, Z, VV 

 

Doplňkové aktivity: 

práce ve dvojicích 

skupinová práce 

domácí příprava 

práce se slovníkem 

práce s mapou 

práce s internetem 
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Ročník: 5 (kvinta) Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

  přídavná jména popisující bydlení 

 druhy potravin 

 záliby, volnočasové aktivity přídavná jména 
popisující fyzický vzhled  

 rodinné vztahy 

 oblečení – materiál,vzor 

 množství a míry 

 nákupní seznam 

 místa pro trávení volného času 

 výrazy používané v telefonickém rozhovoru 

 výrazy pro vyjádření překvapení, zklamání, nudy 

 zeměpisné útvary 

Reálie 
 španělština jako úřední jazyk 

 typické čtvrti v Madridu a v Buenos Aires 

 Madrid 

 španělská a latinskoamerická kuchyně 

 svatby ve Španělsku a v Latinské Americe 

 nakupování – trhy, druhy obchodů 

 typické svátky ve Španělsku a v Latinské Americe 

 Andaluzie 

 španělské a latinskoamerické malířství
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Ročník: 6 (sexta) Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 hovořit o událostech, které se staly v určitém 

okamžiku v minulosti 

 vyjádřit množství neurčité a neexistující 

 zeptat se na duševní stav osoby a odpovědět 

 zeptat se na stav věcí a odpovědět 

 požádat o informace ohledně dopravních 
prostředků a odpovědět 

 porovnávat 

 vyjádřit vlastnictví 

 zeptat se na počasí a odpovědět 

 hovořit o dějích obvyklých nebo pravidelně se 
opakujících v minulosti 

 vyjádřit frekventovanost 

 hovořit o zdraví a fyzickém stavu 

 vyjádřit povinnost formou osobní a neosobní 

 vyjádřit možnost a zákaz 

 vyjádřit reálnou podmínku 

 hovořit o dějích přerušených jiným dějem 
v minulosti 

 vyprávět v minulosti 

 hovořit o životě jiné osoby 

 vyjádřit kontinuitu a trvání 

Gramatika 
 jednoduchý minulý čas sloves pravidelných a 

nepravidelných 

 zájmena neurčitá a záporná 

 časová určení používaná s jednoduchým minulým 
časem 

 přivlastňovací zájmena samostatná 

 spojení používaná při porovnávání 

 neosobní slovesa LLOVER, NEVAR 

 imperfektum sloves pravidelných a nepravidelných 

 sloveso DOLER 

 vazba HAY QUE + infinitiv 

 osobní zájmena v předmětu přímém a nepřímém, 
jejich postavení ve větě 

 podmínková souvětí I, si ve významu jestliže 

 shrnutí minulých časů 

 superlativ 

 vazba ESTABA + gerundium 

 vazba LLEVAR + gerundium 

 použití SER a ESTAR  

 futuro imperfecto 

 sloveso PARECER 

 přítomný čas konjunktivu sloves pravidelných 

 rozkazovací způsob kladný a záporný  

 

P1.1-5 

P2.1, 2.2, 2.4 

P3.1-3 

P4.2 

P5.2-4 

 

Č, Z, D, SV, Bi, A, HV 

 

Doplňkové aktivity: 

práce ve dvojicích 

skupinová práce 

domácí příprava 

práce se slovníkem 

práce s mapou 

práce s internetem 
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Ročník: 6 (sexta) Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 popsat charakter osoby  

 požádat o názor a vyjádřit jej vyjádřit souhlas 
a nesouhlas 

 podat instrukce 

 dát příkaz 

Slovní zásoba 
 duševní stavy 

 počasí 

 části lidského těla 

 nemoci, fyzické stavy a léčebné prostředky 

 sporty a sportovní zařízení 

 typy periodik a jejich základní části 

 osobní údaje 

 typy dokumentů 

 přídavná jména popisující charakter osob 

 domácí práce 

 vaření – příprava receptu, způsoby přípravy jídla 

Reálie 
 hudba v Latinské Americe 

 počasí v Latinské Americe 

 Ciudad de México, Córdoba, La Habana 

 španělština ve světě – aktuální stav 

 historické události ve Španělsku po roce 1975 

 známí hispánci 

 Světové Dědictví UNESCO v hispánském světě 

 Vánoce a Den Tří králů 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  J 99  

Ročník: 7 (septima) Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 vyjádřit pravděpodobnost a hypotézu 

 dělat návrhy a nabídky 

 vyjádřit přibližnou vzdálenost a přibližnou dobu 

 přetlumočit projev jiné osoby  

 reagovat na zprávu 

 požádat o informaci a odpovědět 

 informovat o události a na informaci reagovat 

 hovořit o zdraví 

 vyjádřit domněnku nebo předpoklad 

 vyjádřit přání 

 vyjádřit doporučení 

 komentovat události při cestování 

 umístit děje v čase 

 vyjádřit obavy 

 vyjádřit stížnosti a reklamace 

 upozornit 

 hovořit o pracovních podmínkách 

 vyjádřit intenzitu 

 identifikovat osobu 

 vyjádřit údiv 

 vyjádřit lítost 

 hovořit o věcech známých a neznámých

Gramatika 
 jednoduchý podmiňovací způsob 

 neosobní se 

 pluscuamperfektum 

 nepřímá řeč, nepřímá otázka 

 souslednost časová 

 slovesa uvozující nepřímou řeč a otázku 

 přítomný čas konjunktivu sloves nepravidelných 

 futuro perfecto 

 Cuando + indikativ / konjunktiv 

 Esperar + infinitiv / konjunktiv 

 Cómo es posible que + konjunktiv 

 superlativ absolutní 

 neosobní vazby 

 vztažné věty 

 Qué raro que + konjunktiv 

 Qué pena que + konjunktiv 

 předpřítomný čas konjunktivu 

 

 

 

P1.1-5 

P2.1, 2.2, 2.4 

P3.1-3 

P5.1-4 

 

Č, Z, D, SV, A 

 

Doplňkové aktivity: 

práce ve dvojicích 

skupinová práce 

domácí příprava 

práce se slovníkem 

práce s mapou 

práce s internetem 
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Ročník: 7 (septima) Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Slovní zásoba 

 cestování 

 noviny 

 záliby 

 zdraví 

 dopravní prostředky 

 zaměstnání 

 oblečení, doplňky 

 popis osob 

Reálie 
 cestování v čase 

 argentinský tisk 

 zdravý životní styl 

 turistika 

 úloha ženy v pracovním světě 

 lidové slavnosti v Latinské Americe 
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Ročník: 8 (oktáva) Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 předávat pokyny 

 vyjádřit preference a ptát se na ně 

 ptát se na hodnocení a reagovat 

 vyjádřit netečnost 

 nakupovat v obchodě 

 požádat o povolení, o laskavost 

 s laskavostí udělit nebo zamítnout povolení 

 vyjádřit hodnotu a cenu 

 vyjádřit účel 

 formulovat málo pravděpodobné podmínky 

 vyjádřit přání 

 vyjádřit názor 

 poradit 

 nabídnout pomoc 

 plánovat 

 postavit se do opozice a vyjádřit překážky a 
pochybnosti 

 účastnit se debaty 

 argumentovat 

 strukturovat projev 

 jednat se zdvořilostí 

Gramatika 
 rozdíl qué x cuál 
 nepřímá řeč pro předávání pokynů 

 imperfektum konjunktivu sloves pravidelných 
a nepravidelných 

 Le importa + infinitiv / konjunktiv 

 Para + infinitiv / konjunktiv 

 podmínková souvětí, si ve významu kdyby 

 Me gustaría + infinitiv / konjunktiv 

 Creo que + indikativ 

 No creo que + konjunktiv 

 Querer + infinitiv / konjuktiv 

 Pensar + infinitiv 

 Acabar de + infinitiv 

 Aunque a přípustková souvětí 

 spojovací výrazy 

 tvoření slov 

 souvětí  - shrnutí 

 minulé časy – shrnutí 

 

 

P1.1-5 

P2.1, 2.2, 2.4 

P3.1-3 

P5.1-4 

 

Č, Z, D, SV, A 

 

Doplňkové aktivity: 

práce ve dvojicích 

skupinová práce 

domácí příprava 

práce se slovníkem 

práce s mapou 

práce s internetem 
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Ročník: 8 (oktáva) Předmět: Španělský jazyk 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí 
 

 vyprávět a popisovat v minulosti 

 vyprávět o událostech předcházejících jiné události 
v minulosti 

Slovní zásoba 
 renovace domu, profese s ní spojené 

 nakupování, typy plateb 

 osobní vztahy, výchova 

 volný čas, zábava 

 prostředky komunikace 

 biografické údaje 

Reálie 
 „chytré“ domy 

 konzumní zvyky Španělů 

 španělský vzdělávací systém 

 velká obchodní centra – nový způsob trávení 
volného času 

 španělská televize 

 ze života nositele Nobelovy ceny – Kolumbijec 
Gabriel García Márquez 
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Společenské vědy – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 1 2 2 2 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ RVP G, 
vzdělávacího oboru Člověk a svět práce RVP G, Etická výchova a integruje se část 
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Vý-
chova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Envi-
ronmentální výchova a Mediální výchova. 

Na předmět Společenské vědy navazují volitelné semináře v posledních dvou letech 
studia: Společenskovědní seminář (dvouletý – 3. a 4. ročník). Dále to jsou jednoleté 
semináře, které si mohou studenti zvolit ve 4. ročníku – Společenskovědní seminář, 
Psychologie a sociologie, Ekonomie a mezinárodní vztahy, Filozofie a etika. 

Maturitní zkoušku lze skládat ve společné i profilové části. 

Předmět Společenské vědy přináší informace z různých oborů společenskovědního za-
měření, vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení 
do života demokratické společnosti, směřuje k formování a rozvíjení občanského pro-
filu žáků. Výuka se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků 
v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Při-
spívá k orientaci žáků ve významných společenských vztazích. Integruje poznatky, do-
vednosti a zkušenosti z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů, 
dílčí podněty pak dále objasňuje, zdůvodňuje a rozšiřuje.  

Vede žáky k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí 
a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních 
situací, a tak formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, pozi-
tivní hodnotové orientace a žádoucí modely chování. Seznamuje žáky se vztahy 
v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností politických insti-
tucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí 
žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití, vede 
k odpovědnosti žáků za vlastní názory, chování, jednání a jejich důsledky. Rozvíjí ob-
čanské a právní vědomí žáků, motivuje k aktivní účasti na životě demokratické společ-
nosti a veřejném životě, posiluje vědomí přináležitosti k evropskému společenství 
a evropské kultuře, rozvíjí osobní, lokální, národní, evropskou i globální identitu. 

Žák je veden zejména, aby 
– vyhledával informace k vybraným tématům z různých oborů a věd a kriticky je 

hodnotil 
– pozoroval a analyzoval chování a jednání lidí v různých situacích 
– sledoval aktuální politickou, ekonomickou a společenskou situaci a mezinárodní 

dění,  
– prezentoval svá hodnocení 
– diskutoval nad aktuálními problémy 
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– orientoval se v základních globálních a multikulturních problémech 
– samostatně či ve skupině pracoval na projektech a referátech, seminárních pracích 
– čerpal poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 
– uvědomoval si podstatu a principy podnikání a realitu tržního prostředí 
– osvojil si základy finanční gramotnosti (FG) a aplikoval je v praxi 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– vede žáky, aby sbírali a analyzovali informace z nejrůznějších zdrojů (noviny, 

internet, odborná literatura…) a vede je tak k orientaci ve zdrojích informací 
a k jejich kritickému posuzování 
kompetence k učení, kompetence komunikativní 
 

– vede žáky k diskuzím na aktuální témata, formuje tak jejich názory a toleranci 
k názorům druhých 
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 
občanské 
 

– zadává úkoly formou skupinové práce 
kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence k řešení 
problémů 
 

– organizuje besedy na aktuální témata, organizuje exkurze a workshopy 
kompetence komunikativní, kompetence občanské 
 

– osvětluje a seznamuje s možnostmi dalšího vzdělávání či profesní orientace 
kompetence občanské, kompetence k podnikavosti 
 

– zadává projekty, referáty, prezentace, seminární práce se společenskovědní 
tematikou. Žáci výsledky prezentují a obhajují 
kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence 
k podnikavosti 
 

– klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice, kulturní 
dědictví, problematika mezinárodních vztahů, etnik, psychohygiena…) 
kompetence občanské, kompetence k učení 
 

– seznamuje žáky s dalšími možnostmi uplatnění a profesní orientace, možnostmi 
a riziky podnikání a realitou tržního prostředí 
kompetence k podnikavosti 
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Ročník: 1 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Klasifikuje obsah společenských věd. 

 Ovládá „umění učit se“, porovná různé 
metody učení a jejich účinnost, dbá na 
duševní hygienu. 

 Objasní pojmy prožívání, chování, 
jednání. Charakterizuje psychické jevy, 
vše ilustruje na příkladech. 

 Vyloží, jak člověk vnímá, prožívá 
a poznává skutečnost, sebe i druhéi, ví, co 
může jeho vnímání a poznávání ovlivnit. 

 Využívá poznatků psychologie 
v každodenním životě v sebepoznávání, 
poznávání druhých, ve svém jednání. 
Orientuje se ve své osobnosti i emocích 
a potřebách. 

 Popíše jednotlivé vývojové fáze života, 
jejich odlišnosti a zákonitosti. 

 Zná rizika náročných životních situací a ví 
jaké jsou možnosti jejich prevence 
a řešení. Projevuje odolnost vůči výzvám 
k sebepoškozujícímu chování 
a rizikovému životnímu stylu. 

 Usiluje o pozitivní změny ve svém životě 
související s vlastním zdravím a zdravím 
druhých. Zařazuje do denního režimu 
způsoby relaxace, v zátěžových situacích 
uplatňuje osvojené způsoby regenerace.

Psychologie – člověk jako jedinec 
 Definice vědy, klasifikace věd, humanitní vědy a jejich předmět 

 Disciplíny psychologie, psychologické poradenství 

 Psychologie učení, diskuze k zásadám efektivního učení, 
celoživotní vzdělávání 

 Psychické procesy ( poznávací, citové, volní), psychické stavy 

 Psychologie osobnosti, vlohy, vědomosti, dovednosti, návyky, 
zájmy, hodnoty, temperament a charakter 

 Vývoj osobnosti 

 Osobnost v náročných životních situacích a duševní zdraví člověka 

Výchova ke zdraví 
 Změny v období adolescence – tělesné, duševní, společenské 

 Zátěžové situace, stres a způsoby jeho zvládání 

 Sociální dovednosti potřebné při řešení problémů – duševní 
hygiena 

 Prevence zátěžových situací 

 

P1.1, P1.2, P1.4, 
P1.5 

P2.4 

P4.1 

P5.1–4 

Náměty: 
psychologické 
a osobnostní testy 

Projekt: Jeden svět 
na školách pro SŠ 

Bi 
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Ročník: 2 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Vysvětlí celospolečenskou podstatu 

člověka. 

 Rozliší různé sociální útvary a svou účast 
na nich. 

Sociologie – člověk ve společnosti 
 Předmět sociologie, proces socializace a formy sociálního učení 

P1.1–5 

P2.1–4 

P3.1, P3.2 

P4.2, P4.3 

P5.1–5 
 Popíše kulturní odlišnosti různých 

sociálních skupin. 

 Odhadne možné důsledky sociálních 
předsudků.

 Sociální skupiny, útvary  

 Mezilidská komunikace 
Projekt: Jeden svět 
na školách pro SŠ 

Bi, Z, D 

 Objasní význam sociální kontroly ve 
skupině. 

 Vysvětlí proces socializace a způsob 
jakým se sám učil sociálním dovednostem.

 Zná společenské formy komunikace 
a požívá je pro řešení mezilidských 
vztahů.

 Jedinec ve skupině (vztahy, sociální role, pozice, normy)  

 Rozumí svému sociálnímu vnímání 
a uvědomuje si nebezpečí omylů. 

 Pojmenuje a definuje sociální problémy 
a sociálně patologické chování, uvede 
příklady. 

 Sociální percepce a omyly v sociálním vnímání 

 Stereotypy, předsudky 
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Ročník: 2 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Posoudí sociální změny v individuálním 

a společenském vývoji. 

 Zdůvodní hodnoty důležité pro partnerské 
vztahy, manželství a rodinu. 

 

 Sociální struktura a sociální mobilita ve společnosti, sociální 
nerovnost 

 Sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost a kriminalita, 
extremismus) 

 Sociální procesy (rodina, masmédia, životní prostředí) 

Projekt: Příběhy 
bezpráví 

 

Žák 
 Posoudí hodnoty, které mladým lidem 

usnadňují vstup do samostatného života, 
partnerských vztahů, manželství 
a rodičovství, usiluje o jejich naplnění. 

 Citlivě řeší problémy mezilidských 
vztahů. 

 Zaujímá odmítavé postoje ke všem 
formám rizikového chování. 

Výchova ke zdraví 
 Vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví 

v rodině, škole, obci 

 Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným 
a handicapovaným lidem 

 Partnerské vztahy, manželství, neúplná rodina 

 Krizové situace v rodině 

 Sociální dovednosti a chování 

 Sociální deviace – sexuálně motivovaná kriminalita, násilí 
zneužívání – šikana, týrání dětí, závislosti

 

 Posoudí své předpoklady pro volbu 
povolání a dalšího studia, rozlišuje 
profesní nabídku a poptávku na trhu práce. 

 Vyhotoví dokumentaci pro přijímací 
řízení, uvede způsoby vhodné 
sebeprezentace. 

 Vysvětlí význam vyváženého pracovního 
a osobního rozvrhu. 

Člověk a svět práce 
 Profesní volba 

 Osobní management 

FG 
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Ročník: 2 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Vysvětlí podstatu demokracie. 

 Porovná postavení občana 
v demokratickém a totalitním státě. 

 Uvede příklady, jak může občan 
v demokratickém zřízení ovlivňovat 
politické dění. 

 Vysvětlí podstatu a význam parlamentních 
a komunálních voleb. 

Politologie – občan ve státě 
 Principy a zásady demokracie, formy demokracie 

 

 

 Chápe význam politického pluralismu. 

 Rozlišuje složky politického spektra ČR, 
porovná přístupy politických stran k řešení 
každodenních problémů občanů. 

 Objasní podstatu, význam a nebezpečí 
ideologií. 

 Rozlišuje a porovnává historické 
a současné typy států a formy vlády. 

 Demokracie přímá 

 Demokracie nepřímá, volby, volební systémy 

 Politika, politický systém, politická participace  

 Politické strany 

 Ideologie - přehled 
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Ročník: 2 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Definuje svá základní lidská práva. 

 Zná organizace a hnutí chránící základní 
lidská práva. 

 Popíše vývoj ústavnosti v českých zemích. 

 Zhodnotí funkci ústavy pro fungování 
státu. 

 Chápe činnost a fungování orgánů státní 
správy a samosprávy, uvede problémy, 
s nimiž se jako občan může setkat a které 
mu pomohou řešit. 

 Uvede příklady, jak ovlivňovat dění v obci 
a ve státě. 

 Objasní tři nezávislé složky státní moci. 

 Lidská práva, základní dokumenty o lidských právech, organizace 
hájící lidská práva v ČR, v Evropě, ve světě,  

 OSN, Rada Evropy 

 Teorie státu, definice, charakteristika, typy států, formy vlády  

 Ústava jako nejvyšší zákon státu 

 Státní správa a samospráva  

 Státní moc výkonná, zákonodárná, soudní, kontrola státní moci 

 Proces tvorby a schvalování zákonů 

 

Projekt: Workshop 
Amnesty 
International 

 

 

 

 

Náměty: návštěva PS 
a Senátu PČR 
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Ročník: 3 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  
 Orientuje se v základních pojmech 

z oblasti práva. 

 Objasní rozdíl mezi morálními a právními 
normami. 

 Uvede, které státní orgány vydávají státní 
předpisy, jak a kde je uveřejňují, rozlišuje 
základní a prováděcí předpisy. 

Občan a právo 
 Morálka a právo, morální a právní norma 

 Právní síla, právní řád, descendenční teorie 

 Právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům 

P1.4, P1.5 

P2.1–4 

P3.2, P3.3 

P4.3 

P5.1–3, P5.5 

 

 Rozliší fyzickou a právnickou osobu. 

 Vysvětlí pojem právní vztah, zná 
účastníky i podmínky vzniku a zániku 
právního vztahu. 

 Rozlišuje právní odvětví. 

 Uvede okruhy problémů, se kterými se 
může občan obracet na různé státní 
instituce, zvládá komunikaci ve styku 
s úřady. 

 Rozumí rozdílu mezi trestným činem 
a přestupkem a významu odlišných sankcí.

 Právní vztahy, práva a povinnosti účastníků právních vztahů 

 Právo veřejné, soukromé a veřejně soukromé 

 Ústavní a správní právo (občanství, přestupkový zákon, orgány 
státní správy a samosprávy) 

Náměty: návštěva 
Krajského soudu 
nebo Okresního 
soudu Benešov  

D 
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Ročník: 3 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Rozeznává, jaké případy se řeší 

v občanském soudním řízení a jaké 
v trestním řízení. 

