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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Ořechov ve znění platných 
dodatků od 1. 9. 2018 takto:

1) V části Charakteristika ŠVP se změny týkají podkapitoly Zabezpečení výuky žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami.

2) Do učebního plánu 1. a 2. stupně se nově zařazuje Minimální doporučená úroveň 
očekávaných výstupů v předmětech matematika, cizí jazyk a český jazyk a literatura.

3) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět francouzský jazyk v 7., 
8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně.

4) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje volitelný předmět cvičení z českého jazyka 
v 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodiny týdně.
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PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE

 Charakteristika předmětu speciálně pedagogické péče 

Účelem  tohoto  podpůrného  opatření  je  podpora  žáků,  kteří  z  důvodů  svých  speciálních
vzdělávacích  potřeb  nemohou dosahovat  srovnatelných  výsledků ve  vzdělávání.  Předměty
speciálně  pedagogické  péče  mohou zajistit  kompenzaci  obtíží  žáka,  přispět  ke kvalitnímu
vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. Škola vychází z § 19, § 23 odst. 3
a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z ustanovení Přílohy č. 1
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předmět  speciálně  pedagogické  péče  je  zajišťován  pedagogickými  pracovníky  školy  s
rozšířenou kompetencí  pro oblast  speciální  pedagogiky,  speciálními  pedagogy školy nebo
školského  poradenského  zařízení  při  dodržení  nejvyššího  počtu  povinných  vyučovacích
hodin, přičemž ve druhém stupni podpory je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických
obtíží,  řečové  výchovy,  specifických  poruch  učení,  rozvoj  grafomotorických  dovedností,
rozvoj  vizuálně  percepčních  dovedností,  zdravotní  tělesné  výchovy,  nácvik  sociální
komunikace.  Ve  třetím  stupni  podpory  zahrnuje  předměty  speciálně  pedagogické  péče
uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální
stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči, u
žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání,
rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové
orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. Ve čtvrtém stupni podpory
je předmět speciálně pedagogické péče zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické
péče  ve  druhém  i  třetím  stupni  podpůrných  opatření  a  dále  na  český  znakový  jazyk,
prostředky  alternativní  nebo  augmentativní  komunikace,  na  prostorovou  orientaci,  na
samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo,
na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků,
které  vyplývají  z  charakteru  jejich  zdravotních  obtíží.  V  pátém  stupni  podpory  vychází
předmět speciálně pedagogické péče ze specifik obtíží žáka, je stanoven SPC.

Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření spočívajícího v 
odborném zajištění předmětu speciálně pedagogické péče
 
Výuka  předmětu  speciálně  pedagogické  péče  (dále  jen  PSPP)  probíhá  podle  stupně
podpůrných opatření. 
Omezením je dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, kterým je naplněno
ustanovení § 26 školského zákona, který tyto počty pro jednotlivé RVP stanoví. U základního
vzdělávání navíc stanoví i limity pro jednotlivé ročníky:
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1. – 2. ročník nejvýše 22 povinných vyučovacích hodin týdně 
3. – 5. ročník nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin týdně 
6. a 7. ročník nejvýše 30 povinných vyučovacích hodin týdně  
8. a 9. ročník nejvýše 32 povinných vyučovacích hodin týdně 

Pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi jako podpůrné opatření předmět speciálně
pedagogické péče, je možné ho dle učebního plánu ZŠ Ořechov vyučovat nad rámec hodin,
které  má  tento  žák  v  rozvrhu,  v 1.,  3.,  4.,  6.,  a  8.  roč.  V  případě  doporučení  předmětu
speciálně pedagogické péče v 2., 5., 7., a 9. roč. musí být hodina realizována místo některé
hodiny v rozvrhu žáka,  neboť jinak by došlo k překročení zákonem stanovené maximální
týdenní hodinové dotace. V takovém případě se uplatní ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
kde je v příloze č. 1 uvedeno, že se hodiny speciálně pedagogické péče čerpají z disponibilní
časové dotace. 

