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1. Důvody změn v ŠVP od 01. 09. 2016 

 

 Příloha ke stávajícímu ŠVP byla vytvořena v souladu se změnami právních předpisů, novelou školského zákona č.82/2015 Sb. a vyhláškou 

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

 

 Minimální doporučená úroveň pro úpravu očekávaných výstupů bude řešena dle RVP ZV, prostřednictvím IVP a bude zohledňovat 

potřeby a možnosti každého jednotlivého žáka. 

 

 Žáci 2. stupně základního vzdělávání, kteří se vzdělávali podle RVP ZV-přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, 

dokončí základní vzdělávání podle dosavadního ŠVP vydaného v souladu s RVP ZV – přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP. Zákonný 

zástupce může požádat o vzdělávání podle RVP ZV pro základní vzdělávání. 
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3. 1    UČEBNÍ PLÁN – 1. stupeň 

 

RVP oblast RVP obor RVP 
hodiny 

Předmět 1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

kontrola 

Jazyk a jazyková  
komunikace 

Český jazyk a literatura 35 (+6) Český jazyk 9 10 8 7 7 41 

Cizí jazyk 9 (+2) Cizí jazyk 0 0 3 4 4 11 

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 20 (+4) Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informační a komunikační 
technologie 

Informační a komunikační 
technologie 

 
1 

 
Informatika 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Člověk a jeho svět 

 
Člověk a jeho svět 

 
12 (+2) 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 4 

Přírodověda 0 0 0 2 2 4 

 
Umění a kultura 

Hudební výchova  
12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5 Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

 
Disponibilní hodinová dotace 
 

  
14 

       

Ročníková minima    18 18 22 22 22  

Celkem hodin v 1. – 5. ročníku  118  20 22 24 26 26 118 

Ročníková maxima    22 22 26 26 26  
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3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření 

v souladu s právními předpisy-novela školského zákona č.82/2015Sb., vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. Podpůrná opatření se rozdělují do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. 

Účelem podpory těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální 

možnosti a schopnosti. 

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání.  

Poradenskou péči ve škole pak zajišťuje metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog a školní speciální pedagog. 

Škola (třídní učitel, učitel konkrétního předmětu) zpracuje plán pedagogické podpory žáka, v něm popíše obtíže, plánovaná podpůrná opatření, 

cíl podpory a způsob vyhodnocování. PLPP se po třech měsících vyhodnotí.  

S PLPP se seznamuje žák, zákonný zástupce a všichni vyučující daného žáka. 

Pokud podpůrné opatření nevede k cíli, škola se souhlasem zákonného zástupce využije pomoci poradenského zařízení. 

Výchovný poradce, který je zodpovědný za spolupráci s poradenským zařízením, zajistí předání PLPP tomuto zařízení, pokud se žák podle něj 

vzdělával. 

Vytvářet PLPP není vždy nutné. V některých případech se lze okamžitě obrátit na poradenské zařízení. 

Poradenské zařízení vypracovává zprávu, ze které vyplývá, který stupeň podpory bude žáku náležet. 

Škola bezodkladně poskytne podpůrná opatření po doručení zprávy z poradenského zařízení a písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. 

 

Informovaný souhlas obsahuje: 

 výslovné vyjádření souhlasu s opatřeními 

 informace o důsledcích, které vyplývají z podpůrných opatření, zejména změny ve vzdělávání 

 informace o organizačních změnách 

 podpis zákonného zástupce, že porozuměl 

Informovaný souhlas se vyhotovuje písemně. 
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Podpůrná opatření druhého stupně náleží žákovi, jehož vývoj je ovlivněn aktuálním zdravotním stavem, odlišným kulturním prostředím, 

životními podmínkami, problémy v počáteční fázi vzdělávání, specifickými poruchami učení a chování, mírnými sluchovými či zrakovými 

obtížemi, nedostatečnou znalostí jazyka apod. 

Tito žáci potřebují k eliminaci obtíží individuální přístup, úpravu v organizaci a metodách výuky, použití IVP. 

Obtíže lze rovněž kompenzovat využitím speciálních učebnic či pomůcek. 

Ke druhému stupni podpůrných opatření je nutné doporučení poradenského zařízení. Poradenskou péči ve škole pak zajišťuje metodik 

prevence, výchovný poradce, školní psycholog a školní speciální pedagog. 

IVP vychází ze ŠVP, jedná se o závazný dokument, který respektuje potřeby žáka. IVP zpracovává škola na základě doporučení školského 

poradenského zařízení. 

V IVP jsou uvedeny zejména informace o: 

 úpravách obsahu vzdělávání žáka 

 časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání 

 úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka 

 případných úpravách výstupů 

IVP škola vypracuje nejpozději do měsíce ode dne získání souhlasu a žádosti zákonného zástupce a doporučení poradenského zařízení. 

IVP může být doplňován a upravován podle potřeby žáka. Škola seznámí s IVP všechny vyučující, kteří toto stvrdí podpisem. 

Za zpracování a realizaci IVP zodpovídá ředitelka školy. 

Podpůrná opatření třetího stupně stanoví školské poradenské zařízení na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Charakter 

obtíží vyžaduje znatelné úpravy v metodách, organizaci a průběhu vzdělávání a podpůrná opatření 1. a 2. stupně jsou již nedostačující. V 

odůvodněných případech je nutné upravit obsah a výstupy vzdělávání. 
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Třetí stupeň podpory náleží žákům se závažnými specifickými poruchami učení, poruchami chování, poruchami dorozumívání, poruchami 

autistického spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka a dalším 

obtížím. Charakter obtíží vyžaduje někdy i podporu pedagogického pracovníka asistentem pedagoga. 

Ke třetímu stupni podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení. Poradenskou péči ve škole pak zajišťuje metodik 

prevence, výchovný poradce, školní psycholog a školní speciální pedagog. 

Způsob vzdělávání žáků s třetím stupněm podpory na škole se řídí §16 odst. 9 školského zákona. 

Ve škole jsou zřízeny třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením. V těchto třídách se mohou vzdělávat pouze ti žáci, kteří mají přiznaný třetí 

stupeň podpory školským poradenským zařízením, je jim diagnostikováno lehké mentální postižení, zákonní zástupci podepsali informovaný 

souhlas se zařazením do těchto tříd. V těchto třídách se nemohou vzdělávat žáci bez mentálního postižení. 

Tím není dotčena možnost vzdělávat se ve třídě, oddělení či skupině, která není samostatně zřízena podle §16 odst. 9 školského zákona. 

Podpůrná opatření třetího stupně: 

 vhodné metody a formy práce respektující specifika žáků 

 úprava obsahu vzdělávání v dílčích oblastech 

 modifikace učiva je určena pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením, kdy je možné nahradit část vzdělávacích obsahů některých 

oborů jinými vzdělávacími obsahy či nahradit celý vzdělávací obsah některého oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru 

 využití kompenzačních pomůcek 

 podpora asistentem pedagoga, sdíleným asistentem pedagoga 

 IVP/ platí pravidla jako u 2. stupně podpory/ 

 využití slovního hodnocení 

 využití metodické podpory školského poradenského zařízení v odůvodněných případech 
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Podpůrná opatření čtvrtého stupně náleží žákovi, jehož obtíže vyžadují významné úpravy v metodách a organizaci vzdělávání. Čtvrtý stupeň 

podpory stanoví školské poradenské zařízení. Poradenskou péči ve škole pak zajišťuje metodik prevence, výchovný poradce školní psycholog a 

školní speciální pedagog. 

Tento stupeň podpory je pro žáky se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, těžkým zrakovým či sluchovým postižením, závažnými 

vadami řeči, tělesným postižením a dalšími. 