 Rozlišuje náplň činnosti z. orgánů právní 
ochrany. 

 Vymezí podmínky trestní postižitelnosti 
občanů a uvede příklady postihů trestné 
činnosti. 

 Uvede důsledky porušování paragrafů 
trestního zákona souvisejících s výrobou 
a držením návykových látek a činností pod 
jejich vlivem, sexuálně motivovanou 
kriminalitou, skrytými formami 
individuálního násilí a vyvozuje z nich 
osobní zodpovědnost.. 

 Účel a průběh občanského soudního řízení 

 Právnické profese, právnické poradenství, orgány činné v trestním 
řízení 

 Trestní právo, druhy kriminality, druhy trestů 

 

 

 Orientuje se v občanském a rodinném 
právu, uvede příklady. 

 Chápe význam rodiny, podmínky vzniku 
a zániku rodiny, práva a povinnosti 
manželů, rodičů a dětí, uvádí různé typy 
náhradní rodinné péče. 

 Orientuje se v majetkových vztazích. 

 Rozlišuje různé formy závazkového 
vztahu, zná náležitosti důležitých smluv. 

 

 

 Občanský zákoník (vlastnictví, dědění) 

 Zákon o rodině (manželství, rodiče a děti, náhradní rodinná péče) 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  SV 10 

Ročník: 3 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Výchova ke zdraví 
 Manželství, rodičovství, náhradní rodinná a ústavní péče 

 Kriminalita v oblasti sexuální. V souvislosti s návykovými 
látkami, v oblasti zneužívání a týrání dětí… 

 

Žák 
 Ve svém jednání respektuje platné právní 

normy. 

 Zná způsoby uzavření prac. poměru i jeho 
ukončení, umí vyplnit pracovní smlouvu. 

 Rozlišuje práva a povinnosti svá 
i zaměstnavatele.

Člověk a svět práce – ekonomie 
 Pracovně právní vztahy 

 Pracovní právo – vznik, zánik pracovního poměru, povinnosti 
a práva z něj plynoucí – pracovní doba, odpočinek, mzda 

 

FG 

 Umí objasnit fungování trhu, důvody 
kolísání cen zboží nebo pracovní síly na 
trhu. 

 Základní ekonomické pojmy – typy ekonomik, tržní mechanismus, 
nabídka, poptávka, cena 

 

 Rozlišuje a porovnává jednotlivé formy 
podnikání, posoudí, která forma je 
v konkrétní situaci nejvýhodnější. 

 Vysvětlí výhody a rizika podnikání 
v porovnání se zaměstnáním. 

 Ekonomické subjekty   
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Ročník: 3 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Uvede, jak postupovat při zakládání 

vlastní podnikatelské činnosti, ví, jak 
zažádat o živnostenské oprávnění i jak 
založit obchodní společnost. 

 Odhadne skrytý význam reklamy a zná 
formy nekalé soutěže, posoudí podíl 
marketingu na úspěšnost firmy. 

 Podnikání v ČR – živnostenský zákon, obchodní zákoník  

 Vysvětlí a rozliší státní rozpočet 
schodkový a přebytkový. Uvede příklady 
příjmů a výdajů státního rozpočtu. 

 Zná základní typy daní a rozlišuje, na 
které jeho činnosti se zdaňovací povinnost 
vztahuje. Uvede, jakým způsobem podá 
daňové přiznání, jak zjistí výši sociálního 
a zdravotního pojištění. 

 Fiskální politika – státní rozpočet, daňová soustava 

 Monetární politika, inflace, kurs měny, HDP, obchodní a platební 
bilance, nezaměstnanost 

 

 

 Objasní funkci sociálních dávek a popíše, 
jak zažádá o sociální dávku, na kterou má 
nárok. 

 Vypočítá životní minimum své rodiny 
i nárok na sociální dávky. 

 Vymezí činnost úřadu práce, vyhledává 
informace o možnostech zaměstnání 
i rekvalifikace. 

 Vysvětlí základní ekonomické ukazatele, 
aktuálně sleduje jejich změny v médiích 
a odhadne jejich dopad na životní úroveň 
občanů. 

 Objasní bankovní soustavu ČR. 

 Sociální politika – systém sociálních dávek, životní minimum 

 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  SV 12 

Ročník: 3 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Rozlišuje činnost a funkci ČNB 

a komerčních bank, rozumí tomu, jak 
ČNB ovlivňuje komerční banky. 

 Zvolí optimální způsob financování svých 
osobních potřeb (spoření, úvěr, splátky, 
leasing).

 Bankovní soustava a finanční produkty – ČNB, komerční banky, 
speciální bankovní instituce, bankovní produkty, typy spoření, 
úvěr, moderní formy bankovnictví, leasing, pojištění 

 

 Zná cenné papíry a rozlišuje jejich rizika. 

 Uvede principy vývoje ceny akcií 
i možnosti bezpečných forem investic do 
cenných papírů. 

 Využívá moderní formy bankovních 
služeb včetně moderních informačních 
a telekomunikačních technologií. 

 Ovládá způsoby bezhotovostního 
platebního styku. 

 Uvede příjmy a výdaje rozpočtu 
domácnosti, navrhne řešení finančních 
problémů. 

 

 Peníze – funkce peněz, formy platebního styku . cenné papíry, 
akcie, burzy 

 Hospodaření domácnosti 

 Marketing 
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Ročník: 4 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Objasní podstatu a význam evropské integrace. 

 Zná orgány EU a rozlišuje jejich úkoly, uvede 
příklady jejich činnosti. 

 Posoudí vliv začlenění státu do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady, jak uplatňovat práva 
v rámci EU. 

 Orientuje se v mezinárodních institucích, uvede 
příklady jejich činností a význam pro chod 
světového společenství. 

 Zhodnotí význam zapojení se ČR do mezinárodních 
organizací. 

 Posoudí hodnoty globalizace, uvede příklady 
globálních problémů. 

 

Mezinárodní vztahy, globální svět 
 Evropská integrace, Evropská unie, orgány EU, 

jednotná evropská měna 

 Významné mezinárodní instituce – OSN, NATO 

 Proces globalizace, příčiny projevy a důsledky 

 Globální problémy 

 

P1.4, P1.5 

P2.1–5 

P3.1, P3.2 

P4.2, P4.3 

P5.1. P5.5 

FG 

Z, D, Bi, Č, FJ, N, R, A 

 

 Posoudí profesní poptávku na českém i evropském 
trhu práce. 

 Uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání. 

 

Člověk a svět práce 
 Globalizace pracovního trhu 

 Mezinárodní trh práce, pracovní trh v EU 

 Rekvalifikace a celoživotní vzdělávání  

 

FG 
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Ročník: 4 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Rozlišuje významné náboženské systémy. 

 Rozezná projevy náboženské a názorové 
nesnášenlivosti. 

 

Religionistika 
Národní a světová náboženství, jejich stručná 
charakteristika (křesťanství, islám, buddhismus...) 

Církev, sekta, náboženská tolerance 

 

 Objasní podstatu filozofického tázání. 

 Vysvětlí vztah filozofie k mýtu, náboženství, umění, 
ideologii a světovému názoru. 

 Zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky 
a nových technologií pro praktický život a možná 
rizika jejich využití. 

 Rozumí základním filozofickým otázkám a dovede 
o nich přemýšlet. 

 Chápe filozofii jako hledání pravdy. 

 Rozumí základním filozofickým pojmům. 

 Uvede významné představitele základních směrů ve 
filozofii. 

 Orientuje se v dějinách filozofie. 

 Zná rozdíly základních filozofických přístupů. 

 Umí nalézt shodnost svých myšlenek a názorů 
s vybranými filozofickými směry. 

 Je schopen filozofické diskuze a dialogu, naslouchá 
názorům druhých. 

 Uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům, 
rozpozná nekorektní a manipulativní argumentaci. 

Filozofie 
Základní filozofické pojmy, základní filozofické 
otázky  

Vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě, umění, 
ideologii, politice a světovému názoru 

Filozofické disciplíny (ontologie, gnozeologie..) 

Vývoj filozofie, základní filozofické etapy a směry 

Antická filozofie – předsokratovská a klasická  

Středověká filozofie – patristika, scholastika  

Renesanční filozofie 

Novověká filozofie – empirismus, racionalismus  

Filozofie osvícenství 

Hlavní směry 19.a 20. stol. – pozitivismus, 
voluntarismus, pragmatismus, existencialismus 

Současné filozofické směry a otázky 

Podstata a účel argumentace, důvěryhodnost 
a nestrannost informačních zdrojů 
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Ročník: 4 Předmět: Společenské vědy 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Rozliší pojmy morálka a etika. 

 Posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem 
a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou 
proměnlivost základních etických pojmů a norem. 

 Zamýšlí se nad současnými etickými problémy, 
dovede si vytvořit názor na ně. 

 Je schopen eticky a věcně argumentovat v dialogu 
a diskuzi, uvážlivě a kriticky přistupuje 
k argumentům druhých. 

 

Etika 
 Etika a morálka 

 Základní etické přístupy a kategorie – dobro, zlo, 
pravda, spravedlnost, svoboda, svědomí 

 Etika lékařská, vědy, politiky ... 

 Dějiny etiky – křesťanská, hedonistická, 
pragmatická, utilitaristická... 

 Smysl života, přátelství a láska, manželství a rodina 

 Etika v kritických fázích života, mír a mezinárodní 
vztahy  

 

 

 Odmítá rizikový životní styl. 

 Uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě. 

 

Výchova ke zdraví 
 Etické problémy související s partnerským 

a sexuálním životem – promiskuita, předčasné 
ukončení těhotenství, asistovaná reprodukce.  
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Dějepis – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 1 2 2 2 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP G. 

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Vý-
chova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Enviromentální výchova, 
Mediální výchova, Multikulturní výchova. Předmět integruje témata vzdělávací oblasti 
Výchova ke zdraví. 

Na předmět Dějepis navazuje dvouletý volitelný předmět Seminář z dějepisu s dotací 
2 vyučovací hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku. Studenti si ve 4. ročníku mohou dále zvolit 
jednoletý seminář Dějiny 20. století s dotací 2 vyučovacích hodin v jednom týdnu. 

Pedagogové mají k dispozici knihovnu a odbornou učebnu vybavenou moderní didak-
tickou technikou. 

Dějepis a jeho semináře jsou předměty, které se zásadním způsobem podílejí na 
utváření osobnosti studenta gymnázia, budoucího zodpovědného občana demokratické 
České republiky. Umožní mu poznat a pochopit důležité etapy dějinného vývoje lidské 
společnosti. Výuka studenty zevrubně seznámí s našimi národními dějinami a s dílem 
významných osobností, které výrazně ovlivnily běh dějin. 

Předměty rozvíjejí schopnost studentů dobře rozumět problémům soudobého glo-
balizovaného světa v historických souvislostech, přispívají k potřebnému hlubšímu 
pochopení dějinné cesty našeho národa. Metodicky rozmanitá a kreativní výuka po-
máhá studentům porozumět staletému komplikovanému soužití různých národů 
zejména v neklidné střední Evropě, a tak přispívá jednak k vytváření žádoucích pocitů 
vlastenectví a národní hrdosti, jednak k pochopení a docenění závažnosti odvážného 
projektu evropské integrace. A konečně by měla výuka přispět k lepšímu poznání his-
torie regionu, upevnit vztah studentů ke kraji a obci, kde žijí. 

Předměty rozvíjejí schopnost kritického myšlení, pomáhají studentům chápat 
minulost a vedou je k pochopení a docenění odkazu nejdůležitějších kultur, civilizací 
i činů významných osobností a jejich přínos ke kulturnímu bohatství soudobého lid-
stva. Výuka oběma předmětům podporuje u studentů gymnázia formování pozitivních 
občanských postojů, jakými jsou zejména úcta a respekt k lidským právům, 
k demokratickému státu, toleranci, míru a ke svobodě. 

Vyučující vede studenty k aktivní a samostatné práci s různorodými historickými pra-
meny, k vyhledávání informací z nejrůznějších zdrojů včetně internetu a ke kritickému 
hodnocení jejich vypovídací hodnoty. To přispívá k formování osobnosti studenta 
gymnázia, podporuje vytváření postojů a názorů, které student dokáže vhodným způ-
sobem obhájit. 

Předměty jsou naprosto přirozeně propojeny s řadou jiných předmětů, zejména se 
zeměpisem, základy společenských věd, českým jazykem a estetickou výchovou. 



 

D 2  ŠVP Gymnázium Benešov 

Maturitní zkoušku lze skládat ve společné i profilové části. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– rozvíjí u studentů schopnost kritické práce s různými historickými prameny, 

s odbornou literaturou a internetem  
kompetence k řešení problémů, kompetence k učení 
 

– učí studenty ke kvalitně prezentovat jejich znalostí a výsledky jejich práce 
kompetence komunikativní, pracovní, sociální a personální 
 

– zadává studentům samostatné práce (např. psaní referátů a seminárních prací),  
– motivuje je k četbě odborné literatury a podporuje jejich zájem o samostatnou tvůrčí 

aktivitu, např. účast v SOČ  
kompetence k učení a kompetence občanské 
 

– vhodným způsobem využívá přirozených mezipředmětových vztahů a vyžaduje od 
studentů věcně i jazykově správné formulování myšlenek a úsudků 
kompetence k učení, k řešení problémů a kompetence k občanské 
 

– organizuje pro studenty návštěvy muzeí, archivů, galerií či historicky významných 
míst 
kompetence k učení, občanské, pracovní, sociální a personální 
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Ročník: 1 Předmět: Dějepis  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Charakterizuje smysl historického poznání a jeho 

povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého 

 Rozlišuje různé zdroje historických informací, 
způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace 

 Vymezí rozdíl mezi historií a dějepisem, uvede typy 
historických pramenů 

 Vyjmenuje pomocné vědy historické a vysvětlí 
jejich obsah 

 Objasní hlavní mezníky v periodizaci dějin

I. ‚Úvod do studia historie 
 Význam historického poznání pro současnost 

 Získávání historických informací, práce s nimi 
a možnosti využití 

 Historické prameny 

 Pomocné vědy historické 

 Vztah historie k ostatním vědám 

 Periodizace dějin 

Sv 

 Objasní ve shodě s aktuálními vědeckými poznatky 
materiální a duchovní život lidské společnosti 
v jednotlivých vývojových etapách pravěku 

 Charakterizuje pojem archeologická kultura 

 Vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku 
cílevědomé zemědělské a řemeslné činnosti 

 Zařadí časově a prostorově hlavní archeologické 
kultury pravěku 

II. Pravěk 
 Doba kamenná – paleolit, mezolit, neolit, eneolit 

 Doba bronzová 

 Doba železná 

 Naše země a ostatní Evropa v době římské 

 Stěhování národů 

Z, VV, Bi 

P4.2 

 Zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých 
společenství, antiky a křesťanství jako základních 
fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace 

 Objasní židovství (vazbu mezi židovstvím 
a křesťanstvím) a další neevropská náboženství 
a kulturní systémy 

 Popíše určující procesy a události, uvede významné 
osobnosti starověkých dějin 

III. Starověk 
 Staroorientální státy: Mezopotámie, Egypt, Indie, 

Čína 

 Antické Řecko 

 Antický Řím 

 

Č, Z, SV, VV 

P4.2 
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Ročník: 2 Předmět: Dějepis  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Objasní proces christianizace a její vliv na 

konstituování raně středověkých států v Evropě, 
vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní 
mocí v západním a východním kulturním okruhu 
i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké 
společnosti 

 Definuje proměny hospodářského a politického 
uspořádání středověké společnosti 5.–11. století 
a jeho specifické projevy ve vybraných státních 
celcích 

 Charakterizuje základní rysy vývoje na našem 
území 

 Vymezí specifika islámské oblasti 

 Vysvětlí důsledky tatarských a tureckých nájezdů, 
zejména pro jižní a východní Evropu 

IV. Středověk (raný středověk) 
 Utváření středověké Evropy (byzantsko-slovanská 

oblast, francká říše, oblast západní, východní 
a střední Evropy) 

 Normané a jejich vliv na vývoj západní a jižní 
Evropy 

 Islám a arabská říše 

 Počátky státních útvarů na našem území 

 Český přemyslovský stát 

 Křesťanství jako nové kulturní a společenské 
pojítko, vnitřní nejednota křesťanství 

 Boj o investituru 

 Vzdělanost a umění raného středověku 

 

P2.1 

P2.4 

P3.1 

 

 Definuje proměny hospodářského a politického 
uspořádání středověké společnosti 11.–15. století 
a jeho specifické projevy v jednotlivých zemích 

 Charakterizuje základní rysy vývoje na našem 
území 

 Použije znalosti z předchozího studia a objasní 
význam tatarských a tureckých nájezdů pro vývoj 
Evropy a zánik Byzantské říše 

 

V. Středověk (vrcholný a pozdní 
středověk) 

 Venkov a zemědělství, kolonizace, rozvoj řemesel 
a obchodu, urbanizace, uspořádání společnosti 

 Křížové výpravy 

 Vznik jednotných států v západní Evropě 

 Stoletá válka, její příčiny a důsledky 

 Vývoj Svaté říše římské 

P2.1 

P2.4 

P2.5 

P3.1 

P4.2 
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Ročník: 2 Předmět: Dějepis  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

  Mongolská a turecká expanze, zánik Byzantské říše 

 Střední a východní Evropa ve 12.–15. století 

 Český stát (období přemyslovského státu, 
lucemburská epocha, husitství, doba poděbradská 
a jagellonská) 

 Vzdělanost a umění vrcholného a pozdního 
středověku

 

Žák  
 Umí vysvětlit nové filozofické a vědecké myšlenky, 

které byly zformulovány ve 14.–17. století, 
zhodnotí jejich praktický dopad 

 Porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly 
k podstatným hospodářským i mocensko-politickým 
změnám 

 Popíše základní rysy reformace a protireformace, 
vysvětlí důsledky pro další evropský i světový 
vývoj 

 Umí vysvětlit znaky absolutismu a popsat poměry 
v evropských monarchiích v 16. a na počátku 17. 
století 

 Posoudí postavení českého státu uvnitř 
habsburského soustátí a analyzuje jeho vnitřní 
sociální, politické a kulturní poměry 

 Porozumí mezinárodním vztahům v Evropě před 
třicetiletou válkou a během ní, vymezí základní 
znaky stavovství, umí vysvětlit podstatu konfliktu 
mezi českými stavy a Habsburky

VI. Počátky novověku 
 Renesance a humanismus 

 Zámořské plavby 

 Reformace a protireformace 

 Západní, střední a východní Evropa v 16. a na 
počátku 17. století, šíření reformace 

 České země v předbělohorském období 

 Rivalita a spolupráce evropských velmocí v raném 
novověku, třicetiletá válka 

P2.1 

P2.4 

P3.1 

P5.1 
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Ročník: 3 Předmět: Dějepis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Objasní podstatu stavovství a absolutismu. 

 Dokáže uvést konkrétní případy konfliktů mezi 
oběma principy. 

 Posoudí proměny postavení českého státu uvnitř 
habsburské monarchie a je schopen analyzovat jeho 
vnitřní sociální, politické a kulturní poměry. 

 Umí vysvětlit význam tereziánských a josefínských 
reforem. 

 

VII. Novověk 1648–1871 

a) Novověk 1648–1789 
 Stavovství a absolutismus po třicetileté válce 

 Baroko a rokoko 

 První buržoasní revoluce 

 Osvícenství 

 Mezinárodní politika v 2. pol. 17. a v 18. stol. 

 Vznik USA 

 Český stát v pobělohorském období  

 Tereziánské a josefínské reformy 

 

P2 – globalizační 
a rozvojové procesy 

K5  

 

P3 

Z, SV, Č, VV, HV 

 

K1 – práce s prameny 
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Ročník: 3 Předmět: Dějepis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Dovede zhodnotit přínos osvícenství a vysvětlí 

jejich uplatnění v revolucích 18. a 19. století. 

 Vysvětlí příčinu rozkladu staré společnosti. 

 Pohovoří o významu ústav, dovede charakterizovat 
parlamentní státní systémy. 

 Dokáže popsat vytváření českého novodobého 
národa v evropských souvislostech. 

 Umí objasnit vznik industriální společnosti. 

 Rozumí ekonomickým, sociálním a politickým 
důsledkům industrializace; docení její ekologická 
rizika. 

 Objasní politické tendence vývoje české společnosti 
ve 
 40.–60. letech 19. století. 

 Pochopí dominantní postavení evropských velmocí 
ve světě.

b) Modernizace společnosti 1789–1871 
 Francouzská revoluce a napoleonské války 

 Vídeňský kongres, svatá aliance, revoluce 1830 
a 1848 

 První průmyslová revoluce a sociální otázka 

 Liberalismus, konzervatismus a socialismus 
(marxismus) 

 Formování novodobého českého národa 

 Kultura první poloviny 19.století 

 Vývoj Ruska a sjednocení Itálie a Německa 

 Mimoevropský svět a kolonialismus 

 

 

Z, Č, SV, F, Ch, Bi 

K5 – liberalismus, 
průmyslová revoluce 

K2 – sociální otázka 

K3 – průběžné referáty, 
prezentace 

P4 – průmysl a proměny 
krajiny 

 

 

 Charakterizuje imperiální politiku velmocí na 
Balkáně a v mimoevropském světě. Vysvětlí 
podstatu konfliktů a válek v tomto období. 