Předmět PSPP je možno zařadit:
 
A) jako vyučovací předmět 
• od 2. stupně podpůrných opatření, 
• je realizován z disponibilních hodin. 
PSPP může vyučovat na I. stupni učitel/ka, který získal/a kvalifikaci podle § 7 odst. 2 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 
Na II. stupni učitel/ka, který získal/a kvalifikaci podle § 8 odst. 2 zákona č. 563/2004, ve 
znění pozdějších předpisů.
 
B) jako „nápravy“ 
• od 2. stupně podpůrných opatření, 
• PSPP v této formě nemá osnovy, není uveden na vysvědčení, nehodnotí se, 
• je realizován z disponibilních hodin nebo nad rámec výuky při dodržení maximálního počtu
povinných vyučovacích hodin.

Zajištění  PSPP  u  konkrétních  žáků  je  vždy  podmíněno  doporučením  školského
poradenského zařízení.  Toto  doporučení  bude  obsahovat  kromě údaje  o  zařazení  PSPP,
počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který ředitelka školy
uvede do školské matriky v rámci předávání individuálních dat ze školních matrik, aby mu
mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP. 

Pedagogická intervence: 
1. Doučování 
• vyučuje pedagogický pracovník, 
• realizuje se zcela nad rámec vyučování. 

2. Příprava na vyučování 
• realizuje se nad rámec výučování,
• může být zabezpečena i vychovatelkou školní družiny či asistentem pedagoga.
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MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ ÚROVEŇ OČEKÁVANÝCH 
VÝSTUPŮ

1. STUPEŇ – 1. OBDOBÍ (1. – 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Komunikační a slohová výchova

- čte s porozuměním jednoduché texty 

- rozumí pokynům přiměřené složitosti 

- dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

- píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a
správné tvary písmen 

- spojuje písmena a slabiky 

- převádí slova z mluvené do psané podoby 

- dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 

- opisuje a přepisuje krátké věty 

Jazyková výchova

- rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy 

- rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky 

- tvoří slabiky 

- rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 

- píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

Literární výchova

- pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 

- reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací 

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 

CIZÍ JAZYK
Řečové dovednosti

- je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Číslo a početní operace

- porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 

- čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100 

- zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat 

- sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 

- řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 
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- umí rozklad čísel v oboru do 20 

- modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

- doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 

- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 

Geometrie v rovině a prostoru

- pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit 

- rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují 

- používá pravítko 

1. STUPEŇ – 2. OBDOBÍ (4. – 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Komunikační a slohová výchova

- vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví
se v běžných situacích 

- má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 

- v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 

- popíše jednoduché předměty, činnosti a děje 

- opisuje a přepisuje jednoduché texty 

- píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 

- píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 

- ovládá hůlkové písmo 

- tvoří otázky a odpovídá na ně 

Jazyková výchova

- pozná podstatná jména a slovesa 

- dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího 

- rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik 

- určuje samohlásky a souhlásky 

- seřadí slova podle abecedy 

- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě 

- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

Literární výchova

- dramatizuje jednoduchý příběh 

- vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek 

- čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy 
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- určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

- rozlišuje prózu a verše 

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

CIZÍ JAZYK
Poslech a porozumění

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

-  rozumí  slovům a  frázím,  se  kterými  se  v  rámci  tematických  okruhů  opakovaně  setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

Mluvení

-pozdraví a poděkuje 

- sdělí své jméno a věk 

- vyjádří souhlas či nesouhlas 

Čtení s porozuměním

-rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu) 

Psaní

-je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Číslo a početní operace

- čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla 

- zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 

- zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách 

- tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 

- zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 

- rozeznává sudá a lichá čísla 

- používá kalkulátor 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

- vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu 

- orientuje se a čte v jednoduché tabulce 

- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích 

- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

Geometrie v rovině a v prostoru

- znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary 
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- měří a porovnává délku úsečky 

- vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 

- určí osu souměrnosti překládáním papíru 

- pozná základní tělesa 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických
postupech 

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ ÚROVEŇ OČEKÁVANÝCH 
VÝSTUPŮ

2. STUPEŇ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Komunikační a slohová výchova

- čte plynule s porozuměním; reprodukuje text 

- komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 

- píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje,
jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma 

Jazyková výchova

- orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 

-  pozná  a  určí  slovní  druhy;  skloňuje  podstatná  jména  a  přídavná  jména;  pozná  osobní
zájmena; časuje slovesa 

- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

- rozezná větu jednoduchou od souvětí 

- správně píše slova s předponami a předložkami 

- ovládá pravopis vyjmenovaných slov 

- zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem 

Literární výchova

- orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku 

- ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení 

- rozezná základní literární druhy a žánry 

- dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury 

- má pozitivní vztah k literatuře 
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CIZÍ JAZYK
Poslech a porozumění

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených
tematických okruhů 

- rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

Mluvení

- odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

Čtení s porozuměním

-  rozumí  slovům  a  jednoduchým  větám,  které  se  týkají  osvojených  tematických  okruhů
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Psaní

- reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Poslech a porozumění

- je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

- rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

- rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku) 

- rozumí jednoduchým pokynům učitele 

Mluvení

- pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas 

- sdělí své jméno a věk 

Čtení s porozuměním

- rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Psaní

- reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Číslo a proměnná

- písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem 

-  pracuje  se  zlomky  a  smíšenými  čísly,  používá  vyjádření  vztahu  celek  –  část  (zlomek,
desetinné číslo, procento) 

- čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace 

- provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

- píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 

- používá měřítko mapy a plánu 
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- řeší jednoduché úlohy na procenta 

- zvládá orientaci na číselné ose 

Závislosti, vztahy a práce s daty

- vyhledává a třídí data 

- porovnává data 

- vypracuje jednoduchou tabulku 

- užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu 

- zvládá početní úkony s penězi 

Geometrie v rovině a v prostoru

- vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce 

- vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu 

- provádí jednoduché konstrukce 

- rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

- sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti 

- vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce 

- sestrojí sítě základních těles 

- načrtne základní tělesa 

- zobrazuje jednoduchá tělesa 

- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky 

- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami 

- používá technické písmo 

- čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

- samostatně řeší praktické úlohy 

- hledá různá řešení předložených situací 

- aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí 

- využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 
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FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Charakteristika vyučovacího předmětu

Francouzský jazyk je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku. Výuka je v jednotlivých ročnících
zaměřena na rozvoj všech jednotlivých jazykových dovedností a jejich postupné rozšiřování. 

Předmět francouzský jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru - další cizí jazyk
RVP pro základní vzdělávání. 

Cílem výuky  je  především poskytnout  žákům nástroj  komunikace  při  kontaktu  s  lidmi  z
různých  částí  světa,  proto  ve  výuce  klademe  důraz  převážně  na  rozvoj  komunikčních
dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části. 

Žáci  si  fixují  francouzskou  výslovnost  na  základě  četných  poslechů,  gramatiku  a  slovní
zásobu procvičují také pomocí internetu,  básniček, písniček, francouzských zjednodušených
časopisů  a  her  na  základě  dosažené  dosavadní  úrovně.
Ve Francouzském jazyce se předpokládá dosažení úrovně A1 podle CERF.

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Francouzský jazyk je realizován v 7.,  8. a 9. ročníku a to vždy s dvouhodinovou týdenní
dotací.  Výuka  předmětu  probíhá  vždy  v  celém  ročníku  najednou  a  skupina  žáků
francouzského jazyka  je  tvořena  žáky z různých  tříd  stejného  ročníku.  Předmět  další  cizí
jazyk je vyučován v klasických třídách s možností využití interaktivní tabule, v počítačové
učebně nebo v multimediální učebně.  

Evaluace 

Evaluace je zaměřena na slovní i písemný projev žáka, při kterém žáci ukáží osvojení si 
daných vědomostí a dovedností. Je prováděno pravidelné ověřování dosažených znalostí a 
dovedností se zaměřením jak na slovní zásobu testovou formou nebo ústním zkoušením, tak  
na gramatické jevy písemnou - testovou formou.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení

- vytvářet žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání francouzského 
jazyka v běžných každodenních situacích

- nabízet žákům aktivační metody, které povedou k samostatné práci s dvojjazyčným
česko-francouzským slovníkem

- četba zjednodušených kratších textů ve francouzském jazyce
Kompetence k řešení problémů

- vést žáky k porovnání stavby francouzského jazyka s ostatními, vyhledat jeho 
shody a odlišností