Pro žáky se středně těžkým až těžkým mentálním postižením jsou ve škole zřízeny samostatné třídy. Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP ZŠS. 

Žákům je uzpůsobeno prostředí, jsou respektovány jejich hygienické nároky, střídání činností a odpočinku. Dle zpráv ošetřujících lékařů a 

školského poradenského zařízení je žákům upravena vyučovací povinnost. K dispozici jsou speciální a kompenzační pomůcky. Ve třídách působí 

vedle pedagogického pracovníka rovněž asistent pedagoga. 

Hodnocení žáků je slovní, motivační. 

Podpůrná opatření pátého stupně jsou určena žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení, kteří vyžadují vysoký stupeň podpory. 

V současné době škola nezajišťuje vzdělávání těchto žáků. 

Jako podpůrná opatření jsou v naší škole využívána zejména: 

V oblasti metod výuky: 

 respektování odlišných stylů výuky 

 poskytování zpětné vazby 

 práce s chybou 

 logická provázanost, postup od jednoduššího ke složitějšímu 

 respektování pracovního tempa, dostatek času na zvládnutí zadaných úkolů 

 využívání dostupných pomůcek a techniky 
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V oblasti organizace výuky: 

 střídání různých forem činností během výuky 

 úprava počtu hodin 

 využívání skupinové práce od nejnižších tříd 

 

 

 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Vzdělávání žáků nadaných je v souladu s právními předpisy, s novelou školského zákona č.82/2015 Sb., vyhláškou 72/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
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4.   Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Škola podporuje nadané a mimořádně nadané žáky od prvního do devátého ročníku. Pedagogové (za podpory speciálního pedagoga a školního 

psychologa) provádějí depistážní činnost a vytvářejí podmínky pro využití potenciálu každého žáka, přičemž berou v úvahu jeho individuální 

možnosti.  

Žáci, kteří jsou vytipováni jako nadaní nebo mimořádně nadaní, mají 5-ti stupňový podpůrný plán vzdělávání. Zpravidla se začíná podporou 1. 

stupně, v případě, že pedagog nemá žádné pochybnosti o nadání daného žáka, může být 1. podpůrný stupeň přeskočen a začíná se 

2. podpůrným vzdělávacím stupněm.  

1. stupeň  

Podpora školy – plán je vypracován na dobu 3. měsíců třídním učitelem nebo učitelem daného předmětu, kdy je výuka rozšířena 

a prohloubena u probíraného učiva, a také se zaměřuje na mezioborové vztahy. Žák může být vzděláván v jiné než kmenové třídě 

určitého předmětu. Po uplynutí této doby se vyhodnotí nastavená podpůrná vzdělávací opatření a po posouzení výsledků škola 

postupuje v následujících krocích: 

a) podpůrný plán nepřinesl pozitivní očekávání – podpůrný plán je zrušen nebo přepracován a pokračuje se v podpoře nadání jiným 

způsobem, 

b) podpůrný plán přinesl daná očekávání – pokračuje se v daném vzdělávání nebo je žák poslán na vyšetření do PPP, kde toto 

pracoviště provede speciálně - pedagogické vyšetření a poskytne škole daná doporučení ke vzdělávání. 

2. stupeň 

Podpora PPP – škola zhotovuje IVP na doporučení odborného pracoviště, které navrhne konkrétní postupy a metody vzdělávání a 

využívání vhodných pomůcek. 

3. stupeň 

Účast dalšího pedagogického pracovníka (na doporučení PPP) – asistent pedagoga. 

4. stupeň 

Snížení počtu žáků ve třídě na daný předmět nebo oblast vzdělávání (na doporučení PPP). 

5. stupeň 

Snížení počtu žáků ve třídě – celkově (na doporučení PPP). 
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Učitelé žákům vytváří podmínky při kterých: 

- podporují vnitřní touhu po poznání a kreativitu, 

- věnují pozornost odpovídajícím metodám a formám práce,  

- zaměřují se na rozšiřování a prohlubování vzdělávacího obsahu, 

- rozvíjejí samostatné a tvořivého myšlení, 

- rozvíjejí sebeuvědomování, seberealizaci a sebereflexi, 

- rozvíjejí sociální vztahy v třídním kolektivu, 

- rozvíjejí paměti, logické uvažování, poskytují dostatek podnětů, 

- poskytují dostatečný čas na práci. 

- snaží se rozvíjet i jiné oblasti, ve kterých žák může selhávat 

Vysvětlivky: 

PPP – pedagogicko - psychologická poradna 

IVP – individuální vzdělávací plán 
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5. MATEMATIKA 
 

Ročník Konkretizované učivo Konkretizované výstupy 

 
 
 
 
 

6. 

Desetinná čísla 
- čtení a zápis desetinného čísla 
- porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel 
- početní operace s desetinnými čísly 
- převody jednotek délky a hmotnosti 
- slovní úlohy 
- využití kalkulátoru při početních operacích s desetinnými 

čísly 

Žák: 
- vysvětlí pojem desetinné číslo, uvede příklady 
- přečte a zapíše dané desetinné číslo 
- znázorní desetinné číslo na ose 
- porovná desetinná čísla pomocí znamének nerovnosti 
- zaokrouhlí desetinné číslo s danou přesností 
- provádí početní operace s desetinnými čísly 
- matematizuje jednoduché slovní úlohy z praxe a řeše je 
- využívá kalkulátorů při náročnějších úlohách 
- převede jednotky délky a hmotnosti v oboru desetinných čísel 

 
 

 
 
 
 

6. 

Prostor a jeho zobrazení 
- druhy a užití čar 
- technické písmo 
- rýsování kolmic, rovnoběžek 
- střed úsečky, osa úsečky 

Žák: 
- narýsuje čárkovanou, plnou a čerchovanou čáru a určí, ve kterých případech ji 

použije 
- v praxi používá rýsování, klade důraz na přesnost a čistotu projevu 
- sestrojí dvě rovnoběžky 
- sestrojí kolmici z bodu k přímce 
- sestrojí pomocí kružítka střed úsečky, osu úsečky 
- matematicky správně a přesně popíše základní geometrické útvary technickým 

písmem 
- narýsuje konkrétní předměty – užitkové i ozdobné 
- od ruky nakreslí rovinné útvary, krychli a kvádr 

 
 

6. Úhel a jeho velikost 
- zobrazení prostoru a jeho částí 
- základní geometrické útvary v rovině 
- obsah a obvod obdélníku a čtverce 

Žák: 
- rýsuje a popisuje základní geometrické útvary 
- vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce 
- sestrojí kolmici z bodu k přímce, rovnoběžku daným bodem 
- narýsuje konkrétní předměty 
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Ročník Konkretizované učivo Konkretizované výstupy 

 
 
6. 

Úhel a jeho velikost 
- úhly vedlejší a vrcholové 
- sčítání a odčítání úhlů 
- násobení a dělení úhlů dvěma 

Žák: 
- vyjádří velikost úhlu ve stupních a minutách a zapíše to  
- sestrojí osu úhlu 
- rozliší dvojice vedlejších a vrcholových úhlů, určí jejich vlastnosti a jejich velikost 
- sečte a odečte dvojici úhlů 
- násobí a dělí úhly dané velikosti dvěma 

 
 
 
 
6. 