 Umí objasnit úspěchy české společnosti před rokem 
1914. 

 Zná úspěchy vědy a techniky. 

 Je schopen pohovořit o vrcholných dílech světového 
a českého umění. 

 Pochopí odkaz výrazných osobností českého 
politického života. 

VIII. Moderní společnost 1871–1914 
 Politický a ekonomický vývoj USA 

 Dohoda a Trojspolek 

 Růst mezinárodního napětí 

 Válečné konflikty v předvečer první světové války 

 Společnost, vzdělanost a umění „belle epoque“ 

 Rozvoj české společnosti a snahy české politiky 
o emancipaci českého národa v Rakousku-Uhersku 

 Osobnost Palackého, TGM a Riegra 

 

 

Z, SV, Č, F, Ch, Bi 

K4 – skupinová práce 

K5 – role tisku 

P1 – jedinec a úskalí 
moderní společnosti 

P2 – globální svět 
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Ročník: 4 Předmět: Dějepis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Dokáže charakterizovat průběh obou světových 

válek. 

 Vysvětlí jejich sociální, ekonomické a politické 
důsledky. 

 Uvede příčiny mocenských změn ve světě; oslabení 
Evropy a vzestup významu USA. 

 Umí popsat typické znaky totalitárního fašismu 
a komunismu. 

 Objasní souvislost světové hospodářské krize 
s radikalizací mas, s růstem mezinárodního napětí 
a výbuchem druhé světové války. 

 Popíše proměny kultury meziválečného období. 

 Charakterizuje první a druhý československý odboj. 

 Zhodnotí význam ČSR. 

 Pohovoří o významných osobnostech 
meziválečného Československa. 

 

IX. Moderní doba 1914–1945 
 První světová válka 

 První československý odboj; vznik ČSR 

 Revoluce v Rusku; vývoj SSSR do roku1941 

 Versailleský systém a jeho problémy 

 První československá republika 

 Fašismus 

 Hospodářská krize a její důsledky 

 Růst napětí ve světě – appeasement – Mnichov 

 Meziválečná kultura 

 Druhá světová válka a její důsledky 

 Holocaust 

 Protektorát Čechy a Morava; druhý československý 
odboj 

 

 

Z, SV, Č, F, Ch, Bi 

 

P1 – jedinec a totalitní 
režimy 

P5 – média v moderní 
společnosti 

P2 – rozvoj 
globalizačních procesů 

K6 – světová 
hospodářská krize 

K5 – obrana demokracie, 
význam kultury 

K1 – holocaust – práce 
s prameny 
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Ročník: 4 Předmět: Dějepis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 Charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního 

světa; jeho vojenská, politická a hospodářská 
seskupení, vzájemné vztahy a konflikty 

 Popíše rozdíly mezi demokratickou a totalitární 
komunistickou společností 

 Umí vysvětlit význam a hlavní etapy evropské 
integrace 

 Vysvětlí průběh a důsledky dekolonizace 

 Popíše problém nově vzniklých států 

 Objasní význam islámu v současném světě 

 Pohovoří o globálních problémech současného 
lidstva 

 Dovede charakterizovat hlavní etapy vývoje 
poválečného Československa 

 Orientuje se v soudobé světové a české kultuře 

 Chápe pozici České republiky v současném světě 

X. Soudobé dějiny 
 Studená válka 

 Sovětský blok po roce 1945; Varšavská smlouva, 
RVHP 

 Euroatlantická spolupráce; NATO 

 Cesta k EU 

 Vývoj v USA a v SSSR 

 Dekolonizace a problémy třetího světa 

 Lokální ohniska napětí 

 Pád komunismu a současný globalizovaný svět 

 Kultura druhé poloviny 20.století 

 Československo 1945–1989 

 Česká republika v současném světě 

 Česká poválečná společnost a její kultura 

Z, SV, Č, A, N, Fr, M, F 

Ch, Bi, VV, HV 

P2 – bipolární 
a multipolární svět 

P3 – poválečná kultura 

P4 – ekologické 
problémy Země 

P5 – média v současném 
světě a jejich vliv na 
formování politických 
názorů 

K2 – perspektivy České 
republiky (stárnutí 
populace, důchodový 
systém, ekonomika) 

K5 – tolerance, 
spoluodpovědnost za 
demokratickou 
společnost (problémy 
neonacismu) 
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Zeměpis – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 2 2 2 – 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Geografie RVP G, dále obsah oboru Geologie 
RVP G. 

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Vý-
chova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Envi-
ronmentální výchova, Mediální výchova RVP G. Předmět integruje témata vzdělávací 
oblasti Výchova ke zdraví. 

Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou. Součástí 
výuky je terénní geografická praxe a geologická exkurze. 

Na předmět navazuje volitelný předmět Zeměpis cestovního ruchu (pro 4. ročník) 
a Seminář ze zeměpisu (pro 4. ročník). 

Cílem předmětu Zeměpis je získání takových vědomostí a dovedností, které odpovídají 
vzdělávacímu obsahu a jsou v plném souladu s výstupy pro jednotlivá témata oborů 
Geografie a Geologie.  

Od ostatních předmětů v rámci uvedené vzdělávací oblasti se zeměpis liší tím, že obsa-
huje informace jak přírodovědného, tak i společenského charakteru. Zeměpis v rámci 
mezipředmětových vztahů spolupracuje s dějepisem, základy společenských věd, bio-
logií, chemií, fyzikou, informatikou a výpočetní technikou i s dalšími předměty. Vy-
chází z uvedených průřezových témat. 

Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové časti. 

Žák je veden k tomu, aby zejména 
– dokázal plně využívat základních geografických vyjadřovacích prostředků – map, 

mapových náčrtů, fotografií atp. 
– orientoval se v různých informačních zdrojích, kriticky informace zpracovával 
– kriticky posuzoval získané poznatky, porovnával je a formuloval závěry 
– využíval vlastní zkušenost a poznatky z jiných předmětů 
– aplikoval geografické poznatky v praktickém životě, byl schopen porozumět 

geografickým informacím a terminologii 
– seznámil se se základy topografické orientace v terénu, aplikoval praktické postupy 

při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 
– chránil přírodu a životní prostředí, kulturní a historické tradice 
– chápal geografické, politické a historické podmínky pro život v různých lokalitách 
– učil se pracovat ve skupinách, spolupracovat, obhajovat své názory 
– orientoval se v základních environmentálních a globálních problémech 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– vede žáky k používání vhodné literatury (tabulky, encyklopedie, časopisy, ročenky, 

atlasy, mapy) a internetu, výukových programů 
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů 

 
– vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti 

kompetence komunikativní 
 
– Pro žáky je organizována terénní výuka. Její náplní jsou základní topografické 

postupy,  
– zásady pohybu ve volné přírodě a upevňování teoretických znalostí 

kompetence k řešení problémů, kompetence občanské. 
 
Žáci  
– zpracovávají projekt, referáty, prezentace, seminární práce se zeměpisnou 

problematikou. Témata zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují. 
kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence 
k podnikavosti 

 
Učitel  
– dává důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky lidských činností 

kompetence k učení, kompetence občanské, kompetence k řešení problémů 
 

– využívá skupinového vyučování, upevňuje tak vztahy mezi žáky, dává důraz na 
vzájemnou pomoc 
kompetence sociální a personální 

 
– vede žáky ke spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a následnému hodnocení 

svých výsledků činnosti 
kompetence sociální a personální, kompetence k podnikavosti
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Ročník: 1 Předmět:Zeměpis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Vymezí předmět studia geografie 

 Rozliší geografické disciplíny a složky krajinné 
sféry 

 Zhodnotí význam geografie pro společnost  

1. Úvod do geografie 
 Význam a rozdělení geografie 

 Krajinná sféra 

 

 

 

 

  Porovná postavení Země ve vesmíru a vlastnosti 
Země s ostatními tělesy sluneční soustavy 

  Objasní tvar Země, důsledky pohybů Země, 
slapové jevy 

 

2. Země jako vesmírné těleso 
 Postavení Země ve vesmíru 

 Tvar a základní údaje o Zemi 

 Pohyby Země a jejich důsledky 

 

Náměty: 

Planetárium Praha 
(exkurze) 

F 

 Používá s porozuměním vybranou kartografickou 
a topografickou terminologii 

 Rozliší druhy map podle obsahu a měřítka a dokáže 
s nimi pracovat 

 Orientuje se s pomocí map v krajině 

 Používá dostupné kartografické produkty a další 
geografické zdroje informací pro řešení 
geografických problémů 

 Interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky 

 Analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje 

3. Znázornění Země na mapách 
 Geografická podstata map, tvorba mapy 

 Obsah map 

 Druhy map a současné mapy 

 Práce s mapou 

 DPZ, GIS, GPS, praktické využití 

 Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

 

P1.2, P1.3, P1.5 

P5.2 

 

M, It 
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Ročník: 1 Předmět:Zeměpis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Objasní jevy v atmosféře, globální cirkulaci 

atmosféry a důsledky pro vytváření klimatických 
pásů 

 Objasní jevy v hydrosféře, malý a velký oběh vody 

 Rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci 
v krajině 

 Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí 
možné způsoby efektivního hospodaření s vodou 
v daném regionu 

 Porovná složení a strukturu jednotlivých zemských 
sfér a objasní jejich vzájemné vztahy 

 Určí nerostné složení a rozpozná strukturu hornin 

 Analyzuje energetickou bilanci Země a příčiny 
vnějších a vnitřních procesů 

 Popíše členění georeliéfu  

 Využívá geologickou mapu ČR k objasnění 
geologického vývoje regionů 

4. Fyzickogeografická sféra 

Atmosféra 
 Složení, vrstvy, počasí a podnebí 

 Všeobecná cirkulace atmosféry 

 Podnebné pásy 

 Synoptická mapa, předpověď počasí 

Hydrosféra 
 Rozdělení a charakteristika vodstva na Zemi 

 Vodstvo pevnin, základní hydrologické 
charakteristiky 

 Vliv lidské společnosti na hydrosféru 

 Světový oceán 

Litosféra 
 Složení a struktura Země 

 Zemské sféry 

 Geologická historie Země 

 Horniny – magmatické, metamorfované, 
sedimentární 

 Endogenní procesy 

 Exogenní procesy 

 Tvary zemského povrchu, členění georeliéfu 

 Práce v terénu a geologická exkurze

P1.2–5 

P2.2 

P4.2 

 

 

F, Ch 

 

Bi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi, Ch, F 

Exkurze: Moravský kras 
nebo Český kras 
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Ročník: 1 Předmět:Zeměpis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Rozlišuje půdní typy a půdní druhy 

 Navrhne využití a způsob efektivního hospodaření 
s půdou v daném regionu 

 Charakterizuje hlavní biomy světa 

 

 

 

 

 

 Objasní přírodní a civilizační rizika současného 
světa 

 Analyzuje na konkrétních případech typy krajiny 

 Charakterizuje negativní důsledky znečišťování 
složek životního prostředí 

 Zhodnotí rizika působení přírodních 
a společenských faktorů na životní prostředí 
v lokální a regionální úrovni 

 Posoudí hodnoty globalizace, uvede příklady 
globálních problémů 

 

Pedosféra 
 Půdotvorní činitelé, vznik a vývoj půd 

 Půdní typy a půdní druhy 

 Rozšíření půd na Zemi 

Biosféra 
 Zonalita a azonalita 

 Hlavní biomy světa a jejich charakteristika 

 Přírodní zóny 

 

5. Životní prostředí 
 geografie životního prostředí, základní pojmy 

 nauka o krajině 

 příroda a společnost a jejich vzájemná interakce, 
nástroje ochrany přírody a životního prostředí 

 trvale udržitelný rozvoj, globální problémy lidstva 

Ch (pH) 

 

 

 

 

Bi 

 

 

 

Projekt:  

Projekt jeden svět na 
školách pro SŠ 
(rozvojová spolupráce, 
problémy životního 
prostředí) 

 

P1.4, P2.2 

P4.2, P4.3 

Bi, Ch, SV 
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Ročník: 2, 3 Předmět:Zeměpis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje 

obyvatelstva na Zemi, geografické, 
demografické a hospodářské aspekty působící na 
pohyb, rozmístění a ekonomickou aktivitu 
obyvatelstva  

 Analyzuje rasová, etnická, jazyková, 
náboženská, kulturní a politická specifika 
s ohledem na způsob života a životní úroveň 
obyvatelstva v různých regionech 

 Identifikuje obecné základní geografické znaky 
a funkce sídel 

 Vymezí jádrové a periferní oblasti světa 

 

6. Sociální a hospodářská sféra 

Obyvatelstvo 
 Územní rozložení obyvatelstva 

 Vývoj světové populace 

 Struktura populace 

 Územní pohyb obyvatel 

Osídlení 
 Sídla venkovská, městská 

 Struktura měst, sídelní systémy 

 Jádra a periférie 

 Hospodářství 

 

P1.3–5 

P2.1–3 

P3.1, P3.2 

P4.2, P5.2 

Náměty: 

Projekt. Jeden svět na 
školách pro SŠ 
(konfliktní oblasti, 
rozvojová spolupráce, 
nedemokratické režimy, 
rasismus) 

SV 
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Ročník: 2, 3 Předmět:Zeměpis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, objem 

a distribuci světových surovinových 
a energetických zdrojů 

 Zhodnotí na příkladech světové hospodářství, 
zohlední faktory územního rozmístění 
hospodářských aktivit 

 Vyhledá na mapách hlavní světové oblasti 
cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační 
faktory a potenciál 

 Charakterizuje státy podle ekonomické 
vyspělosti, rozdělí nejvýznamnější hospodářské 
organizace a integrace 

 

 

Hospodářství 
 Vývoj hospodářství 

 Typy zemědělství 

 Světová produkce potravin 

 Průmyslové oblasti světa, jádra a periferie 

 Odvětví průmyslu 

 Doprava 

 Služby, cestovní ruch 

 Státy světa podle stupně rozvoje 

 Mezinárodní hospodářské organizace 

SV 

 
 Lokalizuje na politické mapě světa konfliktní 

oblasti 

 Rozlišuje různé formy státu a vlády ve světě, 
uvede příklady 

 Posoudí hodnoty globalizace, uvede příklady 
globálních problémů 

 

Politická geografie 
 Politické uspořádání států světa 

 Problémové oblasti světa 

 Globalizace 

 

 

SV, D 
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Ročník: 2, 3 Předmět:Zeměpis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Zhodnotí fyzickogeografickou 

a socioekonomickou sféru na globální, 
makroregionální, regionální, státní 
i mikroregionální úrovni  

 Vymezí jádrové a periferní oblasti regionů, 
rozlišuje jejich specifika 

 Lokalizuje na mapách jednotlivé makroregiony 
světa a vzájemně je porovná 

 

7. Mimoevropské regiony a SNS 
 Polární oblasti  

 Islámská Afrika 

 Subsaharská Afrika 

 Severní Amerika 

 Latinská Amerika 

 Austrálie a Oceánie 

 Asie 

 SNS 

P1.3–5 

P2.1–3 

P3.1, P3.2 

P4.2 

SV (integrace 
a mezinárodní 
organizace) 

D 

A, Fr, R 

 

 Charakterizuje fyzickogeografickou 
a socioekonomickou sféru Evropy 

 Zná mapu Evropy 

 Analyzuje jádrové a periferní oblasti Evropy 

 Objasní podstatu a význam evropské integrace 

 Vymezí jednotlivé regiony Evropy 

 Zhodnotí polohu, přírodní, sociální 
a hospodářské poměry evropských regionů 

 

8. Regionální geografie Evropy 
 Přírodní poměry 

 Historický, politický a ekonomický vývoj 

 Integrace 

 Západní Evropa 

 Severní Evropa 

 Jižní Evropa 

 Jihovýchodní Evropa 

 Střední Evropa 

 

P1.3–5 

P2.1–4 

P3.1, P3.2 

P4.2 

 

SV (integrace EU) 

D 

A, Fr, N, R 
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Ročník: 2, 3 Předmět:Zeměpis 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje ČR 

 Charakterizuje socioekonomickou sféru ČR 

 Lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra 
a periferní oblasti ČR, rozlišuje jejich specifika 

 Vymezí jednotlivé regiony ČR a místní region 
na mapě podle zvolených kritérií 

 Zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní 
poměry regionu a mikroregionu a jeho vazby 
k vyšším územním celkům  

 

9. Regionální geografie České republiky 
 Poloha, rozloha, postavení v Evropě a ve světě 

 Územní vývoj státu 

 Přírodní podmínky, ochrana přírody 

 Obyvatelstvo, sídla, administrativní členění 

 Hospodářství 

 Kraje ČR, euroregiony 

 Místní region 

 Terénní geografická výuka 

 

P1.3–5 

P2.1, P2.2, P2.4 

P3.1, P3.2 

P4.3 

 

Bi, D, SV 
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Matematika – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 4 4 4 3 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP G. 

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, 
Mediální výchova.  

V jedné hodině týdně se třída dělí na 2 skupiny. V každém ročníku píší žáci čtyři 
čtvrtletní písemné práce. Pro výuku matematiky je k dispozici učebna vybavená 
pomůckami a dataprojektorem. 

Na předmět navazuje dvouletý volitelný předmět Vybrané kapitoly z matematiky (pro 
3. a 4. ročník studia), vhodný pro zájemce o maturitní zkoušku z matematiky 
v profilové části. Dále si žák může ve 4. ročníku studia zvolit jednoleté semináře 
Seminář z matematiky a Deskriptivní geometrie. 

Matematika je nedílnou součástí všeobecného vzdělání. Rozvíjí hlavně logické myšlení, 
ale také paměť. Umožňuje rozvíjet abstraktní a analytické myšlení. Pomocí vhodné 
symboliky a terminologie vede k věcné a srozumitelné argumentaci. 

Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí 
matematických nástrojů a dovedností potřebných pro vysokoškolské studium i pro 
běžný život. Významným cílem je rozvoj geometrické představivosti v rovině 
i v prostoru. 

Matematika napomáhá k tomu, aby žáci byli schopni pochopit a analyzovat problém, 
třídit údaje, hodnotit správnost postupu  a odhalit klamné závěry. 

Žáci získají přehled o tom, že matematika s využitím moderních technologií nachází 
uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. 

Maturitní zkoušku lze skládat ve společné části jako její volitelnou složku a v profilové 
části. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  

– vede žáky, aby se vyjadřovali přesně a stručně pomocí matematického jazyka 
a symbolů, aby prováděli rozbory a zápisy algoritmů řešených problémů. 

– učí žáky vyhledávat a třídit informace, propojovat je a efektivně je využívat 
v procesu učení v praktickém životě. 