- předkládat žákům konkrétní situace, k jejichž zvládnutí je nezbytné použití 
francouzského jazyka

- samostatné tvořivé úkoly a projekty

11



Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
Dodatek č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy Ořechov zpracovaný dle

RVP ZV

Kompetence komunikativní
- nabízet žákům dostatek možností k porozumění francouzsky vedenému rozhovoru 

a francouzsky psaným zjednodušeným textům
- vést žáky k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý další cizí jazyk
- odbourat ostych a zábrany v komunikaci s rodilým mluvčím

Kompetence sociální a personální
- navozovat dostatek situací, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí 

z různého jazykového prostředí a různých kultur 
- vytvářet situace, ve kterých si žáci budou uvědomovat potřebu vzájemného 

respektu a pomoci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Kompetence občanské

- z důvodu historické i geografické blízkosti Francie vést žáky k tomu, aby se 
zajímali a sledovali dění ve Francii

Kompetence pracovní
- vést žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů a 

jazykových příruček pro samostatné studium
- vést žáky taktéž k práci se slovníky (tištěnými i elektronickými), s internetem a 

médii jako prostředky pro získávání a prohlubování již dosažených jazykových 
dovedností

Očekávané výstupy

1. Poslech s porozuměním
- žák  správně vyslovuje slovní zásobu
- žák čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé 

slovní zásoby
- žák rozumí pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně
- žák rozumí jednoduchým větám, které se týkají osvojených a aktuálně 

osvojovaných témat
- ke zlepšování porozumění má žák k dispozici vizuální oporu
- žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech a cvičeních 

týkajících se každodenních témat

2. Mluvení
- žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat z každodenního života
- žák rozumí a odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky umí dalším osobám položit

3. Čtení s porozuměním
- žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- žák rozumí krátkému jednoduchému textu – zejména pokud má k dispozici vizuální

oporu - a dokáže v něm vyhledat požadovanou informaci
- žák správně vyslovuje a čte plynule jednoduché texty složené ze známé slovní 

zásoby
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4. Psaní
- žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat
- žák umí ve stručné písemné podobě zareagovat na jednoduché sdělen
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Francouzský jazyk (další cizí jazyk)
Dotace: 2 hodiny
Ročník: 7.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

Žák se orientuje na mapě nejen Evropy, ale i světa 
vzhledem k bývalým francouzským koloniím. Má 
povědomí o státech a používání francouzštiny jako 
oficiálního úředního jazyka. Je seznámen s Francií 
jako multikulturní zemí a pojmem „la francophonie“.

Umí vyjmenovat jednotlivá písmena francouzské 
abecedy a vyhlávkovat probraná slovíčka a své vlastní
jméno a příjmení.
Přehled odlišností mezi písmeny české a francouzské 
abecedy, tj. přízvuky. 

Dokáže vyjmenovat číslovky. Je schopen zodpovědět 
otázky na kvantitu.

Žák dokáže popsat vybavení třídy, předměty jeho 
denní potřeby, rozumí a dokáže reprodukovat 
jednotlivé běžné příkazy.

Je schopen vyjádřit aktuální den a měsíc.

Zvládá běžnou denní zdvořilou konverzaci, umí 

Francie (její geografie – Evropa, Afrika, 
zámořské departementy a teritoria, její vlastní 
evropská kultura versus multikulturní svět jejích
bývalých kolonií, jazyk jako základní pojítko 
všech jejích částí).

Paříž a její základní pamětihodnosti. 

Francouzská abeceda. Pravidla hláskování ve 
francouzštině.
Přízvuky: accent aigu (é), grave (è), circonflexe 
(ê), cédille (ç) + le trait d’union (-), le tréma (¨).

Číslovky 1-100.

Jazyk třídy (vybavení, pomůcky, příkazy).

Aktuální datum – dny a měsíce.

Pozdravy a zdvořilostní formule slovesa: saluer,
aller). Přijetí a odmítnutí návrhů, popření. 
Vyjádření své chuti, spokojenosti, a 

VGS 
– cizí jazyk jako 
prostředek komunikace a 
porozumění mezi lidmi.