Trojúhelníky a mnohoúhelníky 
- trojúhelníky – součet úhlů v trojúhelníku 
- druhy trojúhelníků 
- rýsování trojúhelníků ze tří stran 
- trojúhelníková nerovnost 
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 
- výška a těžnice trojúhelníku 
- obsah trojúhelníku 
- pravidelný šestiúhelník – vlastnosti, obvod, konstrukce 
- osmiúhelník – vlastnosti, obvod, konstrukce 

Žák: 
- rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů (ostroúhlý, obecný, pravoúhlý, 

tupoúhlý) a podle délek stran (rovnostranný, rovnoramenný) 
- určí součet úhlů v trojúhelníku 
- určí velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou-li dány velikosti dalších dvou 

vnitřních úhlů trojúhelníku 
- sestrojí trojúhelník ze tří stran 
- narýsuje těžnice a výšky trojúhelníku 
- vypočítá obsah trojúhelníku 
- určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím trojúhelníkové nerovnosti 
- sestrojí šestiúhelník, osmiúhelník 

 

 
 
 
 
6. 

Povrch a objem krychle a kvádru 
- povrch krychle a kvádru 
- objem krychle a kvádru 
- převody jednotek objemu 
- slovní úlohy na výpočet objemu a povrchu 

Žák: 
- rozliší a popíše kvádr, krychli, načrtne je 
- vypočítá povrch kvádru, krychle podle matematických vzorců 
- vyřeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům povrchů  a objemů těles 

 
 
 
6. 

Celá čísla 
- čísla celá – kladná, záporná, nula, číselná osa 
- čísla navzájem opačná 
- porovnávání a uspořádání celých čísel 
- sčítání a odčítání celých čísel 
- násobení a dělení celých čísel 

Žák: 
- vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a záporné, uvede příklady 
- znázorní celé číslo na číselné ose 
- porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti 
- určí číslo opačné 
- sečte a odečte celá čísla 
- vynásobí a vydělí celá čísla 
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6. 

Grafy 
- pravoúhlá soustava souřadnic 
- určení polohy bodu v rovině 
- sestrojování grafů 
- čtení grafů 
- praktické úlohy – grafy v praxi 

Žák: 
- určí polohu bodu v rovině 
- znázorní bod v pravoúhlé soustavě souřadnic 
- přečte z grafu požadované údaje 
- sestrojí lineární, bodový nebo sloupkový graf s danými údaji 
- uvede konkrétní příklady použití grafů v praxi 

 
 
 

7. 

Dělitelnost přirozených čísel 
- násobek a dělitel 
- znaky dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 25) 
- prvočísla a čísla složená 
- rozklad na prvočinitele 
- čísla soudělná a nesoudělná 
- nejmenší společný násobek 
- největší společný dělitel 

Žák: 
- vysvětlí pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené 
- určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané číslo dělitelné 
- použije znaky dělitelnosti k řešení praktických úloh 
- použije algoritmus rozkladu čísla na součin prvočísel 
- určí nejmenší společný násobek a největší společný dělitel 

 
 
 
 
 

7. 

Zlomky a racionální čísla 
- pojem zlomku, zápis desetinného zlomku 
- celek, část 
- vyjádření částí pomocí zlomků 
- převádění zlomků na desetinné číslo a naopak 
- základní tvar zlomku 
- smíšené číslo 
- převádění smíšených čísel na zlomky a nepravých zlomků 

na smíšená čísla 
- rozšiřování a krácení zlomků 
- uspořádání zlomků 
- pojem racionální číslo 

Žák: 
- vysvětlí vztah zlomku a desetinného čísla 
- převede zlomky na desetinná čísla a naopak 
- graficky znázorní zlomek 
- vyjádří celek pomocí zlomku – graficky i zápisem zlomku 
- převede smíšená čísla na zlomky a nepravé zlomky na smíšená čísla 
- rozšíří a zkrátí zlomek 
- zapíše řešení s důrazem na přesnost, přehlednost a dodržování matematické 

symboliky 
- porovná zlomky podle velikosti, znázorní je na číselné ose 

 
 
 

7. 

Početní operace se zlomky a racionálními čísly 
- sčítání zlomků a smíšených čísel 
- odčítání zlomků a smíšených čísel 
- násobení zlomků číslem celým 
- násobení zlomků 
- dělení zlomků 
- složený zlomek 
- slovní úlohy 

Žák: 
- provádí základní početní operace s racionálními čísly – sčítání, odčítání, 

násobení, dělení 
- upraví složený zlomek 
- řeší slovní úlohy z praxe  
- provede rozbor matematického problému 
- odhadne výsledek a ověří jeho reálnost 
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7. 

Shodnost trojúhelníků 
- shodné útvary v rovině 
- shodnost trojúhelníků – věty sss, sus, usu 
- konstrukce trojúhelníků 

Žák: 
- vysvětlí pojem shodnost rovinných útvarů 
- shodnost trojúhelníků a matematicky je vyjádří 
- uvede věty o shodnosti trojúhelníků 
- využije osvojených vět o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních úlohách – 

sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu 
- dodržuje zásady správného rýsování 

 

 
 
 

7. 

Čtyřúhelníky 
- třídění čtyřúhelníků 
- rovnoběžníky a jejich vlastnosti 
- lichoběžník a jeho vlastnosti 
- rýsování čtyřúhelníků 
- obvody a obsahy čtyřúhelníků 
- slovní úlohy 

 

Žák: 
- rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků a popíše 

jejich vlastnosti 
- vypočítá obvod, obsah těchto útvarů pomocí vzorce 
- přesně a pečlivě narýsuje čtyřúhelník 
- řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu čtyřúhelníků 

 
 
 
 
 

7. 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 
- poměr, postupný poměr 
- měřítko plánu, mapy 
- přímá úměrnost 
- nepřímá úměrnost 
- trojčlenka 
- slovní úlohy 

Žák: 
- objasní pojmy poměr a postupný poměr 
- zapíše poměr velikostí dvou veličin 
- provádí jednoduché úpravy poměru pomocí krácení a rozšiřování 
- vypočítá jednotlivé díly celku určené daným poměrem 
- pozná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou veličin a rozhodnutí 

zdůvodní úvahou 
- vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy 
- narýsuje jednoduchý plánek (mapu) ve vhodném měřítku 
- vyřeší slovní úlohy s využitím dovednosti přepočtu měřítek 
- sestrojí grafy přímé a nepřímé úměrnosti 
- vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití přímé a nepřímé úměrnosti 
- vyřeší slovní úlohy z praxe pomocí poměru a trojčlenky 
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7. 

Osová a středová souměrnost 
- osová útvary souměrnost 
- osově souměrné útvary 
- středová souměrnost 
- středově souměrné 

Žák: 
- určí vlastnosti útvarů v osové a středové souměrnosti 
- sestrojí obraz daného geometrického útvaru ve středové a osové souměrnosti 
- rozpozná útvary souměrné podle středu a podle osy 
- určí střed nebo osu souměrnosti 
- v grafickém projevu dodržuje zásady správného rýsování 

 
 
 

7. 

Procenta 
- procento – základ, počet procent, procentová část 
- výpočet procentové části 
- výpočet počtu procent 
- výpočet základu 
- jednoduché úrokování 
- slovní úlohy 

Žák: 
- vysvětlí pojmy: procento, procentová část, počet procent 
- vypočítá jedno procento z daného základu 
- použije algoritmus výpočtu procentové části, základu a počtu procent a vypočítá 

je 
- aplikuje základy jednoduchého úrokování na příkladu 
- použije získané znalosti při řešení slovních úloh z praxe 
- provede rozbor slovní úlohy a stanoví postup řešení 
- provede kontrolu reálnosti získaného výsledku 

 
 
 

7. 