– klade důraz na mezipředmětové vztahy 
kompetence k učení 

 
– vede žáky, aby využívali svůj úsudek a získané vědomosti při řešení problémů 
– učí žáky zobecňovat poznatky, vyslovit vlastní názor na daný problém, formulovat 

hypotézu a uvádět argumenty, ze kterých vyvodil svůj úsudek 
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– vyslechne názory žáků, pomáhá při volbě vhodného postupu řešení úkolu  
– podporuje výběr osvědčených postupů při řešení obdobných problémů, 

nezavrhuje další možné alternativy učí vnímat chyby jako nedílnou součást 
procesu zkoumání a ověřování 

kompetence k řešení problémů 
 

– trvá na dovednosti žáků vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu 
– učí žáky umění naslouchat druhým a vhodně reagovat, diskutovat, prezentovat 

svou práci 
– vede žáky ke spolupráci ve skupině, k pochopení potřeby efektivní spolupráce 
– seznamuje žáky s využitím informačních a komunikačních prostředků 

a technologií pro komunikaci s okolním světem 
kompetence komunikativní 

 
– klade důraz na vytváření příjemné atmosféry v týmu, který řeší daný problém 
– učí žáky vážit si výsledků své práce i práce druhých 
kompetence sociální a personální 

 
– aktivně se angažuje ve vzdělávacím procesu a svým příkladem učí témuž i žáky 
– vede žáky k pozitivnímu postoji k učebním pomůckám a majetku školy, 

k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí 
kompetence občanské 

 
– podporuje u žáků tvořivost a vlastní iniciativu 
– vytváří u žáků návyky systematické a pečlivé práce,které jsou přípravou pro další 

vzdělávání a profesní zaměřeni 
kompetence k podnikavosti 
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Ročník: 1 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 užívá konstanty a proměnné k zápisu slovního textu 

 chápe rozdíl mezi číslem a číslicí 

 umí zařadit dané číslo do příslušného číselného 
oboru a chápe vztahy mezi číselnými obory 

 užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel 

 umí určit absolutní hodnotu daného čísla, aplikuje 
její geometrický význam a operuje s intervaly 

I. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
Z MATEMATIKY 

1. Teorie čísel 
 Číslo, proměnná 

 Číselné obory N, Z, Q, R 

 Elementární teorie čísel, násobek, dělitel, znaky 
dělitelnosti, absolutní hodnota, intervaly 

P1.1–3 

P1.5 

P5.2 

 

 provádí operace s mocninami a odmocninami, 
upravuje číselné výrazy 

 ovládá početní operace s lomenými výrazy, určuje 
definiční obor výrazu 

 umí rozkládat mnohočleny v součin činitelů 
vytýkáním a užitím vzorců 

2. Algebraické výrazy, mocniny 
a odmocniny 

 mocniny s přirozeným a celým mocnitelem, druhá 
a třetí odmocnina 

 mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami 
a odmocninami 
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Ročník: 1 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 chápe správně určenost a způsob zápisu množiny 

výčtem prvků nebo charakteristickou vlastností 

 provádí operace s množinami 

 využívá množiny při řešení úloh 

 používá symbolického jazyka matematiky k zápisu 
tvrzení 

 rozlišuje pojmy výrok, definice a věta  

 rozumí logické stavbě matematické věty 

 formuluje přesně své myšlenky, srozumitelně se 
vyjadřuje, zdůvodňuje svůj postup a ověřuje 
správnost řešení problému 

3. Teorie množin a výroková logika 
 Množiny, operace s množinami, Vennovy 

diagramy, intervaly 

 Výroky, výroková logika 

 Definice, věta, důkaz 

 

Žák 
 řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší 

soustavy rovnic, diskutuje řešitelnost nebo počet 
řešení 

 rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy, 
rozhoduje o nutnosti zkoušky jako součásti řešení 

 znázorňuje geometricky číselné, algebraické 
a funkční vztahy 

 řeší graficky rovnice, nerovnice a jejich soustavy 

 aplikuje řešení různých typů rovnic, nerovnic 
a jejich soustav při řešení slovních úloh  

 

II. ROVNICE A NEROVNICE 
 Lineární rovnice a nerovnice 

 Kvadratické rovnice a nerovnice 

 Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém 
tvaru 

 Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 

 Soustavy lineárních rovnic a nerovnic, grafické 
řešení 

 Rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod 
odmocninou 

 Rovnice s parametrem 

F 
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Ročník: 1 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 chápe základní geometrické pojmy a vztahy mezi 

nimi 

 umí definovat geometrické útvary a třídí je na 
základě jejich vlastností 

 určuje vzájemnou polohu dvou geometrických 
útvarů 

 umí formulovat a používat věty o shodnosti 
a podobnosti trojúhelníků, větu Pythagorovu, 
Eukleidovy věty 

 používá poznatků o rovinných útvarech při řešení 
praktických úloh 

III. PLANIMETRIE 
 Rovinné útvary, přímka a její části, polorovina, 

úhel, dvojice úhlů, trojúhelník – shodnost, 
podobnost, mnohoúhelníky 

 Kružnice, kruh, úhly v kružnici 

 Obvody a obsahy rovinných útvarů 

 Pythagorova věta, Eukleidovy věty 

 

 

 

Z 
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Ročník: 2 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

 
 rozumí pojmu množiny bodů dané vlastnosti 

 umí sestrojit základní množiny bodů 

 využívá náčrt při řešení konstrukčních úloh v rovině 

 ovládá základní geometrické konstrukce 
polohových i nepolohových úloh 

 řeší planimetrické úlohy spojené s praxí 

 

IV. PLANIMETRIE 

1. Konstrukční úlohy 
 Množiny bodů dané vlastnosti 

 Jednoduché geometrické konstrukce 

 Konstrukce řešené užitím množin bodů 

 Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků, kružnic 

 Konstrukce na základě výpočtu 

 

P1.1–3 

P1.5 

P5.2 

 

 

 
 rozumí pojmům vzor a obraz, shodnost útvarů 

v daném zobrazení 

 rozlišuje shodná a podobná zobrazení, v daném 
zobrazení sestrojí obraz určitého útvaru 

 řeší konstrukční úlohy s využitím shodných 
zobrazení 

 

2. Zobrazení v rovině 
 Shodná zobrazení 

 Podobná zobrazení, stejnolehlost 

 Konstrukční úlohy řešené pomocí shodných 
a podobných zobrazení 
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Ročník: 2 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

 
 sestrojí grafy funkcí zadaných jednoduchým 

funkčním předpisem 

 popíše a zdůvodní vlastnosti daných funkcí 

 využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic 
a nerovnic a při určování kvantitativních vztahů 

 umí popsat závislosti reálných dějů funkčním 
vztahem 

 využívá funkce při řešení slovních úloh  

V. FUNKCE 
1. Obecné poznatky o funkcích 
 Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot, graf 

funkce, vlastnosti funkcí 

2. Racionální funkce 
 Lineární fce, konstantní funkce, kvadratická funkce 

 Funkce absolutní hodnota 

 Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost 

 Mocninné funkce, mocniny s racionálním 
exponentem 

 Inverzní funkce, funkce druhá a n-tá odmocnina 

3. Exponenciální a logaritmická funkce 
 Exponenciální a logaritmická funkce, logaritmy, 

vlastnosti logaritmů 

 Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice 

VI. GONIOMETRIE 
A TRIGONOMETRIE 

 Oblouková a stupňová míra, orientovaný úhel 

 Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi 

 Goniometrické rovnice a nerovnice 

 Trigonometrie pravoúhlého a obecného 
trojúhelníku, sinová a kosinová věta 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
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Ročník: 3 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Zná a rozlišuje způsoby určení roviny v prostoru 

a vzájemné polohy přímek a rovin a umí je 
načrtnout 

 Rozlišuje části rovin, konvexní a nekonvexní útvary 

 Umí definovat a rozlišuje základní tělesa a plochy 

 Umí vytvořit náčrt tělesa ve volném rovnoběžném 
promítání 

 Využívá znalostí o vzájemné poloze rovin k řešení 
úloh o průniku přímek a rovin a k sestrojení řezů 
hranolů a jehlanů rovinou ve volném rovnoběžném 
promítání  

VII. STEREOMETRIE 
1. Vzájemná poloha přímek a rovin 
 Základní pojmy, tělesa a jejich hranice 

 Vzájemná poloha přímek a rovin v prostoru  

 

2. Polohové úlohy – řezy těles 
 Průnik rovnoběžných a nerovnoběžných rovin třetí 

rovinou 

 Řezy hranolu rovinou (zejména řezy krychle) 

 Řezy jehlanu, konstrukce a využití stopy roviny 

 Průnik přímky s tělesem a jeho povrchem 

 

 

 

 

 

P1.2, P1.3, P1.5 

 

 Rozumí pojmům vzdálenost a skutečná velikost 

 Rozliší polohu útvaru v rovině rovnoběžné 
s nákresnou od polohy nerovnoběžné 

 Umí sestrojit skutečnou velikost úsečky, která není 
rovnoběžná s nákresnou. 

3. Metrické úlohy v prostoru 
 Kolmost přímek a rovin 

 Skutečná velikost úsečky v prostoru 

 Skutečná velikost trojúhelníku, odchylky přímek 
a rovin 

 

 Rozlišuje pojmy těleso a plocha 

 Umí aktivně aplikovat vzorce pro výpočet povrchů 
a objemů těles na příkladech 

4. Objemy a povrchy těles 
 Hranoly a jehlany 

 Rotační tělesa 
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Ročník: 3 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Umí vyjádřit polohu bodu v soustavě souřadnic 

 Umí načrtnout polohu bodu určeného souřadnicemi 
v soustavě souřadnic 

 Rozumí pojmu vektor jako posunutí 

 Využívá náčrt při řešení úloh v soustavě souřadnic 

 Chápe rozdíl mezi vektorovými a skalárními 
operacemi

VIII. ANALYTICKÁ GEOMETRIE 
1. Vektorový počet 
 Souřadnice bodu a vektoru, střed úsečky 

 Operace s vektory, lineární závislost vektorů 

 Skalární součin 

 Vektorový součin 

 Posunutí soustavy souřadnic 

F 

 

 Rozumí rozdílu ve vyjádření bodu v soustavě 
souřadnic v rovině a v prostoru 

 Rozlišuje druhy kuželoseček v kanonickém tvaru 

 Umí využít posunutí k vyjádření kuželosečky 
v kanonickém tvaru 

 Umí rozhodnout o vzájemné poloze přímky, bodu 
a kuželosečky 

2. Analytická geometrie v rovině 
 Analytická vyjádření přímky v rovině: parametrické 

a obecná rovnice, další tvary 

 Kolmost v rovině 

 Kuželosečky 

 Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečna 

 

 Umí vyjádřit rovinu v prostoru pro její libovolné 
zadání 

 Rozumí rozdílu ve vyjádření křivky a plochy 
v prostoru 

 Umí rozhodnout o vzájemné poloze útvarů 
v prostoru 

 Umí aktivně využít vektorového počtu k určování 
polohových a metrických vlastností útvarů 
v prostoru 

3. Analytická geometrie v prostoru 
 Přímka v prostoru 

 Rovina – parametrické vyjádření a obecná rovnice 

 Vzájemná poloha přímek a rovin 
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Ročník: 4 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 chápe rozdíl mezi posloupností a funkcí reálných 

čísel 

IX. POSLOUPNOSTI 
1. Pojem posloupnost a určení 

posloupnosti 

P1.1–3 

P1.5 

 

 dokáže určit vlastnosti posloupností  2. Vlastnosti posloupností  

 zná základní vztahy, které platí pro aritmetickou 
a geometrickou posloupnost, umí je aplikovat při 
řešení jednoduchých úloh 

 řeší jednoduché úlohy finanční matematiky 

 interpretuje definici vlastní i nevlastní limity 
posloupnosti, ovládá věty o limitách 

3. Aritmetická posloupnost a její užití 
4. Geometrická posloupnost a její užití 
5. Limita posloupnosti 

F, Ch 

 chápe pojem limita funkce v bodě, spojitost funkce 
a ovládá výpočet jednoduchých limit 

 na základě grafu funkce umí odhadnout limity 
v nevlastních bodech a nevlastní limity v bodech, 
v nichž funkce není definována, umí je vypočítat  

X. DIFERENCIÁLNÍ POČET 
1. Limita funkce 

 

 

 chápe pojem derivace funkce, význam první a druhé 
derivace 

  zná zpaměti derivace elementárních funkcí, vzorce 
pro derivaci součtu, rozdílu, součinu a podílu 
funkcí, umí derivovat jednodušší složené funkce 

 používá první a druhou derivaci při řešení 
geometrických a fyzikálních úloh 

 umí vyšetřit průběh jednodušších funkcí 

2. Derivace funkce 
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Ročník: 4 Předmět: Matematika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  
 umí užít základní kombinatorická pravidla 

 rozpozná kombinatorické skupiny (variace, 
permutace, kombinace bez opakování) a určí jejich 
počty 

 řeší reálné problémy s kombinatorickým podtextem 

XI. KOMBINATORIKA 
A PRAVDĚPODOBNOST 

1. Kombinatorika 

 

 

 upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly 

 zná základní vlastnosti kombinačních čísel, 
Pascalův trojúhelník 

 umí použít binomickou větu při řešení 
jednoduchých úloh 

2. Faktoriál a kombinační číslo 
 

 

 užívá pojmy náhodný pokus, náhodný jev, jistý, 
nemožný, opačný jev, nezávislost jevů 

 umí vypočítat pravděpodobnost náhodného jevu, 
sjednocení a průniku jevů, nezávislých jevů 

3. Pravděpodobnost P5.2 

 volí a užívá vhodné statistické metody k analýze 
a zpracování dat 

 dokáže pracovat se soubory dat, tabulkami, 
diagramy a grafy 

4. Statistika P5.2 

F, Z, Bi 
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Fyzika – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 2+2/3 2+2/3 2+2/3 1 

Ve vyučovacím předmětu fyzika se žáci seznamují s podstatou přírodních jevů a se 
zákonitostmi, podle kterých se tyto jevy řídí. Fyzika výrazně rozvíjí logické a abstraktní 
myšlení žáků. Důraz je kladen na řešení úkolů, které jsou následně potřebné pro 
odborné řešení problémů z praxe.  

Předmět fyzika je řazen jako povinný předmět do všech ročníků v rozsahu dvou hodin 
týdně + dvou hodin cvičení každé tři týdny, ve čtvrtém ročníku se předmět vyučuje 
pouze v prvním pololetí. Hodiny cvičení mají praktický (laboratorní práce) 
a i teoretický (řešení fyzikálních úloh) charakter. V těchto hodinách jsou žáci děleni na 
skupiny. Pro třetí a čtvrtý ročník je žákům nabízen volitelný předmět Vybrané kapitoly 
z fyziky v rozsahu dvou hodin týdně. Zde se žáci seznámí s náročnějšími partiemi 
středoškolské fyziky. V případě zájmu žáků a možností školy je nabízen jednoletý 
předmět Seminář a cvičení z fyziky v rozsahu dvou hodin týdně ve čtvrtém ročníku, 
jehož obsah je specifikován v případě jeho otevření. 

Náplň předmětu fyzika úzce souvisí především se vzdělávacími oblastmi Matematika 
a její aplikace, Informatika a  dále s ostatními přírodovědnými předměty.  

V předmětu fyzika se realizují tematické okruhy průřezových témat Osobnostní 
a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Mediální výchova a Environmentální výchova RVP G. Integruje se též část vzdělávací 
oblasti Výchova ke zdraví – ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Výuka obvykle probíhá v odborných učebnách. Výuka může být doplněna odbornými 
exkurzemi. 

Maturitní zkoušku z  fyziky lze vykonat v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  

– vyžaduje, aby žáci efektivně získávali a zpracovávali informace, hledali a rozvíjeli 
účinné postupy ve svém učení 

– vede žáky k tomu, aby informace posuzovali kriticky, uměli je zpracovat a využívat 
při studiu i v praxi 

– klade důraz na hledání různých způsobů řešení a různých způsobů prezentace 
výsledků (písemná, grafická, elektronická forma) 

kompetence k učení 
 

– vede žáky k rozpoznání problémů, objasnění jejich podstaty a rozčlenění 
problému na části 

– vyžaduje vytváření hypotéz žáky a navrhování postupů řešení 
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– vede žáky k tomu, aby byli otevření k využití různých postupů při řešení, nahlíželi 
na problémy z různých úhlů pohledu a zvažovali výhody a nevýhody jednotlivých 
způsobů řešení 

– klade důraz na využití fyziky při řešení praktických problémů v běžném životě 
kompetence k řešení problémů 
 
– vede žáky k tomu, aby správně a věcně formulovali dotazy 
– vyžaduje efektivní využívání různých prostředků komunikace (zápisy 

matematickou symbolikou, náčrty, grafy) 
– vede žáky k efektivnímu využívání moderní informační technologie 
– požaduje jasný a srozumitelný projev žáků v mluvených i psaných projevech   
kompetence komunikativní 

 
– organizuje práci ve skupinách a klade důraz na to, aby žáci uměli efektivně 

spolupracovat 
– řídí diskuse žáků o přednesených problémech 
– sám diskutuje se žáky o různých možnostech řešení problémů, jejich kladech 

a záporech 
kompetence sociální a personální 

 
– vede žáky k respektování názorů ostatních 
– klade důraz na seznámení žáků s hospodárným využíváním různých druhů 

energie a s šetrným přístupem k životnímu prostředí 
– vede žáky k tomu, aby se chovali zodpovědně v mimořádných situacích 
kompetence občanské 

 
– umožňuje žákům provádět jednoduché experimenty 
– umožňuje žákům pracovat s přístroji potřebnými k fyzikálnímu měření s ohledem 

na jejich bezpečnost  
kompetence pracovní 
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Ročník: 1 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Změří vhodnou metodou určené fyzikální veličiny 

 Zpracuje protokol o měření 

 Používá s porozuměním zavedené fyzikální veličiny 
a jednotky 

 Umí převádět jednotky 

  

 Rozlišuje druhy pohybu 

 Používá základní vztahy při řešení úloh 

 Sestrojí grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase, 
využívá je při řešení úloh 

  

 Určuje síly působící na těleso a jejich výslednici 

 Využívá skládání a rozklad sil při řešení úloh z 
praxe 

 Používá Newtonovy pohybové zákony při popisu 
fyzikálních dějů 

  

 Rozlišuje případy, kdy těleso koná a kdy nekoná 
práci 

 Umí určit práci stálé síly výpočtem 

 Chápe souvislost změn potenciální a kinetické 
energie s mechanickou prací 

 Aplikuje zákony zachování při řešení úloh 

I. Mechanika 
1. Fyzikální veličiny a jednotky 
 Soustava fyzikálních veličin a jednotek, převody 

jednotek 

 Skalární a vektorové veličiny 

 

2. Kinematika hmotného bodu 
 Rozdělení pohybů, popis, základní kinematické 

veličiny (rovnoměrný pohyb, rovnoměrně zrychlený 
a zpomalený pohyb, volný pád, pohyb po kružnici) 

3. Dynamika hmotného bodu 
 Síla a její znázornění, skládání a rozklad sil 

 Hybnost a změna hybnosti 

 Newtonovy pohybové zákony 

 Inerciální a neinerciální vztažná soustava 

 Dostředivá, setrvačná a třecí síla 

 

4. Mechanická práce a energie 
 Práce a výkon 

 Kinetická a potenciální energie 

 Zákony zachování ( hmotnosti, hybnosti, energie ) 

 

 

Laboratorní práce: 

Zpracování výsledků 
měření, výpočet 
absolutní a relativní 
odchylky 

 

Laboratorní práce: 

Měření délky ( 
mikrometr, posuvné 
měřítko) 

 

Laboratorní práce: 

Kinematika pohybu 

 

Laboratorní práce: 

Dynamika pohybu 

 

Laboratorní práce: 

Kalorimetrie 
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Ročník: 1 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Umí popsat gravitační pole příslušnými fyzikálními 

veličinami 

 Rozlišuje pojmy gravitační a tíhová síla, tíha 

 

5. Gravitační pole 
 Newtonův gravitační zákon 

 Gravitační a tíhová síla, zrychlení 

 Gravitační pole a jeho charakteristika 

 Pohyby těles v gravitačních polích 

Z, D 

P1.1–3, P1.5 

P2.4, P4.2 

P5.1, P5.2 

Výchova ke zdraví 

– ochrana za 
mimořádných událostí 

 

 Umí popsat posuvný a otáčivý pohyb z hlediska 
kinematiky i dynamiky 

 Určí v konkrétních situacích síly a jejich výslednici, 
momenty sil, výsledný moment 

 Řeší praktické úlohy na využití jednoduchých strojů 

6. Mechanika tuhého tělesa 
 Tuhé těleso a jeho pohyby 

 Moment síly a momentová věta 

 Těžiště tělesa, stabilita těles 
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Ročník: 1 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 

 

 Využívá principy kinetické teorie látek při 
objasňování vlastností látek různých skupenství 

 Převádí teplotu z Celsiovy teplotní stupnice do 
Kelvinovy a naopak  

 Sestaví kalorimetrickou rovnici a řeší úlohy na její 
použití 

 

 

 Uplatňuje termodynamické zákony při řešení úloh 

 Používá s porozuměním stavovou rovnici plynu 

II. MOLEKULOVÁ FYZIKA 
A TERMIKA 

1. Základní poznatky molekulové fyziky 
a termiky 

 Kinetická teorie látek 

 Teplota a její měření 

 Vnitřní energie, práce, teplo, kalorimetrická 
rovnice, první termodynamický zákon  

 

2. Struktura a vlastnosti plynů 
 Stavové veličiny 

 Děje v plynech, stavová rovnice, druhý 
termodynamický zákon 

 

Ch, D 



 

ŠVP Gymnázium Benešov   F 6 

 

Ročník: 2 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 dokáže popsat rozdílné vlastnosti krystalických 

a amorfních látek z hlediska jejich struktury 

 rozliší pružnou a nepružnou deformaci tělesa 

 uvede příklady deformací pevných těles 
a v jednoduchých případech rozhodne, o jaký typ 
deformace se jedná 

 vypočítá normálové napětí v daném tělese při 
působení sil deformujících toto těles 

 určí s využitím Hookova zákona prodloužení tělesa 
při pružné deformaci tahem 

 určí změnu délky či objemu tělesa při zvýšení 
teploty tělesa 

 

3. Struktura a vlastnosti pevných látek 
 krystalické a amorfní látky, krystalová mřížka a její 

poruchy 

 deformace pevných těles 

 normálové napětí, Hookův zákon 

 teplotní a objemová roztažnost pevných těles 

 

 

P1.3, P1.5 

P5.2, P5.2, P5.5 

Výchova ke zdraví – 
ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

Ch (krystaly, vazebné 
síly) 

 

 

 vysvětlí jednoduché jevy související s různým 
povrchovým napětím různých kapalin 

 uvede význam kapilárních jevů v přírodě 
a technické praxi 

 řeší praktické problémy související s teplotní 
objemovou roztažností kapalin 

 

4. Struktura a vlastnosti kapalin 
 povrchové napětí kapalin 

 kapilární jevy 

 teplotní objemová roztažnost kapalin 

 

Bi 

Laboratorní práce: 

Struktura a vlastnosti 
kapalin 
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Ročník: 2 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 popíše kvalitativně i kvantitativně jednotlivé 

skupenské přeměny 

 orientuje se ve fázovém pT diagramu 

5. Změny skupenství látek 
 tání, tuhnutí, sublimace, desublimace, vypařování, 

kondenzace 

 skupenská a měrná skupenská tepla 

 sytá pára, fázový diagram 

 