OSV 
- poznávání lidí, 
komunikace nejen ve třídě,
ale i mimo školu, 
tolerance v našem životě –
mezilidské vztahy) 
pochopení potřeb jiných, 
dodržování režimu dne, co
děláme rádi, co 
upřednostňujeme, co rádi 
nemáme.

MKV 
- mezilidské vztahy a 
multikultura, respekt 
k ostatním kulturám, 
symboly různých zemí.

Jazykové 
prostředky:
vyplývají z 
obsahu použité 
učebnice 
„Amis et 
compagnie 1“ 
(Introduction/U
nité 1 – Unité 
6)

Pomůcky: 
kartičky, hry, 
obrazový 
materiál - 
flashcards, 
názorné 
pomůcky 
(hračky, věci 
denní potřeby),
magnetické 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

vyjádřit své pocity. Umí poděkovat a odpovědět na 
poděkování, vyjádřit svůj souhlas, nesouhlas, 
odmítnutí, radost, spokojenost či nespokojenost.
Je schopen používat neurčitý a určitý člen 
v jednotném a množném čísle v závislosti na rodu 
podstatného jména. Jsou mu jasné základní rozdíly 
v užívání členu určitého a neurčitého.

Žák umí vytvořit pravidelná množná čísla.

Foneticky a intonačně správně vyslovuje probraná 
slova a věty.

Dokáže pozdravit při setkání a loučení, oslovit, 
představit se a představit druhé osoby. 

Žák je seznámen s mezinárodními slovy ve 
francouzštině a jejich užitím.

Dokáže vytvořit otázky s některými tázacími zájmeny.

Žák rozeznává rozdíly v psané, ale i fonetické podobě 
rozdíly mezi zájmeny 3. os. j. a mn.č..

nespokojenosti (slovesa: aimer, adorer, détester 
a préferer).

Člen neurčitý (un-le/l‘, une/la/l‘, des/les).

Tvary pravidelného množného čísla.

Užití vazeb voici / voilà … a c´est / ce sont … .

Průběžný nácvik intonace se 
správným přízvukem.

Představování se (jméno a příjmení, věk, 
národnost, země původu, jazyky, povolání). 

Mezinárodní slova ve francouzštině.

Tázací zájména – que/quoi, qui, comment, où, 
quel/quelle/quels/quelles, combien de, quand.

Tvary zájmen 3. os. j. č. – il, ils, elle, elles.

Přivlastňovací zájmena – mon/ma/mes, 
ton/ta/tes, son/sa/ses.

Dělivý člen – du/de la/de l‘/des. Příslovce 

MEV 
– vyplněné formuláře, 
vyhledávání informací, 
komunikace v menších 
skupinách, formulace 
otázek a odpovědí.

Z
 – orientace na mapě, 
poznávání jednotlivých 
oblastní samotné Francie i 
jejich bývalých kolonií.

ČJ 
– mluvnické kategorie, 
popis, ukázky 
z francouzských 
literárních děl.

TV 
– druhy sportů.

HV
- reprodukce francouzské 
hudby.

tabule, audio a 
video technika,
počítače, 
smartboard, 
nástěnné mapy,
kopírovaný 
materiál
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

kvantity – un peu de, beaucoup de, un morceau 
de,….. VKO

- základy slušného 
chování (zdravení, 
poděkování, zdvořilé 
otázky a odpovědi), 
zdravý životní styl (sport, 
jídelníček).

Umí vyjmenovat a vhodným způsobem používat 
přivlastňovací zájmena v jednotném a množném čísle 
v závislosti na rodu podstatného jména.

Umí vytvořit a bezchybně používat tvary dělivého 
členu v závislosti na rodě a čísle podstatného jména. 
Je seznámen se základními pravidly jeho užití.
Zná základní příslovce kvantity, je schopen je aktivně 
a vhodně užívat ve větách.

Chápe tvoření a používání vazby „il y a“ v kladné 
větě a „il n’y a pas de“ ve větě záporné. 

Je seznámen se systémem časování pravidelných 
sloves v přítomném čase v kladu i záporu. 

Umí vyjmenovat základní sporty a volnočasové 
aktivity a jejich použití se slovesy faire a jouer.

Vazba „il y a“ a  „il n’y a pas de“.