Objem  a povrch hranolu 
- jednotky objemu, převody jednotek 
- objem a povrch hranolu 
- slovní úlohy z praxe na objem a povrch 

Žák: 
- určí jednotky objemu 
- vzájemně převádí jednotky objemu 
- pozná a popíše tělesa – krychle, kvádr, hranol 
- určí objem a povrch kvádru výpočtem podle vzorců 
- vyřeší slovní úlohy na výpočet objemu těles 
- používá kalkulátor pro základní početní operace 
- vyhledá požadované informace v tabulkách 

 
 
 

8.  

Mocniny 
- druhá mocnina racionálního čísla 
- určování druhé mocniny z tabulek a pomocí tabulek 
- druhá odmocnina 
- určování druhé odmocniny z tabulek a pomocí kalkulačky 
- třetí mocnina a třetí odmocnina, částečné odmocňování  
- reálná čísla 

Žák: 
- vysvětlí význam druhé mocniny a druhé odmocniny, třetí mocniny a třetí 

odmocniny 
- vypočítá bez použití kalkulačky či tabulek druhou mocninu racionálních čísel 
- určí druhou a třetí mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru 
- vypočítá výraz s mocninou a odmocninami, určí jeho hodnotu 
- částečně odmocní přirozené číslo 

 
 

8. 

Výrazy 
- číselné výrazy, jejich hodnota 
- výrazy s proměnnou 
- hodnota výrazu s proměnnou 

Žák: 
- vysvětlí pojem číselný výraz 
- určí hodnotu číselného výrazu s upřednostněním početních operací krát a děleno 

před plus a minus, přečte výraz s proměnnou 
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8. 

 Žák: 
- určí proměnnou v daném výrazu 
- zapíše slovní úlohu za pomoci výrazu s proměnnou 
- určí hodnotu výrazu s proměnnou 

 
 
 

8. 

Pythagorova věta 
- Pythagorova věta 
- výpočet přepony 
- výpočet odvěsny 
- praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty 

Žák: 
- uvede Pythagorovu větu, příklady jejího využití 
- vypočítá třetí stranu trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty 
- účelně používá kalkulačku a tabulky k základním výpočtům 
- vyřeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty (zakreslí reálný náčrtek, 

matematickou symbolikou zapíše řešení příkladu, příklad vyřeší) 
- u praktických úloh s využitím Pythagorovy věty odhadne výsledek a ověří jeho 

reálnost 

 
 
 
 
 

8. 

Kruh, kružnice, válec 
- pojmy; kruh, kružnice, průměr, poloměr 
- obvod a obsah kruhu 
- délka kružnice, obvod kružnice 
- vzájemná poloha dvou kružnic 
- vzájemná poloha přímky a kružnice, sečna, tečna 
- části kružnice, kruhu (výseč, úseč,…) 
- mezikruží 
- kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku 
- válec, jeho síť 
- objem a povrch válce 
- slovní úlohy z praxe 

Žák: 
- uvede rozdíl mezi kruhem a kružnicí 
- uvede rozdíl mezi průměrem a poloměrem (jejich vztah) 
- vypočítá obvod a obsah kruhu a délku kružnice pomocí vzorců 
- určí vzájemnou polohu kružnice a přímky a vzájemnou polohu dvou kružnic 
- určí a sestrojí tečnu, sečnu a tětivu 
- narýsuje kružnice s daným středem a poloměrem 
- určí a zakreslí části kruhu (výseč, úseč, oblouk kružnice a mezikruží) 
- vypočítá délku oblouku kružnice, obsah výseče, úseče a mezikruží 
- sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku 
- načrtne válec 
- vypočítá objem a povrch válec 
- vyhledá potřebné informace pro práci v tabulkách  

 
 
 

8. 

Mocniny s přirozeným mocnitelem 
- n-tá mocnina čísla 
- sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem 
- násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem 
- mocnitel nula, záporný mocnitel 
- mocnina součinu, podílu 
- umocňování mocnin 
- zápis čísla ve tvaru a .10

n
 

Žák: 
- vypočítá mocniny s přirozeným exponentem, některé zpaměti, těžší na 

kalkulačce 
- použije pravidla a algoritmy pro počítání s mocninami 
- provádí základní početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

s mocninami 
- umocní součin, podíl, mocninu 
- zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti ve tvaru a . 10

n
, kde 

1 ≤ a < 10 
- určí mocninu s exponentem nula 
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8. 

Výrazy 
- číselné obory 
- výrazy číselné, jejich hodnota 
- výraz s proměnnou, určování hodnoty 
- jednočlen, mnohočlen 
- sčítání a odčítání mnohočlenů 
- násobení mnohočlenu jednočlenem 

 

Žák: 
- vysvětlí pojmy: výraz číselný, výraz s proměnnou, jednočlen, mnohočlen, člen 

výrazu, rovnost dvou výrazů, uvede příklady 
- určí hodnotu daného číselného výrazu 
- zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými 
- sčítá a odčítá mnohočleny 
- provede násobení mnohočlenu jednočlenem 
- vytkne z daného výrazu vhodný výraz a správně zapíše rozklad výrazů 
- použije vzorce pro druhou mocninu součtu a rozdílu a pro rozdíl druhých mocnin 
- pomocí vzorců upraví daný výraz 

 

 
 
 
 

8. 

Lineární rovnice 
- jednoduché rovnice 
- ekvivalent úpravy rovnic 
- řešení rovnic – se závorkami a zlomky jednoduššími 
- slovní úlohy řešené rovnicemi 
- úpravy vzorců 
- řešení jednoduchých rovnic s parametrem 

 

Žák: 
- vysvětlí pojmy: rovnost dvou výrazů, proměnná, neznámá, řešení rovnice 
- vyřeší rovnice pomocí základních ekvivalentních úprav 
- používá algoritmus řešení rovnic ke správnému vyřešení zadaných úloh 
- matematicky správně a účelně zapíše postup řešení 
- provede zkoušku řešení dosazením do rovnice 
- vyřeší slovní úlohy (provede rozbor slovní úlohy, vyřeší úlohu, provede zkoušku 

správnosti svého řešení) 
 

 
 
 
 

8. 

Konstrukční úlohy 
- množiny bodů dané vlastnosti 
- Thaletova kružnice 
- konstrukce trojúhelníků a zápis 
- konstrukce čtyřúhelníků a zápis 
- konstrukce kružnice s požadovanými vlastnostmi 
- konstrukce tečen ke kružnici 

Žák: 
- sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané několika prvky 
- objasní pojem Thaletova kružnice, využije Thaletovu kružnici v konstrukčních 

úlohách 
- používá základní pravidla správného rýsování s důrazem na přesnost a čistotu 

projevu 
- využívá vztahů mezi geometrickými útvary k řešení konstrukčních úloh 
- zakreslí náčrtek zadaného úkolu 
- správně zapíše konstrukční postup s použitím matematické symboliky 
- sestrojí tečnu ke kružnici z bodu vně kružnice 
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8. 

Statistika 
- statistický soubor, statistické šetření 
- jednotka, znak, četnost 
- aritmetický průměr 
- modus, medián 
- grafy, diagramy (bodové, sloupcové, spojnicové, 

kruhové) 
- statistika v praxi 

Žák: 
- vysvětlí základní pojmy statistiky: statistický soubor, statistické šetření, jednotka, 

znak, četnost, aritmetický průměr, medián, modus 
- vypočítá aritmetický průměr 
- určí z dané tabulky modus a medián 
- provede jednoduché statistické šetření, zapíše jeho výsledky formou tabulky         

a  znázorní pomocí sloupkového (kruhového) diagramu 
- čte tabulky a grafy a interpretuje je v praxi 
- čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji uvedenými v procentech 
- uvede příklady využití statistiky v praxi 

 

 
 
 

9. 