Laboratorní práce: 

Kalorimetrie 

Žák 
 rozlišuje dva druhy elektrického náboje a vyjádří 

kvalitativně i kvantitativně jejich vzájemné silové 
působení 

 popíše účinky elektrického pole na vodič a izolant 

 vysvětlí pojem kondenzátoru a uvede jeho význam  

III. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 
1. Elektrostatika 
 elektrické náboje a jejich vzájemné silové působení, 

Coulombův zákon 

 elektrické pole a jeho popis 

 práce v elektrickém poli, potenciál, napětí 

 vodič a izolant v elektrickém poli 

 kondenzátory 
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Ročník: 2 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 popíše podmínky vzniku elektrického proudu 

v kovových vodičích 

 užívá Ohmův zákon pro část obvodu i pro celý 
obvod při řešení praktických problémů 

 objasní vedení elektrického proudu v polovodičích, 
v kapalinách, v plynech a ve vakuu 

 uvede příklad použití polovodičové diody 

 

2. Elektrický proud v látkách  
 vznik elektrického proudu 

 elektrický odpor 

 elektrický proud v kovech, Ohmův zákon pro část 
obvodu a pro uzavřený obvod 

 elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného 
proudu 

 vedení elektrického proudu v polovodičích, vlastní 
a příměsové polovodiče 

 polovodičová dioda 

 vedení elektrického proudu v kapalinách, 
elektrolýza 

 vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu, 
výboje 

 

P4.2 

Laboratorní práce: 

Elektrický proud v 
kovech 

Laboratorní práce: 

Elektrický proud v 
polovodičích 

Člověk a svět práce: 

Zásady bezpečnosti 
práce s elektrickým 
proudem  

Ch 

 

 popíše a porovná magnetické pole vytvořené 
trvalým magnetem a vodičem s proudem 

 vypočítá sílu, kterou působí magnetické pole na 
vodič s proudem 

 popíše jev elektromagnetické indukce kvalitativně 
i kvantitativně pomocí Faradayova a Lenzova 
zákona 

 

3. Stacionární a nestacionární magnetické 
pole 

 magnetické pole magnetu a vodiče s proudem 

 magnetická síla a magnetická indukce 

 elektromagnetická indukce, Faradayův zákon 
elektromagnetické indukce, Lenzův zákon 

 indukovaný proud 
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Ročník: 2 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 uvede příklady mechanických oscilátorů 

 používá při popisu kmitavého pohybu správně 
kinematické a dynamické veličiny 

 objasní proces šíření mechanických vln, 
interferenci, odraz, lom a ohyb 

 popíše vznik stojaté vlny 

 popíše různé zdroje zvuku a šíření zvuku prostředím

I. MECHANIKA 
7. MECHANICKÉ KMITÁNÍ 

A VLNĚNÍ 
 mechanický oscilátor 

 kinematika a dynamika kmitavého pohybu 

 přeměny energie v mechanickém oscilátoru 

 vznik a druhy vlnění, popis a šíření mechanické 
vlny 

 interference, odraz, lom a ohyb vlnění 

 stojaté vlnění 

 zdroje zvuku, rychlost a šíření zvuku 

 hlasitost a intenzita zvuku 

 

 

Laboratorní úloha: 

Kmitání mechanického 
oscilátoru 
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Ročník: 3 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 umí popsat vznik a vlastnosti střídavého proudu 

a napětí 

 rozlišuje význam veličiny výkon u stejnosměrného 
a střídavého proudu 

 umí popsat princip činnosti generátoru střídavého 
proudu, elektromotoru a transformátoru včetně 
aplikací v přenosové soustavě 

 změří vhodnou metodou parametry prvků obvodů 
střídavého proudu 

III. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 
4. Střídavý proud 
 Harmonické střídavé napětí a proud, frekvence 

 R, L, C v obvodu střídavého proudu 

 výkon střídavého proudu, efektivní hodnoty,  

 generátor střídavého proudu, elektromotor, 
transformátor, přenosová soustava. 

Z 

Laboratorní úloha: 
studium obvodů 
střídavého proudu 

P1.1–P1.3, P1.5 

P2.1, 2, P2.4 

P4.2 

P5.1, 2, P5.5 

Výchova ke zdraví – 
ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

 

 umí popsat děje v jednoduchém oscilačním obvodu 
a porovnat je s kmitáním mechanického oscilátoru 

 umí vysvětlit vznik elektromagnetické vlny 

 umí seřadit jednotlivé druhy elektromagnetického 
záření do spektra podle vlnové délky, chápe význam 
jednotlivých složek elektromagnetického záření 
a jejich využití 

5. Elektromagnetické záření 
 Oscilační obvod, parametry, vlastni kmitání, 

Thomsonův vztah, nucené kmitání, rezonance,  

 elektromagnetické. vlnění,  

 spektrum elektromagnetického záření 
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Ročník: 3 Předmět: Fyzika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 chápe závislost rychlosti světla na prostředí 

 uvědomuje si základní rozdíly mezi fyzikou 
„malých a velkých“ rychlostí 

 chápe význam odrazu, lomu a interference světla, 
jejich využití v běžném životě i v moderních 
technologiích

IV. OPTIKA 
1. Vlnové vlastnosti světla 
 Šíření a rychlost světla v různých prostředích, 

stálost rychlosti světla v inerciálních soustavách 
a některé důsledky této zákonitosti,  

  zákony odrazu a lomu světla, index lomu, optické 
spektrum, interference světla

Laboratorní úloha: 

geometrická optika 

Laboratorní úloha: 

vlnová optika  

 

 umí provést geometrickou konstrukci obrazu 
předmětu zrcadlem i tenkou čočkou 

 aplikuje zobrazovací rovnici a vztahy pro příčné 
zvětšení při řešení úloh 

 chápe význam fyziologie lidského oka při vytvoření 
obrazu pozorovaného předmětu  

2. Optické soustavy a optické zobrazeni 
 Zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle, 

 zobrazení lomem na tenkých čočkách,  

 zorný úhel, oko jako optický systém, lupa. 

Bi 
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Ročník: 4 Předmět: Fyzika 

 

 chápe zákonitosti fotoelektrického jevu a jeho 
vysvětlení pomocí Einsteinovy rovnice 

 uvědomuje si odlišnosti vlastností fotonu 
a klasických částic 

 chápe podstatu korpuskulárně vlnové povahy záření 
a mikročástic 

V. KVANTA A VLNY 
 Foton a jeho energie 

 korpuskulárně vlnová povaha záření a mikročástic,  

 

Žák 
 umí popsat vývoj názorů na stavbu atomů 

 uvědomuje si význam kvantování energie jako 
vlastnost objektů mikrosvěta 

 umí objasnit základní princip laseru a jeho využití. 

 umí popsat složení jádra atomu a jeho vlastnosti 

 chápe význam hmotnostního schodku a vazebné 
energie atomového jádra 

 umí vysvětlit princip a význam syntézy lehkých 
jader a štěpení těžkých jader, orientuje se 
v současné problematice praktických aplikací 

 rozlišuje pojmy přirozená a umělá radioaktivita, 
využívá zákon radioaktivní přeměny v praktických 
úlohách a aplikacích 

VI. ATOMY 
 Kvantování energie elektronů v atomu 

 spontánní a stimulovaná emise, laser 

 stavba atomového jádra 

 jaderná energie,  

 syntéza a štěpení jader, řetězová reakce,  

 radioaktivita 

 

D, Ch, Z, Bi. SV 
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Chemie – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 2+2/3 2+2/3 2+2/3 – 

Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávacího oboru Chemie RVP G. Realizuje 
tématický okruh průřezového tématu Environmentální výchova RVP G a integruje 
vzdělávací oblast Výchova ke zdraví. Je určen žákům prvního až třetího ročníku čtyř-
letého gymnázia resp. kvinty až septimy osmiletého gymnázia. 

Výuka probíhá v moderně vybavené specializované učebně vybavené didaktickou tech-
nikou a teoretické znalosti si žáci ověřují praktickou činností při laboratorních cviče-
ních ve školní laboratoři, kde jsou děleni na skupiny. Je realizována jak frontálně – 
zařazováním demonstračních pokusů, tak simultánně – skupinové práce, žákovské 
pokusy a doplněna exkurzemi do vybraných chemických podniků. 

Ve vyučování chemii si mají žáci prohloubit poznatky o molekulové stavbě látek 
a základních chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějích. Důraz je kla-
den na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických 
dějů na životní prostředí.  

Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozuměli základním typům chemických reakcí a znali je-
jich postavení v přírodě a v každodenním životě, využívali matematický aparát 
k základním chemickým výpočtům, aplikovali své znalosti při provádění laboratorních 
cvičení a účinně spolupracovali při jejich provádění ve skupině. 

Maturitní zkoušku z chemie lze skládat v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Na povinné hodiny chemie navazuje volitelný předmět Seminář a cvičení z chemie 
(dvouletý) a Aplikovaná chemie (jednoletý), kde dochází k prohloubení probírané látky 
a eventuelní přípravě na maturitu či přijímací zkoušky na vysoké školy. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– vede žáky k tomu, aby si osvojili důležité poznatky z vybraných tématických okruhů 

a na jejich základě poznali význam chemie pro život, činnost člověka a pro rozvoj 
vědy a techniky 

– zadává témata krátkých referátů, při jejichž zpracování se žáci učí informace 
vyhledávat, získané informace třídit a hodnotit 

– doporučuje žákům vhodnou chemickou literaturu pro další vzdělávání 
– předkládá příklady o využití chemických látek a procesů v praxi, vede tak žáky 

k získání představ o využití teoretických znalostí v praxi 
– zadává úlohy vycházející z každodenního života a tím směřuje žáky k úvahám 

o souvislosti chemie s běžným životem 
kompetence k učení 
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– Součástí výuky chemie jsou laboratorní cvičení, při kterých učitel seznamuje žáky se 
zadaným úkolem, učí je formulovat hypotézy k zadaným úkolům, ověřovat je 
praktickou činností, vyhodnocovat je na základě dosavadních znalostí a na základě 
pozorování 

 
Učitel 
– konzultuje s žáky problémy vzniklé při zpracování laboratorní úlohy 

kompetence k řešení problémů 

 
– zadává krátké referáty, které tematicky předcházejí, navazují nebo doplňují jeho 

výklad, v následné diskusi odpovídá na případné dotazy 
– vede žáky ke zpracování závěrů laboratorních prací v laboratorních protokolech 

kompetence komunikativní 

 
– zadává skupinové laboratorní cvičení, při kterých žáci efektivně spolupracují, 

rozdělují podle svých schopností své pracovní činnosti a společně plánují vhodný 
postup k vyřešení úlohy 

– zadává referáty o vlivu chemických látek na životní prostředí, vede tak žáky 
k osvojení základních návyků ochrany životního prostředí 
kompetence sociální a personální 

 
– názornou ukázkou a stálou kontrolou dbá na dodržování pravidel bezpečné práce 

v laboratoři a laboratorního řádu, žáci tak získávají základní návyky ochrany svého 
zdraví i zdraví druhých 

– vede žáky při laboratorních cvičeních k osvojení základních pracovních dovedností 
a získání návyků pečlivé a systematické práce 
kompetence pracovní 

 
– vybízí žáky ke sledování aktuálního dění ve vědě a technice, aby tak lépe pochopili, 

že vědecké poznatky jsou prospěšné nejen pro jedince, ale i pro celou společnost 
kompetence občanské 
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Ročník: 1 (kvinta) Předmět: Chemie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Rozliší jednotlivé typy vzorců. 

 Vysvětlí pojem oxidační číslo, určí oxidační čísla 
jednotlivých prvků ve sloučeninách. 

 Vysvětlí pojem elektronegativita. 

 Předvídá vlastnosti prvků a jejich chování na 
základě poznatků o PSP. 

 Objasní vznik chemické vazby. 

 Využívá znalosti o chemických vazbách 
k předvídání vlastností látek a jejich chování při 
chemických reakcích. 

 Rozliší jednotlivé typy chemických reakcí. 

 Předvídá průběh chemických dějů, při jejich popisu 
a vysvětlování využívá odbornou terminologii. 

 Vysvětlí princip acidobazických a redoxních reakcí. 

 Vyčíslí chemickou rovnici. 

 Provádí základní chemické výpočty a uplatňuje je 
při řešení chemických problémů. 

 

Obecná chemie 
 Klasifikace a struktura látek. 

 Názvosloví anorganických sloučenin. 

 Stavba atomu. 

 PSP. 

 Chemická vazba. 

 Soustavy. 

 Chemické reakce. 

 Základy reakční kinetiky. 

 Základy termochemie. 

 Chemické rovnováhy. 

 Teorie kyselin a zásad. 

 Veličiny a výpočty v chemii. 

Probíhající laboratorní 
cvičení jsou tématicky 
volena s důrazem na 
aktuálně probíranou 
látku. 

F, M 

 

Poučení – BOZP 

Výchova ke zdraví: 
ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
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Ročník: 1 (kvinta) Předmět: Chemie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Využívá anorganické názvosloví při popisu 

sloučenin. 

 Charakterizuje významné zástupce prvků a jejich 
sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje, 
využití v praxi a vliv na ŽP. 

 Zapíše elektronovou konfiguraci prvků. 

 Uvede složení vzduchu, jeho vlastnosti a znečištění. 

 Popíše vlastnosti vody a její význam, zhodnotí 
využitelnost různých druhů vod a navrhne možné 
způsoby efektivního hospodaření s vodou. 

 Předvídá průběh typických reakcí anorganických 
sloučenin. 

Anorganická chemie 
 Vodík. 

 Kyslík. 

 Voda, peroxid vodíku. 

 p-prvky. 

  

 

Bi, Z 

P4.2 EV: Člověk a ŽP 
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Ročník: 2 (sexta) Předmět: Chemie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Využívá anorganické názvosloví při popisu 

sloučenin. 

 Charakterizuje významné zástupce prvků a jejich 
sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje, 
využití v praxi a vliv na ŽP. 

 Zapíše elektronovou konfiguraci prvků. 

 Uvede vlastnosti železa, popíše jeho výrobu 
a využití. 

 

Anorganická chemie 
 p-prvky. 

 s-prvky. 

 d-prvky. 

 f-prvky. 

 

Probíhající laboratorní 
cvičení jsou tématicky 
volena s důrazem na 
aktuálně probíranou 
látku. 

 

P4.2 EV: Člověk a ŽP 

Poučení – BOZP 

Výchova ke zdraví: 
ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
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Ročník: 2 (sexta) Předmět: Chemie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné pro 

strukturu organických sloučenin. 

 Rozliší a používá jednotlivé typy vzorců používané 
v organické chemii. 

 Porovná vlastnosti jednoduché, dvojné a trojné 
vazby. 

 Vysvětlí pojem izomerie a uvede jednotlivé typy. 

 Aplikuje pravidla systematického názvosloví 
organické chemie a možností využití triviálního 
nebo dvousložkového názvosloví. 

 Charakterizuje základní skupiny organických 
sloučenin, jejich významné zástupce, zhodnotí 
surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní 
prostředí. 

 Popíše princip substituce, adice, eliminace 
a přesmyku, aplikuje jejich mechanismus na 
konkrétní případy reakcí.  

Organická chemie 
 Úvod do organické chemie. 

 Uhlovodíky. 

 

 

P4.2 EV: Člověk a ŽP 

Bi 
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Ročník: 3 (septima) Předmět: Chemie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Charakterizuje jednotlivé typy derivátů uhlovodíků, 

uvede jejich zástupce, zhodnotí jejich zdroje, 
využití a vliv na ŽP. 

 Aplikuje pravidla systematického názvosloví 
organické chemie při popisu derivátů, uvede 
používané triviální názvy. 

 Využívá znalosti struktury derivátů k určení 
průběhu chemických reakcí. 

 Vysvětlí pojem heterocyklus, heteroatom, 
klasifikuje jednotlivé typy heterocyklů, přiřadí 
heterocykly k jednotlivým typům derivátů a uvede 
jejich význam. 

 Vysvětlí pojem polymery a princip jejich vzniku, 
uvede některé významné polymerní sloučeniny. 

 

Organická chemie 
 Deriváty uhlovodíků. 

 Heterocykly. 

 Syntetické makromolekulární látky. 

 

Probíhající laboratorní 
cvičení jsou tématicky 
volena s důrazem na 
aktuálně probíranou 
látku. 

 

P4.2 EV: Člověk a ŽP 

Poučení – BOZP 

Výchova ke zdraví: 
ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

Výchova ke zdraví: 
změny v životě člověka 
a jejich reflexe 
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Ročník: 3 (septima) Předmět: Chemie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Objasní strukturu jednotlivých sloučenin, jmenuje 

významné zástupce. 

 Zhodnotí funkci látek, jejich význam pro 
organismy. 

 Popíše základní metabolické procesy. 

 

 

Biochemie 
 Sacharidy. 

 Lipidy a izoprenoidy. 

 Bílkoviny. 

 Enzymy. 

 Nukleové kyseliny. 

 Vitamíny. 

 Alkaloidy. 

 Základy dynamické biochemie výše zmíněných 
látek. 

 

Bi 

P4.2 EV: Člověk a ŽP 

Výchova ke zdraví: 
zdravý způsob života 
a péče o zdraví 

Výchova ke zdraví: 
rizika ohrožující zdraví 
a jejich prevence 
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Biologie – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 2+2/3 2+2/3 2+2/3 1+0 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Biologie RVP pro gymnázia. 

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Environmentální 
výchova a Osobnostní a sociální výchova. Předmět integruje vzdělávací oblast Výchova 
ke zdraví. 

Třída se dělí na skupiny v prvních třech ročnících pouze na praktická cvičení, dvě 
teoretické hodiny jsou nedělené. Ve čtvrtém ročníku se vyučuje biologie pouze 
v prvním pololetí  dvě hodiny týdně bez praktických cvičení. 

Pro výuku od 1. ročníku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou 
technikou, školní sbírky, laboratoř vybavená didaktickou technikou a odborná 
knihovna.  

Na předmět navazují volitelné předměty:  
Dvouletý seminář – Vybrané kapitoly z biologie 
Jednoleté semináře – Seminář z biologie, Biologie člověka, Ekologie. 

Maturitní zkoušku lze skládat v profilové části jako volitelný předmět. 

Ve vyučování biologii mají žáci získat představu o vzniku a podstatě života, jeho 
rozmanitosti, o buněčné stavbě organismů a vlivu prostředí na ně. Naučit se lásce 
k přírodě a důležitosti její ochrany. 

Důraz je kladen na srovnávání různých organismů, praktické poznávání rostlin, 
živočichů a hub, dynamické propojení funkcí a zákonitostí živé a neživé přírody, na 
stavbu a základní funkce lidského těla a uplatnění těchto znalostí v péči o zdraví. 

Žák je veden k tomu, aby 
– poznal, chránil přírodu a životní prostředí, 
– chápal důsledky lidské činnosti na všechny formy živé i neživé přírody 
– se orientoval v základních formách živé a neživé přírody 
– dokázal samostatně řešit problémy 
– uměl pracovat s dostupnými prameny informací a dokázal prezentovat a obhájit 

svou samostatnou práci 
– při praktických cvičeních zvládl základní laboratorní techniky, práci s odbornou 

literaturou a účinně spolupracoval ve skupině. Maturitní zkoušku lze skládat 
v profilové části jako volitelný předmět. 

V každém ročníku je zařazen jeden celodenní projekt týkající se ročníkového učiva, ve 
kterém se uplatní mezipředmětové vztahy. 



 

Bi 2  ŠVP Gymnázium Benešov 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  

– vede žáky ke schopnosti  vybrat, zobecnit a použít podstatné informace z výkladu 
a dalších dostupných materiálů, užívat vhodnou literaturu (atlasy, klíče, internet) 

kompetence k učení. 
 
– vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti 
kompetence  komunikativní. 
 
– dbá na bezpečnost práce v laboratoři, vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví 

i zdraví ostatních, zdůrazňuje zásady předlékařské první pomoci v případě úrazu 
kompetence občanské. 
 
– zadává úkoly formou skupinové práce 
kompetence sociální a personální. 
 