Koncovky při časování pravidelných sloves 
v přítomném čase: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.

Slovesa faire de … a jouer à … + sporty a 
volnočasové aktivity.

Otázky typu: Est-ce que …, Qu’est-ce que .., 
Quand est-ce que … ? 

Předložky s místem: devant, derrière, à côté de, 
entre, après a dans. 

Používání dopravních prostředků s předložkou 
en nebo à. 

Časování nepravidelných sloves prendre, 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

Je schopen vytvořit otázky s „est-ce que“ a odpovědět 
na ně.

Dokáže se orientovat ve městě, pojmenovat základní 
části města a popsat, jakým dopravním prostředkem 
se dá dojet do cíle. Umí základní fráze pro orientaci 
v imperativu pro osobu TY! a je schopen aktivně 
používat předložky s místem.  
Je schopen určit aktuální čas a pojmenovat části dne, 
umí vyjmenovat dny v týdnu, popsat školní rozvrh a 
vyjádřit, které předměty preferuje a které naopak 
nemá rád. 

Dokáže vyčasovat zvratná slovesa ve všech osobách a
použít správným způsobem tázací zájmena dle rodu a 
čísla quel, quels, quelle a quelles. 

Umí zazpívat jednoduché písničky úměrné úrovni 
jeho dosavadních znalostí francouzštiny, rozumí jejich
obsahu.

vouloir a podmiňovací způsob voudrais …., dále
courir, dormir a partir. 

Časování zvratných sloves ve všech osobách. 

Používání tázacích zájmen quel, quels, quelle a 
quelles.

Určování času po otázce Quelle heure est-il ? a 
určování dní. 

Slovní zásoba:
rodina
školní potřeby
předměty ve škole
hodiny, části dne, dny, měsíce, roční období
domácí zvířata
jídlo a nápoje
sporty
části města
školní předměty
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Francouzský jazyk (další cizí jazyk)
Dotace: 2 hodiny
Ročník: 8.

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

Žák si zopakuje a upevní probrané učivo 7.ročníku.

Umí použít správné koncovky při časování 
pravidelných sloves v jednotném i množném čísle.
Je seznámen se systémem zvratných sloves a umí je 
aktivně použít ve všech osobách. 
Zdokonaluje se v komplikovaném časování 
stávajících a nově probraných nepravidelných sloves 
ve všech osobách jednotného i množného čísla.

Dokáže popsat sám sebe a jiné osoby. Na základě 
slyšeného popisu dokáže určit správnou osobu. 
Umí vyplnit základní informace o sobě ve 
francouzsky psaném formuláři.

Zná, jak správně vytvořit rozkazovací způsob pro 
všechny tři osoby. 

Časování pravidelných sloves v jednotném a 
v množném čísle. Časování zvratných sloves 
v obou číslech:  s´appeler, se lever, s’habiller, se
laver, se brosser, s’amuser, se déguiser, se 
dépêcher.

Nově časování nepravidelných sloves: devoir, 
savoir, lire, écrire, faire, pouvoir, lire, boire, 
venir, vouloir, 

Popis vzhledu a představení dalších osob - 
rodina, přátelé a spolužáci. Formulář jako 
prostředek pro sdělení a získání osobních 
informací.

Rozkazovací způsob pro osoby: tu, nous, vous 
(forme de politesse).

OSV 
- poznávání lidí, 
komunikace  – spolupráce 
mezi žáky samotnými a 
učiteli 

MKV 
- mezilidské vztahy, 
multikultura, svátky ve 
Francii

EV 
- ekosystémy, významná 
francouzská města

Z
 – orientace na mapě 
s důrazem na významná  

Jazykové 
prostředky:
vyplývají z 
obsahu 
použitých 
učebnic:
„Amis et 
compagnie 1“ 
(Unité 7 – 
Unité 12)
„Amis et 
compagnie 2“ 
(Unité 1)

Pomůcky: 
kartičky, hry, 
obrazový 
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

Rozlišuje postavení přídavných jmen před nebo za 
podstatným jménem podle jejich druhu. Dokáže 
správně používat shodu podstatného jména 
s příslušným přídavným jménem v rodě a čísle. 