Výrazy 
- sčítání a odčítání mnohočlenů 
- násobení a dělení mnohočlenů 
- vzorce (a + b)

2
, (a – b)

2
, a

2
 – b

2
 

- úprava mnohočlenů pomocí vzorců 
- vytýkání, vytýkání čísla -1 
- rozklad výrazů na součin pomocí vzorců a vytýkání 

Žák: 
- provede početní operace sčítání a odčítání mnohočlenů; násobení a dělení 

mnohočlenů 
- aplikuje na příkladech vzorce; druhá mocnina součtu a rozdílu, rozdíl druhých 

mocnin; použije tyto vzorce ke zjednodušení výrazů 
- upraví výraz vytýkáním před závorku 
- rozloží daný výraz pomocí vzorců či vytýkáním na součin 

 

 
 
 
 

9. 

Podobnost a její užití v praxi 
- podobnost útvarů, zvětšení, zmenšení 
- poměr podobnosti 
- věty o podobnosti 
- podobnost v praxi 

Žák: 
- vysvětlí pojmy: podobnost rovinných útvarů, podobnost trojúhelníků; 

matematicky je vyjádří 
- rozpozná podobné rovinné útvary, správně podobnost zapíše pomocí 

matematické symboliky 
- určí poměr podobnosti 
- na základě poměru podobnosti určí velikosti dalších útvarů 
- sestrojí podobný útvar danému 
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9. 

Rovnice a soustavy dvou rovnic o dvou neznámých 
- rovnice se závorkami 
- rovnice se zlomky 
- vyjádření neznámé ze vzorce 
- slovní úlohy (základní, s procenty, o společné práci, 
        o pohybu, o směsích) 
- soustavy – sčítací metoda 
- dosazovací metoda 
- slovní úlohy řešené soustavou rovnic 

Žák: 
- vyřeší za pomoci ekvivalentních úprav rovnice se zlomky a závorkami, 

s neznámou ve jmenovateli 
- provede zkoušku řešení 
- matematicky správně a účelně zapíše postup řešení 
- vyjádří neznámou ze vzorce a vypočítá její hodnotu 
- vyřeší slovní úlohy z praxe (provede rozbor slovní úlohy, vyřeší úlohu, provede 

zkoušku správnosti svého řešení) 
- vyřeší vhodnou metodou soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

 
 
 

9. 

Funkce 
- definice funkce 
- lineární funkce a její vlastnosti 
- graf lineární funkce 
- grafické řešení soustavy lineárních rovnic 
- slovní úlohy 
- užití lineární funkce v praxi 

Žák: 
- rozezná funkční vztah od jiných vztahů 
- vysvětlí pojem: lineární funkce 
- vyjádří danou lineární funkci tabulkou, rovnicí, grafem 
- sestrojí graf lineární funkce s důrazem na přesnost rýsování 
- určí rovnici lineární funkce z jejího grafu 
- graficky vyřeší soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 
- použije funkci při řešení úloh z praxe 

 
 
 

9. 

Opakování a prohlubování učiva k přijímacím zkouškám 
- rovinné útvary, tělesa 
- geometrické úlohy řešené výpočty 
- konstrukční úlohy 
- slovní úlohy řešené rovnicemi 
- slovní úlohy logického charakteru 
- testy základních znalostí a dovedností 

Žák: 
- pozná rovinné útvary, jmenuje jejich vlastnosti 
- řeší slovní úlohy za využití geometrických znalostí – vlastností útvarů, obvodů         

a  obsahů 
- sestrojí geometrický útvar a zapíše konstrukci pomoci matematické symboliky 
- řeší slovní úlohy vyjádřením rovnice či soustavou rovnic 
- vysvětlí základní pojmy a poučky učiva probíraného v předchozích ročnících 

 
 

9. 

Objem a povrch těles 
- jehlan 
- kužel 
- koule 
- slovní úlohy a praktické příklady 

Žák: 
- uvede základní vlastnosti jehlanu, kužele a koule, načrtne tato tělesa 
- vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele a koule s užitím vzorce 
- řeší slovní úlohy a reálné příklady z praxe vztahující se k výpočtu povrchu a 

objemu jehlanu, kužele a kule (využívá kalkulátor, potřebné informace pro práci 
vyhledá v tabulkách, literatuře) 

 
9. 

Finanční matematika 
- počítání s procenty 
- úrok 
- jednoduché úročení 

Žák: 
- pomocí procent vypočítá slevu, daň, vypočítá výši úroku 
- definuje základní termíny pro úročení: úrok, sazba, úroková doba, úrokovací 

období 
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9. 

       -     finanční matematika v praxi 
       -     převody různých měnových systémů 

Žák: 
- vypočítá podle vzorců konečnou výši uložené částky, při dané úrokové sazbě, 

dané době úročení a po odečtení daně 
- převede částky devizových prostředků z jedné měny do druhé 

 Doplňkové aktivity Žák: 
- doplní číselnou, logickou či obrázkovou řadu a určí krok, který řadu doplňuje 
- doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice 
- rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti jsou dány 
- řeší slovní úlohy úsudkem a logikou, vysvětlí způsob řešení 
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6. 
 
 
 
 
 

Látky a tělesa, síly 
- tělesa a látky 

- vzájemná působení těles 

- síla 

- gravitační síla 

- gravitační pole 

- složení látek 

- atomy a molekuly 

- Brownův pohyb 

- částicové složení pevných krystalických látek 
- vlastnosti kapalin a plynů 

Žák: 

- rozliší na příkladech těleso a látku 

- určí, zda daná látka (těleso) patří mezi látky (tělesa) plynná, kapalná či pevná 

- porovná vlastnosti pevných, plynných a kapalných látek (křehkost,pružnost, tvárnost, 

pevnost, tekutost, stlačitelnost, rozpínavost) 

- doloží na příkladech, že působení dvou těles je vždy vzájemné 

- posoudí v konkrétní situaci, která dvě tělesa na sebe působí 

- rozliší, zda působením síly došlo ke změně tvaru či pohybu tělesa 

- charakterizuje gravitační sílu, jako působení gravitačního pole, které je kolem 

každého tělesa 

- objasní pojem gravitační pole Země, určí směr gravitační síly 

- porovná velikost gravitační síly působící na dvě různá  tělesa, na těleso v různé 

vzdálenosti od země 

- uvede přibližnou charakteristiku hlavní jednotky: Newton (síla, kterou země přitahuje 

těleso přibližně o hmotnosti 0.1 kg), uvede násobky a díly této jednotky) 

- změří danou sílu siloměrem a zapíše výsledek 

- rozliší částice látky (atomy, molekuly), určí, z čeho se skládá atom, molekula 

- charakterizuje molekulu, jako částici tvořenou ze dvou či  více atomů 

     vymezí, z jakých atomů (molekul) se skládá prvek (sloučenina) 

 
 
 

6. 

  
Žák: 
- charakterizuje pojem: neustálý pohyb částic; uvede  jevy, které pohyb potvrzují 

(např. difůzi) 

- porovná částicovou stavbu pevných, kapalných a plynných látek, vzájemné silové 
působení mezi částicemi a na  tomto základě zdůvodní jejich různé vlastnosti - 
tekutost, rozpínavost, tvrdost 

- charakterizuje hlavní rozdíly v částicovém složení plynů, kapalin a pevných látek 
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6. 

Elektrické vlastnosti látek 
- model atomu 
- atomy různých chemických prvků, ionty 

- elektrování těles při vzájemném dotyku elektrického pole 

Žák: 
- popíše složení atomu 

- uvede, čím se liší atomy různých prvků 

- uvede druh elektrického náboje protonu, elektronu a neutronu 

- určí (na základě znalosti počtu elektronů a protonů), zda jde o kladný, záporný iont nebo 
o neutrální atom 

- určí (na základě znalostí druhu náboje), zda se dvě  tělesa budou přitahovat, 
odpuzovat, či zda na sebe nebudou elektricky působit 

- objasní pojem: elektrování těles 

- ověří existenci elektrického pole a charakterizuje elektrickou sílu jako působení 
elektrického pole na těleso 

-   popíše elektrické pole pomocí siločar 

 

 

6. 

