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4. U�EBNÍ PLÁN

 
4.1 U�ební plán pro I. stupe�
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Poznámky k u�ebnímu plánu pro 1. stupe�

Vyu�ovací jednotkou na 1. stupni je vyu�ovací hodina. V
projektové vyu�ování p�i dodržování zásad hygieny školní práce (p�estávky, relaxace apod.).

�eský jazyk   
v 1. a 2. ro�níku má p�edm�t komplexní charakter
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u�ebnímu plánu pro 1. stupe�

jednotkou na 1. stupni je vyu�ovací hodina. V
projektové vyu�ování p�i dodržování zásad hygieny školní práce (p�estávky, relaxace apod.).
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je pro p�ehlednost �len�n do složek specifického charakteru
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u�ebnímu plánu pro 1. stupe�

jednotkou na 1. stupni je vyu�ovací hodina. V
projektové vyu�ování p�i dodržování zásad hygieny školní práce (p�estávky, relaxace apod.).
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je pro p�ehlednost �len�n do složek specifického charakteru
jazykové vyu�ování 
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u�ebnímu plánu pro 1. stupe� 

jednotkou na 1. stupni je vyu�ovací hodina. V
projektové vyu�ování p�i dodržování zásad hygieny školní práce (p�estávky, relaxace apod.).

v 1. a 2. ro�níku má p�edm�t komplexní charakter 
je pro p�ehlednost �len�n do složek specifického charakteru
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ve 3. ro�níku je p�edm�t koncipován jako úvodní seznámení s
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jednotkou na 1. stupni je vyu�ovací hodina. V pr�b�hu školního roku je
projektové vyu�ování p�i dodržování zásad hygieny školní práce (p�estávky, relaxace apod.).
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pr�b�hu školního roku je
projektové vyu�ování p�i dodržování zásad hygieny školní práce (p�estávky, relaxace apod.).

je pro p�ehlednost �len�n do složek specifického charakteru 

menších �asových celcích, než je celá vyu�ovací hodina

náro�nosti u�iva �eského jazyka byl p�edm�t posílen o disponibilní hodiny.

jazykem, písemný projev je zám�rn� 
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pr�b�hu školního roku je za�azováno 
projektové vyu�ování p�i dodržování zásad hygieny školní práce (p�estávky, relaxace apod.). 

menších �asových celcích, než je celá vyu�ovací hodina 

náro�nosti u�iva �eského jazyka byl p�edm�t posílen o disponibilní hodiny. 
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jazykem, písemný projev je zám�rn� 



Informatika 
obsah výuky je zam��en na seznámení s po�íta�em jako pracovním nástrojem 
Obsah oboru �lov�k a jeho sv�t je rozd�len do t�í p�edm�t� : Prvouka 
                  P�írodov�da 
                  Vlastiv�da 
Praktické �innosti 
p�edm�t má komplexní charakter, vzd�lávací obsah zahrnuje všechny tematické okruhy 

� Práce s drobným materiálem 
� Konstruk�ní �innosti 
� P�stitelské práce 
� P�íprava pokrm� 

O výb�ru jednotlivých témat a organizaci výuky rozhodne vyu�ující tak, aby byly spln�ny o�ekávané 
výstupy na konci 1. období ZV (dle ŠVP) a 2. období (dle RVP ZV). 
 
 
4.3 U�ební plán pro 2. stupe� 

 

Vzd�lávací oblast Vyu�ovací p�edm�t 6. 7. 8. 9. celkem Disp. 
dotace 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

�eský jazyk a 
literatura 4 4 4 3+1 16 1 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 0 

N�mecký jazyk* - - 0+3 0+3 6 6 

Matematika a  její 
aplikace Matematika 4 4 4 4+1 17  

1 
Informa�ní a 
komunika�ní 
technologie 

Informatika 0+1 0+2 0+1      1 5 
 

4 

�lov�k a 
spole�nost 

D�jepis 2 2 2 1+1 8 1 

Výchova k ob�anství 0+1 1 1 1 4 1 

�lov�k a p�íroda 

Fyzika 2 1+1 1+1 2 8 2 

Chemie - - 2 1+1 4 1 

P�írodopis 2 2 1+1 1+1 8 2 

Zem�pis 2 2 1+1 1+1 8 2 

Um�ní a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

�lov�k a zdraví 
T�lesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Výchova ke zdraví 1 1 - - 2 0 

�lov�k a sv�t 
práce Praktické �innosti 1 

 
1 
 

1 
 - 3 0 

Volitelné 
p�edm�ty P�írodov�d. praktika - - - - 0 0 

 Anglická konverzace - 0+1 0+1 - 2 2 

 Zem�pisná praktika - - - 0+1 0+1 1 

  po�et hodin v ro�níku 28 30 32 32 122 24 

Do roku 2011/2012 je p�edm�t  N�mecký jazyk za�azen jako volitelný p�edm�t 
 
 
 
 



 
 
tabulka 1 

 
 

Volitelné p�edm�ty (do roku 2011/2012) 

Vzd�lávací oblast Vyu�ovací p�edm�t 6. 7. 8. 9. 

 
N�mecký jazyk 

      -        -        3        3 
 

Sportovní výchova 
4.4 Poznámky k u�ebnímu plánu pro 2. stupe� 

Vyu�ovací jednotkou na 2.stupni je vyu�ovací hodina.  
 
�eský jazyk a literatura 
- vzd�lávací obsah má komplexní charakter, pro p�ehlednost je �len�n do specifických složek  

� komunika�ní a slohová výchova 
� jazyková výchova 
� literární výchova 

O �asové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyu�ující. 
 

Cizí jazyk 
Anglický jazyk 
t�ída m�že být d�lena na skupiny 
 
Další cizí jazyk - N�mecký jazyk  
vzd�lávací obsah p�edm�tu N�mecký jazyk  je do školního roku 2013/2014 za�azen jako povinný 
t�ída m�že být d�lena na skupiny, pokud po�et d�tí dosáhne  �ísla 24 
 
T�lesná výchova 
sou�ástí vzd�lávacího obsahu p�edm�tu je tematický okruh Zdravotní t�lesná výchova, jehož prvky jsou 
preventivn� využívány v hodinách T�lesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávány žák�m se 
zdravotním oslabením místo �inností, které jsou kontraindikací jejich oslabení 
 
Výchova ke zdraví 
vzd�lávací obsah vzd�lávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován na 2. stupni základního vzd�lávání 
v p�edm�tu Výchova ke zdraví v 6., 7.  ro�níku a v p�edm�tu  P�írodopis v 8.ro�níku 
 
Praktické �innosti 
sou�ástí vzd�lávacího obsahu p�edm�tu jsou tematické okruhy:  

� Práce s technickými materiály (6. a 7.ro�ník – chlapci a dívky;) 
� P�stitelské práce, chovatelství, elektro-práce, p�íprava pokrm�  -(8. ro�ník ) 
� Sv�t práce (8. a 9. ro�ník)  
      

Volitelné p�edm�ty 
Zájem se m�že m�nit dle nabídky. P�i menším zájmu m�že být zvolen p�edm�t jeden. 
 
 
 
 
 
 