Chápe tvorbu a vhodné použití všeobecného podmětu 
„on“ a neosobního podmětu „il“. 
Dokáže popsat obrázek pomocí barev, vazby il y a … 
a il n’y a pas …. a správně používá předložky 
s místem při tomto popisu. 

Chápe systém tvorby blízkého budoucího času 
pomocí vazby slovesa „ aller“ a infinitivu. 

Dokáže používat základní slovesa týkající se jídla a 
činností s ním spojenými, bezchybně užívá dělivý 
člen u potravin a nápojů v kladných i záporných 
větách. 

Dokáže vyjmenovat číslovky 1 – 1000, aktivně 
vymýšlet matematické operace sčítání, odčítání, 
násobení a dělení a tyto operace řešit. Je schopen 
přečíst letopočty, správně určit čas a pojmenovat části 
dne. 

Gramaticky správně používá všechna přivlastňovací 

Přídavná jména: grand, petit, bon, mauvais, 
vieux, jeune, nouveau, beau, joli. Koncovky 
přídavných jmen pro rod ženský a množné číslo.

Předložky s místem devant, derrière, à côté de, 
entre, après a dans, sur, sous, à gauche de, à 
droite de. 
Použití dělivého členu v obou číslech a rodech. 

Určování množství – rien, peu, beaucoup, trop, 
assez.

Číslovky 1-1000, udání letopočtu, přesné určení 
času analogově i digitálně, základní 
matematické operace.  

Části dne a časová příslovce. 

Rozdíl bien x mal a bon x mauvais. 

Všeobecný podmět on + sloveso ve 3. osobě j. 
č. x il v případě určování času a popisu počasí. 

Vyjádření blízké budoucnosti pomocí slovesa 
aller + infinitiv. 

francouzská města, vlajky 

M
 – základní číselné operace
(sčítání, odčítání násobení,
dělení)

Čj
- světově známí 
francouzští autoři

Hv
- reprodukce francouzské 
hudby

VKO 
- zdravá výživa

materiál - 
flashcards, 
názorné 
pomůcky 
(hračky, věci 
denní potřeby),
magnetické 
tabule, audio a 
video technika,
počítače, 
smartboard, 
nástěnné mapy,
kopírovaný 
materiál.
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Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

zájmena v obou rodech a číslech. 

Umí vyjádřit zápor ne, nic, nikdo, už ne.

Je schopen zodpovědět otázky na kvantitu.

Umí popsat své aktuální potřeby a pocity. 

Je schopen vytvořit otázky s běžně používanými 
tázacími zájmeny a odpovědět na ně.
Chápe funkci předložky pour v účelových větách 
s infinitivní vazbou a umí použít tuto předložku 
v kombinaci s podstatnými jmény či zájmeny. 

Dokáže vhodně vybrat předložku místa à, en, de 
s geografickými názvy – především u názvů států 
v závislosti na jejich rodu a čísle.

Foneticky správně vyslovuje a plynule čte kratší texty 
se známou slovní zásobou.  Umí zazpívat jednoduché 
písně a rozumí jejímu obsahu.

V návaznosti na časových možnostech třídy/skupiny 
samostatně vypracovává projekt na předem dané 
téma. 

Přivlastňovací zájmena jednotného i množného 
čísla v obou rodech a číslech. 

Vyjádření záporu „už ne“ – ne …. plus

Procvičení tázacích zájmen qui, quoi, comment, 
quand, où, pourquoi.combien de … .

Předložka pour s podstatnými jmény i zájmeny 
a ve funkci účelového infinitivu. 
Vyjádření 2. pádu pomocí předložky de. 
Používání předložek à, en, au, aux, du, de, d‘ a 
des s geografickými názvy měst a států. 

Slovní zásoba:
Opakování učiva 7. ročníku:
rodina
školní potřeby
předměty ve škole
hodiny, čísti dne, dny, měsíce, roční období
domácí zvířata
jídlo a nápoje
sporty
části města

Nově osvojovaná slovní zásoba:

20



Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Základní školy Ořechov zpracovaný dle RVP ZV

Výstup Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,

kurzy

Poznámky

části lidského těla
detailní popis postavy
oblečení
barvy v rodě a čísle 
francouzské svátky
dům a jeho části 
moderní technika 
vyjádření pocitů a psychických stavů 
u lékaře 
stravování během dne
počasí
volnočasové aktivity
názvy států
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CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

Charakteristika a cíle volitelného vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět:
• je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková 
komunikace;
• klade důraz na přípravu žáků k přijímacím zkouškám;
• umožňuje slabším žákům upevnit si základní učivo.