Měření délky pevného tělesa 

- porovnání a měření 

- jednotky délky 

- délková měřidla 

- měření délky 
- opakované měření délky 

Žák: 

- uvede hlavní jednotku délky, její díly a násobky 

- změří danou délku délkovým měřidlem a zapíše výsledek (s určením odchylky měření) 

- vyjádří výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a jednotkou 

- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané veličiny 
- vyjádří délku při dané jednotce jinou jednotkou délky 

 

 

6. 

Měření objemu tělesa 

- jednotky objemu 

- měření objemu kapalného tělesa 
- měření objemu pevného tělesa 

Žák: 

- uvede hlavní  jednotku objemu, její díly a násobky 

- změří objem (kapalného, pevného tělesa) při pouţití odměrného válce a zapíše 

výsledek (s určením odchylky měření) 

- vyjádří výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a jednotkou 

- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané veličiny 
- vyjádří objem při dané jednotce jinou jednotkou objemu 
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6. 

Měření hmotnosti tělesa 

- hmotnost tělesa 

- rovnoramenné váhy 

- porovnávání hmotností těles 

- jednotky hmotnosti 
- měření hmotnosti pevného a kapalného tělesa 

Žák: 

- uvede hlavní jednotku hmotnosti její díly a násobky 

- zváţí dané těleso na rovnoramenných vahách a hmotnost zapíše (s určením odchylky 

měření) 

- vyjádří výsledek váţení číselnou hodnotou a jednotkou 

- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané veličiny 

- vyjádří hmotnost při dané jednotce jinou jednotku hmotnosti 

6. Hustota 

- hustota látky 

- výpočet hustoty látky 
- výpočet hmotnosti látek 

Žák: 

- uvede jednotku hustoty a vyjádří hustotu při dané jednotce jinou jednotkou hustoty 

- experimentálně určí hustotu látky ze změřené hmotnosti a 

 

- vyhledává hustotu v tabulkách 

-   

 

6. 

Měření času 

- jednotky času 

- měření času 

Žák: 
- uvede hlavní jednotku času, její díly a násobky 

- změří čas a zapíše výsledek (s určením odchylky měření) 

- vyjádří výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a jednotkou 

- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané veličiny 

 

 

6. 

Měření teploty tělesa 

- změna objemu kapalného a plynného tělesa při 

zahřívání a ochlazování 

- změna délky kovové tyče při zahřívání a ochlazování 

- teploměr 

- jednotky teploty 

- měření teploty tělesa 

- měření teploty vzduchu 

Žák: 
- posoudí, zda se objem tělesa při dané změně teploty zvětší či zmenší 

- posoudí, zda se délka kovové tyče při dané změně teploty zvětší či zmenší 

- popíše princip teploměru, uvede některé typy teploměrů 

- uvede jednotky teploty 

- změří teplotu i rozdíl teplot teploměrem a zapíše výsledek 
- objasní pojem: termograf 
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6. 

Elektrický proud v kovech 

- sestavení elektrického obvodu 
- elektrický proud a napětí 

Žák: 
- podle schématu sestaví elektrický obvod 

- rozlišuje mezi pojmy: uzavřený a otevřený elektrický obvod 

- obecně charakterizuje elektrický proud 

- stanoví, jaký proud bude procházet obvodem při vyšším napětí 

- uvede hlavní jednotku elektrického proudu 

- uvede hlavní jednotku napětí, některé její díly a násobky 

- uvede zdroj napětí 

- rozliší izolant a vodič 
- vymezí rozdíl mezi rozvětveným a nerozvětveným elektrickým obvodem a popíše velikost 

proudu 

 

 

6. 

Tepelné elektrické spotřebiče 

- zahřívání elektrického vodiče při průchodu elektrického proudu 

- tepelné elektrické spotřebiče 

- pojistka 
- zásady správného použití elektrického spotřebiče 

Žák: 

- uvede, že při průchodu elektrického proudu se vodič zahřívá a určí, zda se zahřívá více 

nebo méně při průchodu většího proudu 

- uvede příklady tepelných spotřebičů 

- vysvětlí pojem zkrat, objasní princip pojistky, uvede schematickou značku 

pojistky 

- prokáže znalost zásad správného použití elektrického spotřebiče 

 

7. 

Proud v kapalinách a plynech 

- vedení elektrického proudu ve vodném roztoku a v plynu 
- blesk a ochrana před ním 

Žák: 

- objasní vedení elektrického proudu ve vodném roztoku a v plynu 

- uvede příklady elektrického proudu ve vzduchu a vysvětlí jejich vznik 

- rozlišuje pojmy: blesk, hrom 
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7. 

 

Pohyb tělesa: 

- klid a pohyb tělesa 

- trajektorie a dráha 

- druhy pohybu 

- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

- rychlost rovnoměrného pohybu 

- dráha při rovnoměrném pohybu tělesa 
- průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu 

Žák: 
- objasní klid a pohyb tělesa jako stálost jeho polohy vzhledem 

- k jinému tělesu 

- na konkrétní příkladu pozná, zda je těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu 

- objasní pojem: trajektorie; vysvětlí rozdíl mezi trajektorií a dráhou 

- uvede jak značíme dráhu a v jakých jednotkách ji udáváme 

- podle tvaru trajektorie rozezná, pohyb přímočarý či křivočarý 

- popíše pohyb posuvný a otáčivý 

- rozezná (na základě znalosti dráhy a času), zda se jedná o pohyb rovnoměrný či 

nerovnoměrný 

- změří uraženou dráhu tělesa a zapíše výsledek 
- pouţívá s porozuměním vztah: v = s / t při výpočtu rychlosti pohybu tělesa 

- experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost 

nerovnoměrného pohybu 

- vyjádří rychlost při dané jednotce jinou jednotkou rychlosti 
- vyjádří grafem závislost dráhy na čase při rovnoměrném pohybu a vyčte z něj hodnoty 

času a rychlosti 

 

7. 

Síla a její měření 

- síla a její znázornění 

- jednotky síly 

- gravitační síla a hmotnost tělesa 

- měření síly 
- siloměr 

Žák: 

- znázorní orientovanou úsečkou sílu o známé velikosti, směru, působišti, pouţívá 

vztah mezi gravitační silou a hmotností:      Fg = m . g 

- pracuje s veličinou g a její jednotkou N / kg 

- určí pomocí olovnice svislý směr, změří danou sílu siloměrem a zapíše výsledek 

- uvede přiblžţnou charakteristiku hlavní jednotky Newton 

 

7. 

Skládání a rozkládání sil 

- skládání dvou sil stejného směru 

- skládání dvou sil opačného směru 

- skládání dvou a více sil různého směru 
- rozdíl mezi tíhou a gravitační silou tělesa 

Žák: 

- určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil stejného, opačného směru 

- vysvětlí, kdy dochází k rovnováze sil a určí jakou velikost má v tomto případě výslednice, 

určí graficky výslednici dvou a více sil různého směru 

- charakterizuje těžiště tělesa jako působiště gravitační síly působící na těleso 
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7. 