– klade důraz na mezipředmětové vztahy 
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů. 
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Ročník: 1 Předmět: Biologie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 rozliší živé a neživé soustavy 

 vysvětlí teorie na vznik života na Zemi 

 charakterizuje základní vlastnosti živých organismů 

 rozliší typy organismů podle složitosti a uspořádání 

 definuje rozdíly mezi prokaryotní a eukaryotní 
buňkou,  
mezi buňkami rostlin, živočichů a hub 

 objasní strukturu a funkci organel 

 vysvětlí podstatu buněčného metabolismu 

 popíše složení, strukturu a funkci nukleových 
kyselin 

 pochopí a vysvětlí expresi genu 

 vysvětlí význam mitózy a meiózy, buněčný cyklus

I. OBECNÁ BIOLOGIE 
 Charakteristika života, teorie u vzniku života na 

Zemi 

 Buněčná stavba organismů 

 Jednobuněčnost a mnohobuněčnost 

 Stavba buňky 

 Fyziologie buňky 

 Stavba a funkce nukleových kyselin, exprese genu 

 Rozmnožování buněk 

 

 

P1.2, P1.3, P1.5 

P4.1, P4.2 

P5.1 

 

Žák 
 definuje prokaryotní buňku a postavení prokaryot 

v systému organismů 

 vysvětlí metabolismus prokaryot a způsob 
rozmnožování 

 

 

II.  PROKARYOTA 

1.Prokaryotní buňka 
 Stavba 

 Metabolismus 

 Rozmnožování 

 

P1.1, P.1,2, P1.3 

P2.2, P2.3 

P4.1, P4.2,  

P5.1 
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Ročník: 1 Předmět: Biologie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
 charakterizuje význam bakterií a sinic 

z ekologického a zdravotnického hlediska 

 uvede způsoby šíření bakteriální nákazy, posoudí 
opatření k ochraně proti nákazám 

 uvede příklady využití bakterií 

 

2.Bakterie a sinice 
 Bakterie 

 Bakteriální nákazy, jejich šíření a prevence 

 Hospodářské využití bakterií 

 Sinice 

 

Žák 
 charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy 

 porovná základní rozdíly mezi viry a buněčnými 
organismy 

 objasní základní průběh životního cyklu viru 

 porovná alternativy způsobu rozmnožování viru 
v hostitelské buňce 

 popíše způsoby šíření virové infekce, posoudí 
opatření k zabránění virové infekci 

 uvede příklady virových onemocnění, způsoby 
prevence a možnosti léčení 

 charakterizuje priony jako specifické infekční 
proteiny

III. VIRY A NEBUNĚČNÉ 
ORGANISMY 

1. Viry 
 Stavba virové částice 

 Životní cyklus viru 

 Bakteriální viry 

 Rostlinné viry 

 Živočišné viry 

2. Virusoidy, viroidy, priony 

 

P1.1, P.1,2, P1.3 

P2.2, P2.3 

P4.1, P4.2,  

P5.1 

Ochrana člověka za 
mimořádných situací: 
epidemie, AIDS, 
žloutenka… ochrana 
proti šíření infekce 
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Žák 
 charakterizuje Chromista jako říši organismů 

 popíše stavbu těla a možnosti metabolismu 

 uvede příklady organismů a jejich význam 

 

IV. CHROMISTA 
 Obecná charakteristika říše Chromista 

 Skrytěnky 

 Chromofyta – zlativky, rozsivky, hnědé řasy 
(chaluhy), různobrvky, chloromonády, oomycety, 
opalinky 

 

P1.3, 

P4.1, P4.2 

 

 dokáže popsat rostlinnou buňku, chápe význam 
a funkci jednotlivých organel 

 rozdělí pletiva podle funkce 

V. MORFOLOGIE A ANATOMIE 
ROSTLIN 

1. Rostlinná buňka a pletiva 
 Stavba rostlinné buňky 

 Pletiva a jejich rozdělení 

 

P1.2, P1.3, P1.5 

P4.1, P4.2 

 popíše stavbu těla rostlin, stavbu a funkci 
rostlinných orgánů 

 chápe význam a využití rostlinných orgánů (kořene, 
stonku, listu, květu) z hospodářského hlediska 

 porovná společné a rozdílné vlastnosti stélkatých 
a cévnatých rostlin 

 posoudí vliv životních podmínek na stavbu 
rostlinného těla 

2. Rostlinné orgány 
 Vegetativní orgány 

 Reprodukční orgány 
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Žák 
 chápe nezbytnost vody pro život rostlin 

 vysvětlí rozdíl mezi difúzí a osmózou, 
hypotonickým a hypertonickým prostředím 

 chápe podstatu odpařování a jeho význam pro vodní 
bilanci rostlin 

VI. FYZIOLOGIE ROSTLIN 

1. Vodní režim rostlin 
 Voda a její význam pro rostliny 

 Difúze a osmóza 

 Transpirace 

 

P1.2, P1.3, P1.5 

P4.1, P4.2 

Žák 
 chápe podstatu fotosyntézy, její nezastupitelnost 

a význam pro udržení života na Zemi, zhodnotí 
rostliny jako primární producenty biomasy 

 vysvětlí rozdíly mezi fotosyntézou a dýcháním 

 vysvětlí podstatu autotrofie, heterotrofie, 
mixotrofie, jmenuje příklady rostlin 

 vyjmenuje základní biogenní prvky, vysvětlí jejich 
význam pro růst a vývoj rostlin 

 chápe zásady a význam ekologického zemědělství 

 posoudí vliv životních podmínek na funkce 
rostlinného těla

2. Látkový a energetický metabolismus 
 Fotosyntéza 

 Dýchání 

 Heterotrofní výživa rostlin 

 Minerální výživa rostlin 
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Žák 
 jmenuje vnější a vnitřní faktory a vysvětlí, jak 

ovlivňují růst a vývoj rostlin  

 chápe zásady a význam ekologického zemědělství 

 dělí rostliny podle délky životního cyklu a nároků 
na délku fotoperiody, vysvětlí využití při pěstování 
okrasných a hospodářských rostlin 

 chápe podstatu rostlinných pohybů, dokáže je 
klasifikovat a uvést konkrétní příklady  

3. Růst a vývoj rostlin 
 Růst rostlin 

 Vývoj rostlin 

 Pohyby rostlin 

 

 
 vysvětlí rozdíly rozdíly mezi jednotlivými způsoby 

rozmnožování 

 chápe význam pohlavního rozmnožování z hlediska 
evoluce 

 ví, jak se využívá vegetativního rozmnožování při 
pěstování kulturních plodin  

3. 4. Rozmnožování rostlin 
 Pohlavní rozmnožování 

 Nepohlavní rozmnožování 

 Vegetativní rozmnožování 

 

 

Žák 
 zná zásady botanické nomenklatury 

 vysvětlí ekologický, hospodářský a zdravotnický 
význam jednotlivých skupin  

 pozná, pojmenuje a do hlavních taxonů botanického 
systému zařadí významné rostlinné druhy 

VII. SYSTÉM ROSTLIN 

1. Červené rostliny (Biliphyta) 
 Ruduchy  

 

P1.2, P1.3, P1.5 

P2.2, P2.3 

P4.1, P4.2, P4.3 

P5.1 
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 2. Zelené rostliny (Viridiplantae) 

 Zelené řasy 

 Parožnatky 

 Mechorosty 

 Kapraďorosty 

 Nahosemenné rostliny 

 Krytosemenné rostliny 

Ochrana člověka za 
mimořádných situací: 
zneužívání návykových 
látek, první pomoc při 
zástavě dechu, obnovení 
srdeční činnosti 
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Žák 
 dokáže popsat buňku hub a vysvětlit, čím se liší od 

buňky rostlinné a živočišné 

 chápe, proč jsou houby zařazeny do samostatné říše 

 posoudí ekologický, hospodářský a zdravotnický 
význam hub 

I. HOUBY (Fungi) 

1. Obecná charakteristika hub 
 Buňka hub 

 Výživa 

 Růst a rozmnožování 

 Význam

 

P1.1, P.1,2, P1.3 

P2.2, P2.3 

P4.1, P4.2,  

P5.1 

  

 pozná a pojmenuje významné zástupce hub 

 bezpečně rozeznává u nás rostoucí smrtelně 
jedovaté druhy 

 ví, jak se správně pohybovat po lese, jak houby 
sbírat a jak případně poskytnout první pomoc při 
otravě houbami 

  

2. Systém hub 
 Chytridiomycety 

 Zygomycety 

 Vřeckovýtrusé houby 

 Stopkovýtrusé houby 

 

 popíše stavbu stélky lišejníku 

 dokáže v souvislosti s lišejníky vysvětlit pojem 
symbióza 

 pozná nejrozšířenější a významné druhy lišejníků 

 vysvětlí jejich význam v přírodě a pro člověka

3. Lišejníky 
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Žák 
 jmenuje základní znaky a vlastnosti organismů 

patřících do této říše  

  

II. PRVOCI (Protozoa) 

1. Obecná charakteristika říše 

P1.1, P.1,2, P1.3 

P2.2, P2.3 

P4.1, P4.2,  

P5.1 

 
 zhodnotí ekologický, hospodářský a zdravotnický 

význam jednotlivých skupin prvoků 

 pozná a pojmenuje významné zástupce prvoků 

2. Systém prvoků 
 Bičíkovci 

 Krásnoočka 

 Kořenonožci 

 Hlenky 

 Obrněnky 

 Výtrusovci 

 Nálevníci 

 

 
 poukáže na hlavní znaky živočichů a odliší je od 

ostatních skupin eukaryotních organismů 

 rozlišuje hlavní typy tkání 

 popíše fylogenetický vývoj orgánových soustav  

III. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
 1. Živočišné tkáně a orgány 

 Tkáně 

 Orgány a orgánové soustavy 

 

P1.2, P1.3, P1.5 

P4.1, P4.2 
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Žák 
 popíše funkci jednotlivých orgánových soustav  

 vysvětlí principy jednotlivých způsobů 
rozmnožování  

 pojmenuje základní ontogenetické fáze 

  

2. Fyziologie živočichů  
 Fyziologie metabolismu 

 Fyziologie regulace činností orgánů a organismu 

 Fyziologie rozmnožování 

 

 
 rozlišuje hlavní kmeny bezobratlých  

 pozná významné živočišné druhy, zařadí je do 
systému, přiřadí k nim základní ekologické nároky  

 posoudí význam bezobratlých v přírodě a v různých 
odvětvích lidské činnosti 

IV. Systém a evoluce bezobratlých  
 žahavci  

 houby  

 hlísti  

 členovci  

 ploštěnci  

 měkkýši  

  kroužkovci  

 ostnokožci

 

P1.2, P1.3, P1.5 

P4.1, P4.2, P4.3 

P5.1 
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Žák 
 charakterizuje hlavní taxonomické jednotky 

strunatců a jejich zástupce 

 rozpozná dané druhy obratlovců, přiřadí k nim 
základní ekologické nároky  

 chápe význam obratlovců v různých odvětvích 
lidské činnosti a ve výživě člověka 

 uvede příklady ohrožených živočišných druhů 
a možnosti jejich ochrany 

I. SYSTÉM A EVOLUCE 
STRUNATCÚ 
 pláštěnci 

 bezlebeční 

 obratlovci 

 

 

 
 Podle předloženého schématu popíše a vysvětlí 

evoluci člověka. 

 Zná teorie o vzniku člověka., chápe jednotný původ 
lidstva, odmítá rasismus. 

 Vysvětlí pojem hominizace a sapientace. 

 Srovná znaky antropoidní opice a člověka. 

II. ÚVOD DO BIOLOGIE ČLOVĚKA 
1. Teorie o původu a vývoji člověka 
2. Vývojové fáze člověka 

P1.2, P1.3, P1.5 

P2.2, P2.3, P2.4 

P3.1, P.3.2 

P4.2 

P5.1 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  Bi 13  

Ročník: 3 Předmět: Biologie 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Využívá znalosti o orgánových soustavách pro 

pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími 
v lidském těle. 

 Zorientuje jednotlivé kosti na kostře. 

 Chápe funkci výživy a pohybu pro správný vývoj 
a funkci opěrně-pohybového aparátu. 

 Umí poskytnout první pomoc při zlomeninách 
a poranění kloubů. 

 Zná zásady správného posilování, odmítá doping. 

 Popíše základní svalové skupiny a jejich funkci. 

 

III. OPĚRNÁ A POHYBOVÁ 
SOUSTAVA 

1. Kostra člověka 
2. Svalová soustava  

 

 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 
P1.5 

P5.1 

Ochrana člověka za 
mimořádných situací: 
zásady první pomoci při 
zlomeninách, 
zhmožděninách, 
popáleninách, 
protišoková opatření 

Výchova ke zdraví 

 Poskytne první pomoc při krvácení, respektuje 
sterilitu. 

 Chápe funkci jednotl. tělních tekutin při udržování 
homeostázy těla.  

 Uvědomuje si význam charitativních sbírek na 
kostní dřeň a dobrovolného dárcovství krve. 

 Popíše princip krevních skupin a význam 
J.Janského. 

 Zná složky výživy ovlivňující krvetvorbu. 

 Vysvětlí princip očkování, uvede praktické 
příklady. 

IV. TĚLNÍ TEKUTINY 
1. Rozdělení těl. tekutin, krev 
2. Lymfatické orgány 
3. Imunita 

 

 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 
P1.5 

P2.4,  

P5.1 

Výchova ke zdraví 
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Žák 
 Vysvětlí princip krevního a mízního oběhu, práci 

srdce. 

 Změří a vyhodnotí tepovou frekvenci a krevní tlak. 

 Zná umístění tlakových bodů, zvládá zástavu 
krvácení a masáž srdce. 

 Uvědomuje si rizikové faktory rozvoje civilizačních 
nemocí, jejich prevenci; rozezná příznaky infarktu, 
umí poskytnout první pomoc. 

V. OBĚHOVÁ SOUSTAVA 
1. Srdce 
2. Cévní systém 
3. Míza a mízní oběh 

 

 

 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 
P1.5 

P2.4,  

P5.1 
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Žák 
 Porovná vnitřní a vnější dýchání. 

 Chápe význam dýchacích cviků, pobytu na 
čerstvém vzduchu, pravidelného větrání 
a otužování. 

 Uvědomuje si negativní vliv kouření a čichání na 
zdraví. 

 Umí poskytnout umělé dýchání. 

 Vysvětlí funkci enzymů při štěpení potravy. 

 Sestaví ideální jídelníček pro prevenci civilizačních 
chorob. 

 Respektuje specifické potřeby výživy podle věku, 
zdravotního stavu a profese. 

 Zná rizika nevhodného stravování, poruch příjmu 
potravy.  

 Popíše metabolismus jednotlivých složek potravy, 
nároky těla při práci. 

 Na principu umělé ledviny si ověří funkci 
vylučovací soustavy. 

 Uvědomuje si důležitost vyšetření moči 
a samovyšetření kůže. 

 Jmenuje všechny funkce kůže jako samostatného 
orgánu.

VI. SOUSTAVY LÁTKOVÉ PŘEMĚNY 
 

1. Dýchací soustava 
2.  
3. Trávicí soustava 
4.  
5. Metabolismus a výživa 
6.  
7. Vylučovací soustava 
8.  
9. Kůže, termoregulace 

 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 
P1.5 

P2.2, P2.3,  

P4.1, P4.2, P4.3 

P5.1 

Výchova ke zdraví 
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Žák  
 Porovná řídící soustavy a jejich princip. 

 Poskytne první pomoc v bezvědomí a při úrazech 
hlavy a míchy. 

 Zná základní pravidla psychohygieny, umí 
relaxovat.  

 Uvědomuje si nebezpečný vliv psychotropních látek 
na zdraví člověka a hrozbu kriminality s ním 
související. 

 Vysvětlí funkci čidel a jejich rozdělení. 

 Jmenuje základní nemoci vzniklé poruchou 
hormonální činnosti. 

 Popíše princip hormonální antikoncepce. 

VII. SOUSTAVY REGULAČNÍ 
1. Nervová soustava 
2. Smyslové orgány 
3. Hormonální soustava 

 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 
P1.5 

P4.2 

P5.1 

Výchova ke zdraví 

 Popíše pohlavní rozdíly, vývojové změny a účel 
jednotlivých orgánů.  

 Charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí 
faktory, které jej ovlivňují. 

 Zná základní hygienická pravidla pohlavního styku. 

  Chápe význam prevence pohlavně přenosných 
chorob, samovyšetření a zodpovědného přístupu 
k rodičovství a těhotenství (promiskuita, potraty). 

 Uplatňuje zdravý životní styl. 

 Prakticky ovládá základní relaxační techniky.  

III. ROZMNOŽOVÁNÍ ČLOVĚKA 
1. Rozmnožovací soustava muže a ženy 
2. Vývoj jedince  
3. Zdraví člověka 

 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 
P1.5 

P2.2 

P3.2, P3.3 

P.4.1, P4.2 

P5.1 

Výchova ke zdraví 
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Žák  
 Využívá znalosti o genetických zákonitostech pro 

pochopení rozmanitosti organismů. 

 Zvládne jednoduché genetické příklady na 
hybridizaci. 

 Analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti 
genetiky v běžném životě. 

 Chápe funkci genetických poraden a metod 
genet.výzkumu člověka pro zdravý vývoj populace. 

 Jmenuje hlavní mutagenní faktory vnitřního 
a zevního prostředí člověka. 

I. GENETIKA 
1. Molekulární a buněčné dědičnosti 
2. Dědičnost a proměnlivost 
3. Genetika člověka  
4. Genetika populací  

 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 
P1.5 

P2.2, P2.4 

P4.1, P4.2 

P5.1 

Výchova ke zdraví 

 Používá správně základní ekolog. pojmy, objasňuje 
základní ekologické vztahy v přírodě. 

 Vysvětlí rozdíly mezi biomy naší biosféry. 

 Má právní ekologickou povědomost, zná oblast 
činnosti odboru životního prostředí MÚ. 

 Aktivně třídí odpad, popíše ekologickou domácnost, 
dům. 

 Chrání přírodu, zná základní ohrožené druhy 
organismů. 

 Vyhledá kontakt na stanice ochránců přírody. 

 Chápe vliv životních a pracovních podmínek na 
zdraví v rodině, škole, obci. 

II. EKOLOGIE 
1. Základní ekologické pojmy  
2. Podmínky života  
3. Biosféra a její členění 
4. Ochrana životního prostředí  

 

 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 
P1.5 

P2.2, P2.3,  

P4.1, P4.2, P4.3 

P5.1 

Výchova ke zdraví 
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 Popíše tabulky vývoje rostlin, živočichů a hub. 

 Chápe zákonitosti evoluce, souvislosti i rozdíly ve 
vývoji jednotlivých skupin organismů. 

 Přirozeně začlení člověka do systému organismů. 

III. EVOLUCE ORGANISMŮ 
 

P1.2, P1.3, P1.5 

P2.1, P2.4 P4.1, P4.2 

P5.1 
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Informatika a výpočetní technika 
Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 2 2 2 2 

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP GV, 
dále část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce RVP GV – okruhu Využití di-
gitálních technologií. 

Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, Vý-
chova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvis-
lostech, Mediální výchova a Environmentální výchova RVP.  

Třída se ve všech hodinách dělí na skupiny.  

Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny plně vybavené výpočetní technikou. 

Žáci naváží na znalosti ze základní školy, respektive nižšího gymnázia. Zdokonalí se 
v ovládání operačního systému počítače, prohloubí své znalosti používání kancelář-
ských a komunikačních programů. Procvičí se v ověřování a zpracování zdrojů vyhle-
daných na internetu. 

Žáci si prohloubí základy práce s bitmapovými i vektorovými editory. Při práci 
s dokumenty jsou žáci vedeni k dodržování základních typografických a estetických 
pravidel. Prohloubí si základy různých typů publikování na internetu, seznámí se 
s možnostmi zpracování videa. 

Na povinnou výuku v prvním a druhém ročníku naváží ve třetím a čtvrtém ročníku se-
mináře – jednoletý a dvoletý. Zde si studenti osvojí základy programovacích jazyků, 
prostředí počítačových sítí, seznámí se s moderními možnostmi komunikací 
i současného hardware.  

Žák je veden, aby zejména  
– sbíral, třídil a posuzoval informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu 
– aplikoval získané znalosti a dovednosti ve všech ostatních vzdělávacích předmětech, 

především při zpracování dokumentů a prezentací 

Maturitní zkoušku lze skládat jednak v rámci společné části, jednak v profilové části 
maturitní zkoušky. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
Učitel vede žáka k tomu, aby 
– ovládal, uměl propojit a aplikoval dostupné prostředky ICT 
– využíval teoretické i praktické poznatky o možnostech hw i sw k řešení úloh 
– uměl bezpečně pracovat se svými daty 
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– orientoval se v možnostech uplatnění ICT v reálném životě 
kompetence občanské a kompetence pracovní 
 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, KOMUNIKACE 
Učitel klade vede žáky k tomu, aby žák 
– ovládal, uměl propojit a aplikoval dostupné prostředky ICT 
– využíval teoretické i praktické poznatky o možnostech hw i sw k řešení úloh 
– aktivně spolupracoval ve skupině 
– uměl bezpečně pracovat se svými daty 
– orientoval se v možnostech uplatnění ICT v reálném životě 

kompetence k učení, kompetence sociální, kompetence komunikativní 
a kompetence k řešení problémů 

 
ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ 
Žák je veden k tomu, že 
– zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí 

aplikačního software, multimediálních technologií i internetu 
– naslouchá druhým a vhodně reaguje, respektuje cizí názor, diskutuje, prezentuje 

svou práci 
– aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů 

kompetence k učení, kompetence sociální a kompetence k řešení problémů 
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Ročník: 1 Předmět: Informatika a výpočetní technika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Samostatně spravuje přidělený diskový prostor ve 

školní síti a zodpovídá za jeho obsazení. Chrání 
data proti poškození či zneužití. 

 

 Orientuje se ve struktuře složek, organizuje data 
účelně ovládá vyhledávání a výběr souborů, umí 
s nimi manipulovat.  

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Počítač a školní síť 
 informace o školní síti, aktualizace pro studenty NG 

Údržba a ochrana dat 
 práce se soubory a složkami 

 pokročilé možnosti diskových manažerů 

 

 

 

 
 Pojmenuje části počítače a vysvětlí jejich funkci, 

posoudí jejich výkon. 