Součástí hodin je:
• skupinová práce;
• využití jazykových testů;
• využití počítačových programů;
• práce s češtinářskými příručkami.

Realizace výuky
Cvičení z českého jazyka patří do nabídky volitelných předmětů v 9. ročníku s časovou dotací
1 hodina týdně.

Výchovné  a  vzdělávací  strategie  pro  rozvoj  klíčových
kompetencí žáků

Kompetence k učení
Žáci:
• vyhledávají, třídí informace a propojují je do širších významových celků;
• osvojují si základní pojmy;
• kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich;
• využívají prostředků výpočetní techniky.

Učitel:
• vede žáky k vyhledávání a třídění informací;
• vede žáky k užívání správné terminologie;
• zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků;
• vede k využívání moderní technologie.

Kompetence k řešení problémů
Žáci:
• vyhledávají informace vhodné k řešení problému;
• využívají získaných dovedností k objevování různých variant řešení;
• samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení.

Učitel:
• zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů;
• vede žáky k plánování postupů;
• vede k uvážlivému rozhodování;
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• učí žáky obhajovat svá rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
Žáci:
• formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu;
• naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují;
• účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory;
• využívají informačních a komunikačních prostředků.

Učitel:
• zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat;
• vede žáky k rozšiřování slovní zásoby;
• vede žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků;
• poskytuje žákům prostor k mluvenému projevu;
• vede žáky ke kultivovanému písemnému i ústnímu projevu.

Kompetence sociální a personální
Žáci:
• účinně spolupracují ve skupině;
• podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu;
• věcně argumentují.

Učitel:
• vyžaduje dodržování pravidel slušného chování;
• dodává žákům sebedůvěru;
• zadává úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní.

Kompetence občanské
Žáci:
• respektují přesvědčení druhých lidí;
• chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví.

Učitel:
• motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních.

Kompetence pracovní
Žáci:
• pracují s výukovými programy;
• prohlubují své znalosti a umí je prakticky využít.

Učitel:
• vytváří příznivé klima třídy;
• vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví;
• učí žáky kontrolovat vlastní práci.

Metody a formy práce
Při výuce používáme metody a formy práce vhodné pro daný věk, schopnosti žáků a 
odpovídající probíranému učivu.

Metody práce:
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• výklad učitele;
• řízený rozhovor;
• práce s knihou;
• didaktické hry - soutěže, kvízy;
• metoda srovnávací;
• metoda deduktivní;
• metoda motivační;
• metoda fixační.

Formy práce:
• výuka ve třídě;
• výuka hromadná;
• výuka skupinová (dva i více žáků);
• projekty;
• jazykové hry.
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková kultura
Vyučovací předmět: Cvičení z českého jazyka
Ročník: 9.

Výstup Učivo

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, 
kurzy

Poznámky

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, 
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky
a příručkami. 

Zdůvodní různé pravopisné jevy.

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i v souvětí.

Rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a souvětí.

Při jazykovém rozboru používá základní mluvnické 
pojmy.

Pracuje s literárními pojmy.

Rozlišuje prvky slohových útvarů.

Pracuje s různými formami testů a cvičení.

Prohlubuje znalosti nezbytné pro zvládnutí přijímacích 

Pravopisné jevy spojené se stavbou slova, 
tvaroslovím a skladbou 

Stavba slova 

Tvarosloví 

Skladba 

Základní literární pojmy 

Významní představitelé české a světové literatury

Slohové postupy a jejich jazykové prostředky

Příprava na přijímací řízení

Prohlubování učiva českého jazyka

Využití testů
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Výstup Učivo

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, 
kurzy

Poznámky

zkoušek.

Využívá znalostí při řešení jednotlivých úkolů

Vyhledává všechny způsoby řešení a jejich
zdůvodnění.

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich užití.
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