Skládání a rozkládání sil 

- První Newtonův zákon 

- Druhý Newtonův zákon 
- Třetí Newtonův zákon 

Žák: 

- experimentálně určí polohu těţiště 

- při řešení praktických úloh vyuţívá poznatek, ţe poloha těţiště závisí na rozloţení 

látky v tělese 

- stanoví rozdíl mezi tíhou a gravitační silou tělesa 

- objasní podstatu prvního pohybového zákona 

- objasní podstatu druhého pohybového zákona 
- objasní podstatu třetího pohybového zákona 

 

 

7. 

Skládání a rozkládání sil 

- účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy 

- páka 

- rovnováţná poloha páky 

- užití páky 

- rovnoramenné váhy 

- pevná kladka 
- nakloněná rovina 

Žák: 

- pouţije znalosti pohybových zákonů při objasňování běţných situací 

- určí rameno síly, je-li dáno působiště síly a osa otáčení 

- pouţívá vztah pro moment síly:  M = F . r 

- vyjádří rovnováhu na páce, kladce pomocí momentu sil 

- objasní funkci páky, kladky v praxi, objasní princip váţení na rovnoramenných vahách 

- porovná kladku (pevnou, volnou) a kladkostroj, objasní princip nakloněné roviny 

- charakterizuje tlakovou sílu, pouţívá vztah pro výpočet tlaku p = F / S 

 

7. 

Skládání a rozkládání sil 

- tlaková síla 

- tlak, tlak v praxi 

Žák: 
- na praktických příkladech uvede, jak lze zvětšit (zmenšit) tlak,  uvede hlavní jednotku 

tlaku její dílky a násobky 

- při výpočtech používá vztah pro výpočet síly: F = S . p 

 

7. 

Tření 

- třecí síla 

- měření třecí síly 
- tření v praxi 

Žák: 

- pouţívá a využívá poznatek, že třecí síla je přímo úměrná tlakové síle, souvisí s 

materiálem a drsností stykových ploch 

- měří velikost třecí síly a zapíše jednotky 
- na příkladech objasní, jak můţeme třecí sílu  zvětšit(zmenšit) 
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7. 

Mechanické vlastnosti kapalin 

- Pascalův zákon 

- hydraulické zařízení 

- účinky grav. síly Země na kapalinu 

- hydrostatický tlak 

- vztlaková síla působící na těleso 

- v kapalině 

- Archimédův zákon 
- potápění, plování a vznášení stejnorodého tělesa v kapalině 

Žák: 

- objasní podstatu Pascalova zákona 

- charakterizuje hydrostatický tlak 

- objasní vyuţití Pascalova zákona v hydraulickém zařízení a 

- popíše účinky gravitační síly na kapalinu 

- objasní vznik vztlakové síly při ponoření tělesa do kapaliny 
- objasní podstatu Archimédova zákona, vyvodí (z porovnání vztlakové a gravitační síly), zda 

se těleso potopí, bude vznášet, bude plovat 

 

 

7. 

Mechanické vlastnosti plynů 

- atmosféra Země 

- atmosférický tlak 

- měření a změny atmosférického tlaku 

- vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země 

- tlak plynu v uzavřené nádobě 
- manometr 

Žák: 

- charakterizuje atmosférický tlak 

- určí (porovnáním tlaku v uzavřené nádobě a tlaku atmosférického), zda bude v 
nádobě přetlak či podtlak 

- uvede, jak se mění atmosférický tlak s nadmořskou výškou, určí  tzv. normální tlak 

- objasní pojem: vztlaková síla v atmosféře; uvede příklady praktického vyuţití vztlakové 

síly 

- uvede, k čemu se používá manometr, popíše, jak tento přístroj funguje 

 

 

 

8. 

Práce, energie 

- mechanická práce, výkon 

- mechanická práce při zvedání tělesa na pevné kladce a 

na nakloněné rovině 

- pohybová energie tělesa 

- polohová energie tělesa 
- přeměna pohybové a polohové energie tělesa (zákon zachování 

energie) 

Žák: 

- uvede hlavní jednotku práce (Joule) a výkonu (Watt), uvede některé jejich díly a násobky 

- vyjádří práci, resp. výkon při dané jednotce jinou jednotkou, při řešení problémů a úloh 

pouţívá vztahy:  W =  F : S, 

P = W / t 

- objasní souvislost mezi konáním práce a pohybovou, resp. polohovou energii tělesa 

- při řešení problémů a úloh uţívá vztah pro výpočet polohové gravitační energie tělesa: Ep 

= m . g . h 

- při řešení problémů a úloh uţívá vztah pro výpočet pohybové energie tělesa: Ek = 1/2 . m . 

v2 

- v konkrétních příkladech "na pohyb tělesa v gravitačním poli Země" určí, kdy dojde k 

poklesu (vzrůstu) polohové (pohybové) energie tělesa 

- objasní, která ze sil koná práci na nakloněné rovině nebo kladce při zvedání tělesa 
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8. 

Vnitřní energie 

- vnitřní energie tělesa 

- změna vnitřní energie tělesa při konání práce a při tepelné výměně 
- měrná tepelná kapacita 

Žák: 

- charakterizuje vnitřní energii tělesa jako celkovou polohovou a pohybovou energii jeho 

částic 

- v konkrétních problémových úlohách určí, jak se mění vnitřní energie tělesa při konání 

práce a při tepelné výměně 

- rozpozná v přírodě i v praktickém životě některé formy tepelné výměny (vedením, tepelným 

zářením) 

 

 

 

8. 

Teplo. Změna skupenství 

- teplo, teplota 

- tání a tuhnutí 

- vypařování a zkapalnění 

- var 

- sublimace a desublimace 

- var za sníženého a zvýšeného tlaku 
- anomálie vody 

Žák: 

- určí množství přijatého či odevzdaného tepla tělesem (při stálém skupenství) ze 

znalosti hmotnosti a změny teploty tělesa a měrné tepelné kapacity 

- vyhledá v tabulkách měrné tepelné kapacity vybraných látek 

- rozpozná základní skupenské poměry (tání, tuhnutí, zkapalnění, vypařování, 

sublimace, desublimace, var) ve svém okolí i v přírodě 

- určí skupenské teplo tání tělesa 

- vymezí hlavní faktory, na nichţ závisí rychlost vypařování kapaliny a teplota varu 

kapaliny a vyuţívá tyto poznatky k řešení problémů a úloh 

- vymezí podmínky, za nichţ nastává zkapalnění vodní páry ve vzduchu a vyuţívá tyto 

poznatky k řešení problémů a úloh 

- uvede vlastnosti, kterými se voda liší od ostatních kapalin 
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8. 

Zvukové jevy 

- periodické děje, kmitavý pohyb 

- závislost T a f kmitání tělesa na tuhosti pružiny a na hmotnosti 

- matematické kyvadlo 

- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku 

- tón, výška a kmitočet 
- hlasitost zvuku 
- odraz zvuku 

Žák: 

- uvede příklady periodických dějů z praxe a přírody a správně k nim určí periodu 

- vysvětlí pomy: frekvence, perioda; uvede, na čem závisí tyto veličiny u kmitavého pohybu 

tělesa na pružině 

- popíše, z čeho se skládá matematické kyvadlo a na čem závisí jeho perioda 

(frekvence) 

- rozliší tón a hluk 

- v konkrétních úlohách aplikuje poznatek, ţe výška tónu je tím větší čím větší je jeho 

kmitočet 

- uvede některé moţnosti zmenšování škodlivých vlivů nadměrně hlasitého zvuku 

na člověka 

- uvede zdroje zvuku ve svém okolí, odůvodní, proč je přítomnost látkového prostředí, 

nezbytnou podmínkou pro šíření zvuku 

- objasní odraz zvuku, jako odraz zvukového rozruchu od překážky a vysvětlí vznik 

ozvěny 

- v konkrétních problémových úlohách využije poznatek, že rychlost zvuku závisí na 

prostředí, v němž se zvuk šíří 

 

 

 

 

8. 