 Zná moderní komunikační technologie. 

 Má přehled o vývoji VT, technologií. 

 

 

 

 Zná význam operačního systému. 

 Orientuje se v prostředí Windows a umí upravit 
ovládání, instaluje a odinstaluje potřebný software 

 Aplikuje dostupné prostředky ICT. 

Hardware 
 obecné funkce prostředků ICT 

 opakování základních pojmů, výkon procesoru, 
paměti a jejich kapacita, karty, porty 

 tiskárny, tisk v síti 

 zařízení pro komunikaci v sítích 

 digitální technologie, operátoři 

Software  
 operační systém, jeho úloha a typy 

 utility, aplikace, antivirové a antispamové programy 

 OS Windows a jeho ovládání, uživatelské prostředí 
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Ročník: 1 Předmět: Informatika a výpočetní technika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 

 Dodržuje zásady antivirové ochrany počítače. 

 Ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemné 
souvislosti a vztahy mezi údaji. 

 Využívá nabídku informačních a vzdělávacích 
portálů a výukových programů. 

 

 Pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví a v souladu s etickými 
a bezpečnostními požadavky. 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ 
INFORMACÍ, KOMUNIKACE 

Internet 
 WWW, internet a jeho globální charakter,  

 pohyb po webu, získávání informací (vyhledávání, 
ukládání) a jejich relevance, jazykové aspekty 

 služby Internetu a jejich bezpečné využívání 

 elektronická pošta 

Informační etika a legislativa 
 ochrana autorských práv a osobních údajů 

 

P1.2, P1.4 

P2.1, P2.2, P2.4, P2.5,  

P3.1 

 
 

 

 Dokáže využít pokročilých možností textového 
editoru. 

 Dokáže napsat či upravit rozsáhlejší dokument 
v souladu se základními typografickými pravidly, 
upravit vlastnosti písma a odstavců ve stylech, 
pracovat s vloženými objekty. 

 Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v kultivované textové formě. 

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE 
INFORMACÍ 

Textový editor  
 nastavení prostředí textového editoru 

 typografická pravidla a grafická úprava 

 struktura a vlastnosti nového dokumentu a editace 
existujícího dokumentu, styly 

 vložení objektů do textu a úprava jejich vlastností 
a formátu  

 různé textové editory, alternativy, OpenOffice 

P1.3, P1.5 

P5.1 

 

Č 
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Ročník: 1 Předmět: Informatika a výpočetní technika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Umí upravit expozici fotografie. 

 Rozumí pojmům rastrový a vektorový obrázek. 

 Umí pracovat s vektorovým grafickým editorem.

Grafika 
 digitální fotografie 

 vektorová grafika 

P5.1 

VV 

 
 Aktivně používá a dokáže sestavit vzorce 

s použitím matematických operací a vestavěných 
funkcí. Vyhodnotí hromadná data.  

 Zvolí vhodný typ grafu a správně jej nastaví 
a popíše. 

 Orientuje se v prostředí jiného tabulkového 
kalkulátoru, upraví formát a vloží funkce.  

Tabulkový kalkulátor 
 typ a určení aplikace 

 prostředí, sešit, list, tabulka, buňka 

 vzhled tabulky, pokročilý formát buňky a dat  

 data a vzorce, vytvoření jednoduchého vzorce 
a vestavěné funkce s použitím průvodce 

 alternativy, OpenOffice 

 

M, F 

 

 

 Dokáže zformulovat posloupnost kroků vedoucí 
k řešení problému, chápe pojmy podmínka a cyklus. 

 Zná základní příkazy zvoleného programovacího 
jazyka. 

ALGORITMIZACE ÚLOH 
A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ 
 pojem algoritmu, jeho zápis, programovací jazyky 

 program – základní příkazy programovacího jazyka 
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Ročník: 2 Předmět: Informatika a výpočetní a technika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

 
 Chrání data proti poškození či zneužití. Účelně volí 

formáty ukládaných a sdílených dat, chrání data 
před poškozením. 

 Dokáže posoudit vhodnou reprezentaci dat 
s ohledem na velikost a účel. 

 

 
 Ovládá, propojuje a aplikuje dostupné Ostředky 

ICT 

 Využívá hardware a software k tvůrčímu 
a efektivnímu řešení úloh. 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Informační sítě 
 typologie sítí, přenos dat 

Údržba a ochrana dat 
 komprese a zálohování dat 

 antivirová ochrana 

 firewall  

Digitální svět 
 digitální technologie a jejich využití v praxi 

 



 

ŠVP Gymnázium Benešov  It 7  

Ročník: 2 Předmět: Informatika a výpočetní a technika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

 
 Využívá nabídku dostupných zdrojů informací, 

encyklopedií, knihoven a databází. 

 Ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemné 
souvislosti a vztahy mezi údaji. 

 
 Pracuje s informacemi v souladu se zákony 

o duševním vlastnictví a v souladu s etickými 
a bezpečnostními požadavky. 

 

 Zná zásady ochrany zdraví a prevence před 
přetížením nevhodnou manipulací s prostředky ICT. 

 Oceňuje možnosti využití prostředků ICT 
handicapovanými spoluobčany. 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ 
INFORMACÍ, KOMUNIKACE 

Informace 
 data a informace, informační zdroje a procesy  

 informační systémy a jejich struktura 

 služby Internetu a jejich bezpečné využívání 

 

Informační etika a legislativa 
 ochrana autorských práv a osobních údajů 

 

Ergonomie, ochrana zdraví a bezpečnost 
práce s ICT 

P1.2–5 

P2.2, P2.5 

P4.2 
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Ročník: 2 Předmět: Informatika a výpočetní a technika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 

 

 

 Umí upravit expozici fotografie. 

 Orientuje se v možnostech pokročilejších úprav 
fotografie. 

 

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE 
INFORMACÍ 

Grafika 
 skenování obrázku a úprava digitální fotografie 

 úprava digitální fotografie 

 možnosti programů pro zpracování fotografie, 
pokročilé úpravy, fotomontáž. 

 

 

 

VV 

 
 Dokáže srozumitelně graficky či textově sdělit 

informaci.  

 Zpracuje a prezentuje informace v textové i grafické 
formě při dodržení základních estetických 
a typografických pravidel. 

Prezentace 
 základy tvorby prezentací – grafické zásady 

 volba formy 

 ovládání programů pro tvorbu prezentací 

 

 

P5.1 

 
 Dokáže sestavit jednoduchou stránku 

 Za pomoci editačních programů pro tvorbu webu 
dokáže upravit vzhledové vlastnosti stránky. 

 Dodržuje přehlednou strukturu skupin stránek.  

Publikování na webu 
 zásady tvorby webových prezentací 

 jazyk html 

 struktura webu, editační programy 

P5.1 
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Ročník: 2 Předmět: Informatika a výpočetní a technika 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Databáze 
 Pojem databáze 

 Ukázky využití databázových programů 

 

 Textové editory a tabulkové kalkulátory 
 Opakování a procvičení základních zásad práce 

s programy 

 Typografická pravidla a zásady zpracování 
rozsáhlých dokumentů. 

C, M, F 
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Hudební výchova – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 2 2 – – 

Vyučovací předmět Hudební výchova vychází z obsahu vzdělávacího oboru Hudební 
výchova RVP G. 

Realizují se zde tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní a Mediální 
výchova. Předmět integruje témata vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví. 

Předmět Hudební výchova se vyučuje v 1. a 2. ročníku a žák si volí mezi Výtvarnou 
a Hudební výchovou, ve skupině je přibližně polovina třídy. Pro výuku je k dispozici 
odborná učebna vybavená hudebními nástroji a audio technikou. Podle charakteru 
učiva jsou voleny různé formy a metody práce, do výuky jsou začleněny exkurze, ná-
vštěvy koncertů, hudebních pořadů a divadelních představení.  

Studenti se mohou zapojit do práce pěveckého sboru, který má na škole dlouholetou 
tradici. 

Součástí Hudební výchovy jsou tyto vzdělávací obsahy: 
– produkce – činnosti vokální (jednohlasý a vícehlasý zpěv, intonace, práce 

s mluveným slovem), instrumentální (hra na jednoduché nástroje, tvorba instru-
mentálních doprovodů) a hudebně pohybové (vyjádření hudby pohybem, tanec). 

– recepce (hudebně výrazové prostředky, hudební formy, působení hudby). 
– reflexe (komplexní interpretace hudebního díla – autor, styl, žánr, historické ob-

dobí, hodnocení hudby, poselství díla) 
– umělecká tvorba a komunikace (společný vzdělávací obsah výtvarného a hudebního 

oboru) 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– učí žáky vědomě využívat metody a postupy vedoucí k rozvoji a kultivaci hlasového 

projevu 
kompetence k učení, kompetence k podnikavosti 

 
– předkládá žákům dostatečné informační zdroje, vede je k samostatnému vyhledá-

vání a zpracování informací, seznamuje je různými způsoby s hudebními díly, tradi-
cemi a kulturním dědictvím, vede žáky k hledání souvislostí s dalšími druhy umění, 
umožňuje žákům diskutovat nad hudebními díly, ujasňovat si tak své představy 
a myšlenky 
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence občanská 

 
– prostřednictvím různých komunikačních strategií a řízených diskusí vede žáka 

k jasnému a srozumitelnému vyjadřování myšlenek a názorů, vytváří tak podmínky 
pro vzájemné sdělování pocitů a hudebních představ, vytváří podmínky 
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k hudebnímu nebo hudebně pohybovému dialogu mezi žáky formou nástrojové 
souhry 
kompetence komunikativní, kompetence občanská 

– navozuje ve výuce situace, které vedou k uvědomění si vlastního přínosu 
a respektování osobnosti druhého, využívá k tomu nástrojovou souhru, vícehlasý 
zpěv, skupinové úkoly apod. 
kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní 

 
– umožňuje žákům vyjádřit vlastní představy hudebně vyjadřovacími prostředky, vede 

je tak k respektování představ druhých 
kompetence sociální a personální 

 
– formou řízené diskuse, návštěv kulturních akcí (podle aktuálních možností) vytváří 

příležitosti uvědomovat si a respektovat určité společenské normy 
kompetence občanská, kompetence komunikativní 
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Ročník: 1, 5 (kvinta) Předmět: Hudební výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě. 

 Využívá svých dispozic při zpěvu a mluveném 
projevu. 

 Reprodukuje zpívaný vzor na základě svých 
schopností. 

 Dotváří hudební melodie, popř. vytváří vlastní, 
jednoduše improvizuje. 

 Rytmizuje jednoduché texty. 

 Rozliší a reprodukuje základní intervaly od primy 
do oktávy. 

Vokální činnosti 
 Hlasová výchova – správné dýchání, hlasová 

hygiena, rozezpívání, artikulace 

 Zpěv – jednohlasé písně lidové i umělé, kánony, 
dvojhlasé písně 

 Intonace – zpěv hudebních motivů, imitace, 
intonační nácvik 

 Zhudebnění vlastních jednoduchých motivů nebo 
skladeb 

 Základní intervaly, základy harmonie – T, S, D 

 Hudebně výrazové prostředky – melodie, harmonie, 
rytmus, tempo, dynamika

 

P1.1–5 

P2.4 

P3.3 

P5.1 

 

Č 

 

 

 

 Rytmizuje jednoduché texty. 

 Používá rytmické nástroje Orffova instrumentáře 
v doprovodech k písním. 

 Používá i některé melodické nástroje při 
individuálních i skupinových činnostech dle svých 
schopností. 

 Orientuje se v notovém zápise jednoduchých 
vokálních a instrumentálních skladeb. 

Instrumentální činnosti 
 Rytmizace textů a písní rytmickými nástroji – 

Orffův instrumentář 

 Tvorba instrumentálních doprovodů – jednoduchá 
aranžmá 

 Hudební nástroje – přehled, využití v instrumentální 
hudbě 

 Vývoj notace, Stupnice a tónina – kvintový, 
kvartový kruh

 

 

 Reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji dle svých 
dispozic a schopností. 

Hudebně pohybové činnosti 
 Tanec – pohyb na hudbu, lidové tance, společenský 

tanec, pantomima 
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Ročník: 1, 5 (kvinta) Předmět: Hudební výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Vyděluje podstatné znaky z proudu znějící hudby, 

rozpozná hudebně výrazové prostředky užité ve 
skladbě, uvědomuje si hudební formu díla a k dílu 
přistupuje jako k logicky utvářenému celku. 

 Popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby 
a interpretace hudebního díla, vysvětlí, v čem tkví 
přínos skladatele a interpreta. 

 Orientuje se ve vývoji hudebního umění, 
v rozdílnosti hudebního myšlení v jednotlivých 
etapách, podle charakteristických znaků rozlišuje 
hudební slohy. 
Na základě historických, společenských 
a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti 
vzniku hudebního díla. 

 Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, 
významu a funkce, rozpozná vhodnost či 
nevhodnost využití určité hudby v konkrétních 
situacích. 

 Interpretuje a kriticky hodnotí hudbu, na základě 
svých schopností a zkušeností vytváří vlastní soudy, 
preference, které dokáže v diskusi obhájit. 

 Přistupuje k hudebnímu dílu jako k autorově reflexi 
světa a na základě svých zkušeností toto poselství 
interpretuje. 

 Uvědomuje si rozdílnost přístupu k hudbě 
a k hudební tvorbě, při vnímání hudby si vytváří 
vlastní postoje a hodnoty, na jejichž základě je 
schopen se s hudbou ztotožnit nebo ji odmítnout .

Poslechové činnosti 
 Hudebně výrazové prostředky – melodie, rytmus, 

tempo, dynamika, barva a harmonie – jejich význam 
ve skladbě 

 Vývoj hudebního myšlení – sloh: 
rytmicko-monomelodický  
polymelodický 
melodicko-harmonický 

 Vývoj hudby od pravěku – teorie vzniku hudby, 
hudba starověku a středověku, renesance, baroko 

 Hudební žánry 

 Hudba artificiální a nonartificiální 

 Rozbor uměleckého díla – porovnání rozboru 
interpretace určených skladeb artificiální 
a nonartificiální hudby, vlastní reflexe uměleckého 
díla 

 Populární hudba – doba předjazzová, jazz, swing, 
40. léta a éra zpěváckých hvězd, evropská 
předválečná populární hudba 

 Úloha skladatele a interpreta v hudbě, vztah tvůrce 
a příjemce uměleckého díla 

 Hudební průmysl 

 Hudba a její běžné využití v životě člověka 

 

 

 

D, VV, Č 
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Ročník: 2, 6 (sexta) Předmět: Hudební výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě. 

 Využívá svých dispozic při zpěvu a mluveném 
projevu. 

 Reprodukuje zpívaný vzor na základě svých 
schopností. 

 Dotváří hudební melodie, popř. vytváří vlastní, 
jednoduše improvizuje. 

 Rytmizuje jednoduché texty. 

 Rozliší a reprodukuje základní intervaly od primy 
do oktávy. 

Vokální činnosti 
 Hlasová výchova – správné dýchání, hlasová 

hygiena, rozezpívání, artikulace,  

 Lidský hlas a sluch 

 Zpěv – jednohlasé písně lidové i umělé, kánony, 
dvojhlasé písně 

 Intonace – zpěv hudebních motivů, imitace, 
intonační nácvik 

 Zhudebnění vlastních jednoduchých motivů nebo 
skladeb 

 Základní intervaly 

 Hudebně výrazové prostředky – melodie, harmonie, 
rytmus, tempo, dynamika 

 

 

P1.1–5 

P2.1, P2.4 

P3.3 

P5.1–4 

 

Č, Bi 
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Ročník: 2, 6 (sexta) Předmět: Hudební výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 

 Rytmizuje jednoduché texty. 

 Používá rytmické nástroje Orffova instrumentáře 
v doprovodech k písním. 

 Používá i některé melodické nástroje při 
individuálních i skupinových činnostech dle svých 
schopností. 

 Orientuje se v notovém zápise jednoduchých 
vokálních a instrumentálních skladeb. 

 

Instrumentální činnosti 
 Rytmizace textů a písní rytmickými nástroji – 

Orffův instrumentář 

 Tvorba instrumentálních doprovodů – jednoduchá 
aranžmá 

 Hudební nástroje – přehled, využití v instrumentální 
hudbě 

 Vývoj notace 

  Stupnice a tónina – kvintový, kvartový kruh 

 

 

 Reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji dle svých 
dispozic a schopností. 

Hudebně pohybové činnosti 
 Tanec – pohyb na hudbu, lidové tance, společenský 

tanec, pantomima 

 

Žák 
 Vyděluje podstatné znaky z proudu znějící hudby, 

rozpozná hudebně výrazové prostředky užité ve 
skladbě, uvědomuje si hudební formu díla a k dílu 
přistupuje jako k logicky utvářenému celku. 

Poslechové činnosti 
 Hudebně výrazové prostředky – melodie, rytmus, 

tempo, dynamika, barva a harmonie – jejich význam 
ve skladbě 

 

 

D, VV, Č 
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Ročník: 2, 6 (sexta) Předmět: Hudební výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 Popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby 

a interpretace hudebního díla, vysvětlí, v čem tkví 
přínos skladatele a interpreta. 

 Orientuje se ve vývoji hudebního umění, 
v rozdílnosti hudebního myšlení v jednotlivých 
etapách, podle charakteristických znaků rozlišuje 
hudební slohy. 

 Na základě historických, společenských 
a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti 
vzniku hudebního díla. 

 Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, 
významu a funkce, rozpozná vhodnost či 
nevhodnost využití určité hudby v konkrétních 
situacích. 

 Interpretuje a kriticky hodnotí hudbu, na základě 
svých schopností a zkušeností vytváří vlastní soudy, 
preference, které dokáže v diskusi obhájit. 

 Přistupuje k hudebnímu dílu jako k autorově reflexi 
světa a na základě svých zkušeností toto poselství 
interpretuje. 

 Uvědomuje si rozdílnost přístupu jednotlivých lidí 
k hudbě a k hudební tvorbě, při vnímání hudby si 
vytváří vlastní postoje a hodnoty, na jejichž základě 
je schopen se s hudbou ztotožnit nebo ji odmítnout. 

 Upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s sebou 
nesou netoleranci, rasismus a xenofobii, dokáže se 
od takové hudby distancovat. 

 
 Vývoj hudebního myšlení – sloh: 

 melodicko-harmonický 

 sonický 

 Vývoj hudby od klasicismu, romantismus, 
impresionismus a směry 20. století 

 Hudební žánry 

 Populární hudba – rok-and-roll, rock, folk 
a country, big beat, moderní hudba od 70. let 20. 
století 

 Hudební průmysl 

 Hudba a její běžné využití v životě člověka 
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Výtvarná výchova – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

Ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 2 2 – – 

Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází z obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná 
výchova RVP G. 

Do výuky jsou zařazeny tematické okruhy těchto průřezových témat: Osobnostní 
a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
a Mediální výchova. 

Žáci si volí mezi výtvarnou a hudební výchovou, ve skupině je přibližně polovina třídy. 

Výuka probíhá v učebně výtvarné výchovy, v keramické dílně, mimo školu – v gale-
riích, na výstavách a v plenéru. 

Výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah těchto okruhů: Umělecká tvorba 
a komunikace, Obrazové znakové systémy a Znakové systémy výtvarného umění 
a integruje vzdělávací oblast Výchova ke zdraví. Předmět je postaven na tvůrčích čin-
nostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Žáci poznávají a rozvíjejí základní výtvarné 
techniky. Významnou složku tvoří dějiny umění a jejich částečné propojení 
s praktickými činnostmi. Výtvarná výchova má velký význam pro rozvoj estetického 
a pocitového vnímání žáků. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– vede žáky k získávání a zpracování poznatků a informací, k jejich pochopení, 

propojení a systematizaci. Vede žáky ke kritickému přístupu ke zdrojům , 
k tvořivému zpracování a využití, pozorování a porovnávání, k interpretacím, 
k samostatnému experimentování a k diskusím 
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní 
 

– nabízí žákům náměty k samostatnému zpracování a řešení problémů, zařazuje 
úkoly, které umožňují volbu různých řešení, zohledňuje individualitu žáka. Při 
artefiletických aktivitách vede žáky k nácviku řešení problémů formou hry 
kompetence k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální, 
k podnikavosti 
 

– vede žáky k vyjadřování svých názorů a pocitů (řečí i výtvarným znakem), k jejich 
obhajobě a k tolerování názorů a vyjádření druhých, k diskusi 
kompetence komunikativní, sociální a personální, k podnikavosti 
 

– zařazuje činnosti ve skupině, rozvíjí schopnosti týmové spolupráce, tolerance 
a osobní zodpovědnosti za společné dílo, vede žáky ke spoluvytváření příjemné 
atmosféry 
kompetence komunikativní, sociální a personální, občanská, k podnikavosti 



 

VV 2  ŠVP Gymnázium Benešov 

– různými způsoby seznamuje žáky s výtvarnými díly, tradicemi, kulturou 
a dědictvím, vede žáky k hledání souvislostí s dalšími druhy umění a k tvořivému 
přístupu k prostředí (kultivace školního prostředí) 
kompetence občanská 
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Ročník: 1, 2, 5, 6 (kvinta, sexta) Předmět: Výtvarná a hudební výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách, 

objasní její význam v procesu umělecké tvorby 
i v životě, chápe ji jako základní faktor rozvoje své 
osobnosti 

 vysvětlí umělecký znakový systém jako systém 
vnitřně diferencovaný a rozpozná v něm umělecké 
znaky  od objevných až po konvenční 

 na příkladech vysvětlí roli uměleckého výrazu  jako 
neukončený a nedefinitivní ve svém významu, 
uvědomí si vztah mezi  subjektivním obsahem 
znaku a významem získaným v komunikaci 

 uvědomuje si význam osobně založených podnětů 
na vznik estetického prožitku, snaží se odhalit 
a popsat vlastní zkušenosti s uměním, které s jeho 
vznikem souvisejí 

 vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci 
uměleckého díla a zejména k porozumění 
uměleckým dílům současnosti 

UMĚLECKÁ TVORBA 
A KOMUNIKACE 
1. Umělecký proces a jeho vývoj 
 umělecký proces a realita 

 chápání uměleckého procesu 

 znakové systémy jednotlivých druhů umění 

 historické proměny pojetí uměleckého procesu 
prezentace uměleckého díla 

2. Role subjektu v uměleckém procesu 
 smyslové vnímání a jeho rozvoj 

 předpoklady tvorby, interpretace a recepce 
uměleckého díla 

 tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta a recipienta 

  

 

 

D, Č, HV, SV 
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Ročník: 1, 2, 5, 6 (kvinta, sexta) Předmět: Výtvarná a hudební výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 

 

 objasní podstatné rysy magického, mytického, 
univerzalistického, modernistického přístupu 
k uměleckému procesu, rozpozná je v současném 
umění a na příkladech vysvětlí posun v jejich 
obsahu 

 objasní podstatné rysy aktuálního (pluralitního, 
postmodernistického ) přístupu k uměleckému 
procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku 
„obecného vkusu“ a estetických norem“ 

 vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na 
příkladech uvede jejich vliv na proměnu 
komunikace v uměleckém procesu 

3. Úloha komunikace v uměleckém 
procesu 

 postavení umění ve společnosti 

 role umělce 

 publikum a jeho účast v uměleckém procesu 

 nové technologie a nové umělecké disciplíny 
a jejich vliv na úlohu komunikace v uměleckém 
procesu 

 subjektivní chápání uměleckých hodnot ve vztahu 
k hodnotám považovaným za společensky uznávané 
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Ročník: 1, 5 (kvinta) Předmět: Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 porovnává různé znakové systémy (literatura, 

hudba, drama) 

 rozpozná specifičnost různých vizuálně obrazných 
znakových systémů a vědomě uplatňuje jejich 
prostředky při vlastní tvorbě a interpretaci 

 

 

OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
A ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
1. Vizuálně obrazné znakové systémy 

z hlediska poznání a komunikace 
 prostředky a postupy jednotlivých výtvarných 

disciplín 

 experiment  

 

P1.1–5 

P2.4 

P5.1 

D, Č, HV, SV 

 

 

 objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření 
obsahu a komunikačního účinku vizuálně 
obrazného vyjádření 

 na příkladech vizuálně obrazných vyjádření uvede, 
rozliší a porovná osobní a společenské zdroje 
tvorby, identifikuje při vlastní tvorbě 

 

 

2. Interakce s vizuálně obrazným 
vyjádřením v roli autora, příjemce 
a interpreta 

 individuální projev 

 práce ve skupině 

 akční tvorba 
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Ročník: 1, 5 (kvinta) Předmět: Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na 

smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při 
vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého 
smyslového vnímání 

 při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, emoce, 
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv 
a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci 
a přijetí vizuálně obrazných vyjádření 

 na příkladech objasní vliv procesu komunikace na 
přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření, 
aktivně vstupuje do procesu komunikace 
a respektuje jeho pluralitu 

 samostatně experimentuje s různými vizuálně 
obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje 
také umělecké prostředky současného umění 

 nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky 
pro uskutečňování svých projektů 

 využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování 
a technických možností zvoleného média pro 
vyjádření své představy 

3. Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření 
v úrovni smyslové, subjektivní 
a komunikační 

 linie, bod, barevná skvrna, vztahy barev,  tvar, 
objem, světlo, stín 

 hmota, materiál 

 kompozice, plocha, prostor 

 rytmus, kontrast 

 subjektivní vyjádření, sebereflexe 

 experimentování 

 komunikace 

 nové techniky a média 

 projekt podle zájmu žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 
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Ročník: 1, 5 (kvinta) Předmět: Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 vytváří si přehled uměleckých vizuálně obrazných 

vyjádření podle samostatně zvolených kritérií 

 na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn 
uměleckých směrů a objasní širší společenské 
a filosofické okolnosti vzniku uměleckých děl 

 své aktivní kontakty a získané poznatky 
z výtvarného umění uvádí do vztahů jak 
s aktuálními i historickými uměleckými výtvarnými 
projevy, tak s ostatními vizuálně obraznými 
vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci 

 rozlišuje umělecké slohy a směry   

 

4. Výtvarné umění  
 světonázorové, náboženské, filosofické 

a vědeckotechnické zázemí historických slohů 
evropského kulturního okruhu 

 vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků 
podstatných pro porozumění aktuální obrazové 
komunikaci (vývoj umění od pravěku do konce 19. 
století – stylizace, funkce světla, prostor pojetí 
postavy) 

 stopy člověka v krajině 

 pohyblivé stanoviště diváka, sebeuvědomování 
diváka 

 seznámení s činností uměleckých galerií 

 seznámení s památkami nejbližšího okolí 
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Ročník: 2, 6 (sexta) Předmět: Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 v konkrétních případech vizuálně obrazných 

vyjádření vlastní i umělecké tvorby identifikuje pro 
ně charakteristické prostředky 

 

OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
A ZNAKOVÉ SYSTÉMY 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
1. Vizuálně obrazné znakové systémy 

z hlediska poznání a komunikace 
 prostředky a postupy jednotlivých výtvarných 

disciplín 

 experiment  

 

P1.1–5 

P2.1, P2.4 

P5.2 

D, Č, HV, SV 

 

 

 na příkladech vizuálně obrazných vyjádření uvede, 
rozliší a porovná osobní a společenské zdroje 
tvorby, identifikuje při vlastní tvorbě 

 na příkladech uvede vliv společenských kontextů 
a jejich proměn na interpretaci obsahu vizuálně 
obrazného vyjádření a jeho účinku v procesu 
komunikace 

 

2. Interakce s vizuálně obrazným 
vyjádřením v roli autora, příjemce 
a interpreta 

 individuální projev 

 proměny hodnot a jejich odraz v umění 
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Ročník: 2, 6 (sexta) Předmět: Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, emoce, 

zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv 
a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci 
a přijetí vizuálně obrazných vyjádření 

 na příkladech objasní vliv procesu komunikace na 
přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření, 
aktivně vstupuje do procesu komunikace 
a respektuje jeho pluralitu 

 samostatně experimentuje s různými vizuálně 
obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje 
také umělecké prostředky současného umění 

 nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky 
pro uskutečňování svých projektů 

 využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování 
a technických možností zvoleného média pro 
vyjádření své představy 

 

 

 

3. Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření 
v úrovni smyslové, subjektivní 
a komunikační 

 linie, bod, barevná skvrna, vztahy barev, tvar, 
objem, světlo, stín  

 hmota, materiál 

 kompozice, plocha, prostor 

 rytmus, kontrast 

 subjektivní vyjádření, sebereflexe 

 experimentování 

 komunikace 

 nové techniky a média 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 
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Ročník: 2, 6 (sexta) Předmět: Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
 vytváří si přehled uměleckých vizuálně obrazných 

vyjádření podle samostatně zvolených kritérií 

 na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn 
uměleckých směrů a objasní širší společenské 
a filosofické okolnosti vzniku uměleckých děl 

 své aktivní kontakty a získané poznatky 
z výtvarného umění uvádí do vztahů jak 
s aktuálními i historickými uměleckými výtvarnými 
projevy, tak s ostatními vizuálně obraznými 
vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci 

 rozlišuje umělecké slohy a směry  (důraz na umění 
od konce 19. století do současnosti ) 

 charakterizuje obsahové souvislosti vlastních 
obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl 
a porovná výběr a způsob užití prostředků 

 na konkrétních případech vysvětlí, jak umělecká 
vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině 
smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto 
působení na utváření postojů a hodnot 

 na konkrétních příkladech vizuálně obrazných 
vyjádření objasní, zda  a jak se umělecké 
vyjadřovací prostředky výtvarného umění od konce 
19. století do současnosti promítají do aktuální 
obrazové komunikace 

 

4. Výtvarné umění 
 světonázorové, náboženské, filosofické 

a vědeckotechnické zázemí historických slohů 
evropského kulturního okruhu 

 vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků 
podstatných pro porozumění aktuální obrazové 
komunikaci ( vývoj umění od konce 19. století do 
současnosti – chápání vztahů předmětů a tvarů 
v prostoru, celistvost a rozklad tvaru, konstrukce, 
vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu; 
proměnlivost obrazu v čase, princip náhody; 
relativita barevného vidění, zapojení těla do procesu 
tvorby; figurace a nefigurace, vznik a uplatnění 
symbolu; tvůrčí potenciál podvědomí; vztahy 
s neevropskými kulturami; vliv reklamy, masovost 
a autenticita projevu) 

 výtvarné umění jako experiment 

 seznámení s činností uměleckých galerií a muzeí 

 seznámení s památkami nejbližšího okolí 
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Tělesná výchova – Charakteristika předmětu 

Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

Ročník 1. (5.) 2. (6.) 3. (7.) 4. (8.) 

hodinová dotace 2 2 2 2 

Tělesná výchova má ve všech ročnících časovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá 
odděleně pro chlapce a dívky.Součástí výuky je i výuka plavání a bruslení. Studenti 
1. ročníku a kvinty absolvují lyžařský výcvikový kurz, studenti druhých ročníků Příro-
dovědně-tělovýchovnou exkurzi, studenti třetích ročníků a septimy Sportovní kurz.  

Výuka probíhá v tělocvičnách vybavených běžným sportovním nářadím a náčiním, na 
venkovním víceúčelovém hřišti, na městských venkovních sportovních areálech, 
v pronajatých specializovaných sportovištích, případně i v přírodě. 

Tělesná výchova si klade za cíl vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za jejich zdraví.  

Tím, že jsou žáci seznámeni se základy všech běžných sportovních odvětví a vedeni 
k aktivnímu pohybu, mohou během období studia najít sportovní činnost, která jim 
bude blízká a v budoucnu jim umožní věnovat se aktivnímu pohybu. Při výuce se roz-
víjí morálně volní vlastnosti žáků jako je odvaha, překonávání překážek, tolerance, 
zodpovědnost a také sebepoznání. Teoretické poznatky z oblasti tréninku, relaxace 
a účinků fyzické zátěže na organizmus žákům umožní i v budoucnu plánovat svou fy-
zickou aktivitu přiměřeně svým možnostem. Škola se pravidelně účastí mnoha spor-
tovních soutěží v nejrůznějších odvětvích. 

Ve výuce je rovněž kladen důraz na prevenci úrazů a význam správného životního stylu 
pro fyzické a duševní zdraví. Předmět integruje vzdělávací oblast Výchova ke zdraví. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel  
– klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti 

a posouvá jejich limity 
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 
 

– organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost jednotlivce za 
výsledek práce kolektivu 
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 
občanské 
 

– organizuje ve výuce soutěže jednotlivců, tím rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků 
a učí snášet neúspěchy 
kompetence sociální a personální, kompetence občanské 
 

– požaduje dodržování sjednaných pravidel, tím rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků 
a respekt před danými pravidly a předpisy 
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kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 
občanské 
 

– vede žáky ke sledování sportovního dění doma i ve světě, připomíná historii 
sportovních odvětví a úspěchy našich reprezentantů 
kompetence občanské, kompetence k učení 
 

– vede žáky ke znalostem pravidel sportovních her a k zásadám řízení soutěžních 
utkání  
kompetence k učení kompetence k řešení problému 
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Ročník: 1–4 a 5–8 Předmět: Tělesná výchova 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 

Činnosti ovlivňující zdraví 
 usiluje o optimální rozvoj pohybových schopností 

 usiluje o pozitivní změny ve svém životě související 
s vlastním zdravím a zdravím druhých 

 ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně 
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy  

 použije vyrovnávací cvičení za měřené na 
kompenzaci jednostranného za tížení, na prevenci 
a ko rekci sv alové nerovnováhy 

 upraví pro vlastní potřebu a vhodně použije konkrétní 
kondiční programy 

 využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou 
a duševní relaxaci, v zátěžových situacích uplatňuje 
osvojené způsoby regenerace 

 připraví organismus na pohybovou činnost s ohledem 
na následné převažující pohybové za tížení 

 organizuje svůj pohybový režim a využívá v souladu 
s pohybovými předpoklady, zájmy a zdravotními 
potřebami vhodné a dostupné pohybové aktivity 

 uplatňuje účelné a bezpečné chování i v neznámém 
prostředí 

 poskytne první pomoc při sportovních či jiných 
úrazech i v nestandardních podmínkách 

 projevuje odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu 
chování a rizikovému životnímu stylu

Význam pohybu pro zdraví 
 tělesná výchova a sport dívek a chlapců, věkové 

kategorie 

 rekreační a výkonnostní sport 

Zdravotně orientovaná zdatnost, její 
složky, kondiční programy 
 význam kondičního cvičení 

 zdravotní význam správného držení těla, testy  

Individuální pohybový režim 
 motivační cvičení 

 relaxační cvičení 

 posilovací cvičení 

 cviky vhodné a nevhodné k rozcvičení 

 únava, zátěž, regenerace, dechová cvičení  

Rozcvičení – základní typy 

Organismus a pohybová zátěž 
 organizace a bezpečnost 

 způsoby kontroly účinnosti sportovního za tížení 

 

Učivo prolíná všemi 
ročníky.  

Učivo je zařazováno 
průběžně a s přiměřenou 
gradací v návaznosti na 
zařazované pohybové 
aktivity a ostatní učivo. 

P1.1–5 

Bi 

Výchova ke zdraví: první 
pomoc při úrazech 
a náhlých zdravotních 
příhodách 

zdravá výživa 

způsoby sebereflexe 
a kontroly emocí 

zátěžové situace, stres 
a způsoby jeho zvládání 

důsledky stresu v oblasti 
fyzického zdraví 
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Ročník: 1–4 a 5–8 Předmět: Tělesná výchova 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Pohybové dovednosti 
 provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni 

individuálních předpokladů 

 zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných 
pohybových dovedností a usiluje o své pohybové 
sebezdokonalování 

 posoudí kvalitu pohybové činnosti, označí zjevné 
příčiny nedostatků a uplatní konkrétní osvojované 
postupy vedoucí k potřebné změně 

 respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné 
pohybové rozdíly a přizpůsobí svou pohybovou 
činnost dané skladbě sportujících 

Závažná poranění a život ohrožující stavy, 
improvizovaná první pomoc v podmínkách 
sportovních činností 

Péče o sebe sama 
 předcházení zátěžovým situacím, stresům 

 zvládání zátěžových situací 

 relaxace 

 celková péče o zdraví 

Pohybové hry 
 přípravná, kondiční, koordinační, tvořivá a estetická 

cvičení 

Pohybové dovednosti a pohybový výkon 
 nástupové tvary, přesuny 

 pohybové dovednosti za měřené na rychlostní, 
silové, vytrvalostní a pohybové předpoklady 

 způsoby kontroly účinnosti cvičení 

Pohybové odlišnosti a handicapy 
 věkové, pohlavní, výkonnostní 

Učivo je zařazováno ve 
všech ročnících 
s přiměřenou gradací 
v závislosti na 
schopnostech, 
dovednostech a kondici 
skupiny. 

 

Hloubka za řazeného 
učiva v jednotlivých 
ročnících je dána 
dohodou mezi učitelem 
a žáky a úrovní 
pohybových dovedností 
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Ročník: 1–4 a 5–8 Předmět: Tělesná výchova 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Kondiční a estetické formy cvičení 
s hudbou 
 základní taneční kroky (valčík, polka, polonéza) 

 aerobik 

 cvičení se švihadlem, medicinbal 

Organizace a bezpečnost, vhodná výstroj, 
hygiena 

Technika a dopomoc 

Názvosloví, kultivace pohybu 

Akrobacie 
 kotouly, modifikace, vazby 

 stoje, vazby 

 přemet stranou s oddáleným dohmatem 

 přemet vpřed 

 rovnovážné polohy a postoje 

Kladina  
 náskoky, seskoky 

 chůze, poskoky 

 rovnovážné postoje s pohybem paží 

 

Hloubka a náplň učiva se 
liší podle toho, zda jde 
o chlapeckou či dívčí 
skupinu. 
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Ročník: 1–4 a 5–8 Předmět: Tělesná výchova 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Hrazda 
 náskok do vzporu, zákmihem seskok 

 sešin 

 výmyk  

 podmet 

 toč vzad 

 toč jízdmo 

Bradla 
 komíhání  

 zánožka 

 stoj na ramenou 

Přeskoky – koza /švédská bedna 
 roznožka 

 skrčka 

Skoky na trampolínce 

Šplh na laně a na tyči 

Kruhy dosažné, doskočné 
 svis stojmo – vznesmo, vzad a zpět 

 v hupu – při záhupu seskok 
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Ročník: 1–4 a 5–8 Předmět: Tělesná výchova 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Atletika 
 rychlostní a vytrvalostní běh 

 štafetový běh 

 vrh koulí, hod granátem 

 skok vysoký, skok do dálky 

  

Úpoly 
 fair play chování, přiměřenost sebeobrany 

 přetahy, přetlaky, úchopy, pádová technika 

 právní aspekty 

Sportovní hry 
Basketbal, florbal, fotbal, volejbal  

Ringo, fresbee, badminton, stolní tenis, squash 

 herní činnost jednotlivce, herní kombinace 

 hra se zjednodušenými pravidly, hra bez 
zjednodušených pravidel 

 kondiční trénink 

 pravidla 

Posilování 
 zásady a metody rozvoje svalové síly 

 správné držení těla, kompenzační cvičení 

SV  
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Ročník: 1–4 a 5–8 Předmět: Tělesná výchova 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Činnosti podporující pohybové učení 
 užívá s porozuměním názvosloví, gesta, signály, 

značky na úrovni cvičence vedoucího pohybových 
činností a organizátora soutěží 

 volí a používá pro osvojené pohybové činnosti 
vhodnou výstroj a výzbroj, správně ji ošetřuje 

 připraví třídní nebo školní turnaj, soutěž, podílí se na 
realizaci 

 respektuje pravidla osvojených sportů, rozhoduje, 
spolurozhoduje utkání, soutěže 

 respektuje práva a povinnosti vyplývající z různých 
sportovních rolí, jedná na úrovni dané role, 
spolupracuje ve prospěch družstva 

 sleduje podle pokynů sportovní výsledky, činnosti 
související s pohybem a zdravím, zpracuje naměřená 
data, vyhodnotí je a výsledky různou formou 
prezentuje 

 aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev 
obecné kulturnosti 

 

Komunikace v TV 
 názvosloví, gesta, signály a vzájemná komunikace 

 nástupové tvary 

Sportovní výstroj a výzbroj 
 účelnost, funkčnost, finanční dostupnost a kvalita 

 bezpečnostní prvky 

 příprava a úklid nářadí, základní údržba cvičiště 

Organizace sportovních akcí 
a pohybových činností 

Pravidla osvojených pohybových činností 
 základní pravidla her, soutěží a závodů 

 fair play jednání 

 základy měření a evidence, zpracování dat 

 měření výkonů a pohybových dovedností 

 vyhodnocení výsledků 

Učivo prolíná všemi 
ročníky, je zařazováno 
průběžně a návaznosti na 
zařazované pohybové 
aktivity a ostatní učivo. 
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Ročník: 1–4 a 5–8 Předmět: Tělesná výchova 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Olympismus 
 historie a současnost, spolupráce ve sportu 

 pomoc soupeři a handicapovaným 

 odmítání podpůrných látek 

 ochrana přírody 

 úspěchy našeho sportu, významní sportovci 
a soutěže 

Lyžování 
 běžecké, sjezdové 

 snowboarding 

 jízda na vleku 

 bezpečnost pohybu v zimním horském prostředí 

 zásady první pomoci 

Bruslení 

Plavání 
 adaptace na vodní prostředí 

 plavecké způsoby 

 startovní skok 

 obrátka 

 prověrka plavecké zdatnosti 

IV. záchrana tonoucího, první pomoc 

 

D, SV  

1. ročník, kvinta 
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Ročník: 1–4 a 5–8 Předmět: Tělesná výchova 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Tělovýchovně-přírodovědná exkurze 
 cykloturistika, první pomoc 

2. ročník, kvarta 

 Letní sportovní kurz 
 orientační běh 

 střelba ze vzduchovky 

 lanové aktivity, sportovní hry, plavání, základy jízdy 
na kanoi 

 zásady první pomoci 

3. ročník, septima 

 



 

  E 1  

 