Vesmír 

- sluneční soustava 

- pohyby těles sluneční soustavy 

- Slunce, Země, Měsíc 

- orientace na obloze 
- hvězdy 

Žák: 
- vymezí sluneční soustavu jako soustavu tvořenou Sluncem a jeho planetami 

- objasní (kvalitativně) střídání dne a noci otáčením Země kolem své osy a střídaní 

ročních období obíháním Země kolem Slunce 

- charakterizuje sluneční soustavu (jako soustavu vesmírných těles tvořenou Sluncem, 

jeho planetami, měsíci planet, planetkami a kometami,ve které planety a planetky obíhají 

kolem Slunce pod vlivem jeho gravitačního pole a měsíce planet obíhají kolem planet pod 

vlivem jejich gravitačních polí) 

- objasní (kvalitativně) vznik měsíčních fází 

- uvede základní rozdíly mezi hvězdou a planetou 
- použije mapu hvězdné oblohy k vyhledání a pozorování blízkých vesmírných těles 
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8. 

Elektrostatický náboj 

- elementární elektrický náboj 

- Coulombův zákon 

- zelektrování tělesa 

- elektrické pole zelektrovaného tělesa 

- vlektroskop 

- vodiče a izolanty 

- elektrostatická indukce 

- polarizace izolantu 

- siločáry el. pole 

- stejnosměrné el. pole 

- polohová energie částice s elektrickým nábojem ve 

stejnosměrném el. poli 

- elektrické napětí 

- kapacita vodiče 

- kondenzátor 
- sériové a paralelní zapojení kondenzátorů 

Žák: 
- uvede hlavní jednotku elektrického náboje, některé její díly, vyjádří náboj při dané 

jednotce jinou jednotku elektrického náboje 

- objasní podstatu Coulombova zákona 

- rozhodne (na základě znalostí druhu náboje), zda se budou dvě tělesa elektricky 

přitahovat či odpuzovat 

- rozhodne (ze znalosti počtu protonů a elektronů v částici), kdy se jedná o kladný, záporný 

iont a kdy o el. neutrální atom 

- ověří, zda na těleso působí elektrická síla a zda v daném místě existuje elektrické pole 

- rozliší pokusem vodič a izolant 

- objasní podstatu elektrostatické indukce 

- uvede, ve kterých případech hovoříme o polarizaci izolantu 

- popíše elektrické pole pomocí siločar 

- charakterizuje stejnosměrné elektrické pole 

- uvede, jak se chová částice se záporným (kladným) elektrickým nábojem ve 

stejnosměrném elektrickém poli a určí, jak se mění její polohová energie 

- uvede hlavní jednotku napětí, některé její díly a násobky, vyjadřuje napětí při dané 

jednotce jinou jednotkou napětí 

- změří stejnosměrné napětí elektrického obvodu 

- uvede hlavní jednotku kapacity, některé její díly a násobky 

- popíše různé typy kondenzátory 
- porovná celkovou kapacitu při sériovém a paralelním zapojení kondenzátorů 
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8. 

Vedení elektrického proudu 

- podmínky vedení elektrického proudu v látce 

- vedení elektrického proudu v kovech, ve vlastních 

polovodičích, v příměsových polovodičích, v roztoku 

elektrolytu, v plynech 

- dioda 

Žák: 

- ověří pokusem podmínky průchodu elektrického proudu obvodem 

- stanoví nezbytné podmínky vzniku elektrického proudu v obvodu 

- charakterizuje vedení elektrického proudu v kovech (jako usměrněný pohyb volných 

elektronů), v kapalinách (jako usměrněný pohyb volných iontů), v plynech (jako 

usměrněný pohyb volných iontů a elektronů) a v polovodičích (jako usměrněný pohyb 

volných elektronů a děr) 

- uvede hlavní jednotku elektrického proudu, některé její díly a násobky, vyjádří proud při 

dané jednotce jinou jednotkou proudu 

- změří elektrický proud ampérmetrem, zapíše číselnou hodnotu a jednotku 

- zapojí správně polovodičovou diodu v závěrném či propustném směru a ověří její       

usměrňovací účinek 

 

 

 

 

8. 

Zákony elektrického proudu v obvodech 

- zdroje elektrického napětí 

- směr elektrického proudu v elektrickém obvodu 

- měření elektrického proudu 

- Ohmův zákon 

- elektrický odpor vodiče 

- sériové a paralelní zapojení elektrických obvodů 

- rezistor s plynule proměnným odporem 

- tepelné účinky elektrického proudu 

- elektrická práce 
- elektrický výkon a příkon 

Žák: 

- uvede příklady zdrojů elektrického napětí, určí směr elektrického proudu v 

elektrické obvodu 

- objasní Ohmův zákon 

- uvede hlavní jednotku elektrického odporu, vyjádří odpor při dané jednotce jinou jednotkou  
odporu 

- při řešení konkrétních úloh pouţije vztah: R = U / I 

- při řešení konkrétních problémových úloh pouţije poznatek, ţe odpor vodiče se zvětšuje 

se zvětšující se délkou a teplotou vodiče, zmenšuje se zvětšujícím se obsahem jeho 

průřezu a souvisí s druhem materiálu vodiče 

- porovná celkový odpor při paralelním, sériovém zapojení odporů 

- objasní princip rezistoru s plynule proměnným odporem 

- vysvětlí funkci pojistky v elektrickém obvodu 

- při řešení konkrétních úloh pouţije vztahy pro elektrickou práci a výkon: P = U . I

 W = U . I . t 

- ověří tepelné účinky elektrického proudu 
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9. 

Magnetické pole elektrického proudu 

- magnetické pole cívky 

- galvanometr 

- elektromagnet 

- elektrický zvonek 

 

Žák: 

- uvede, ţe kolem elektrického vodiče je magnetické pole 

- popíše cívku, schéma cívky 

- znázorní průběh magnetického pole v okolí cívky indukčními čarami, označí severní a jiţní 

pól cívky 

- popíše princip galvanometru, uvede schematickou značku galvanometru 

- určí, jaké bude magnetické pole při větším proudu 

- uvede příklady vyuţití elektromagnetu v praxi 
- objasní princip elektrického zvonku 

 

 

9. 

Elektromagnetické jevy 

- magnetické pole cívky s elektrickým proudem 

- feromagnetický ampérmetr a voltmetr 

- otáčivý účinek stejnorodého magnetického pole na 

cívku s elektrickým proudem 

- stejnosměrný electromotor 
- elektromagnetická indukce 

Žák: 
- ověří, zda je v okolí cívky magnetické pole a znázorní grafický průběh indukčních 

čar 

- určí, jak se mění magnetické pole prochází-li obvodem větší proud 

- vysvětlí princip feromagnetického ampérmetru a voltmetru 

- uvede konkrétní příklad z praxe o využití otáčivého účinku stejnorodého magnetického 

pole na cívku s elektrickým proudem (např. stejnosměrný elektromotor apod.) 

- objasní pojmy: elektromagnetická indukce, indukovaný proud, indukované napětí 

 

 

9. 

Střídavý proud 

- vznik střídavého proudu 

- veličiny střídavého proudu a střídavého napětí 

- transformátor 
- transformační poměr 

Žák: 

- popíše princip vzniku střídavého proudu (napětí) 

- charakterizuje střídavé napětí pomocí periody a kmitočtu 

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich časového průběhu 

- určí periodu střídavého proudu (napětí) z jeho kmitočtu a naopak 

- objasní činnost transformátoru 

- používá s porozuměním transformační vztah 
- uvede příklady použití transformátoru v praxi 

 

 

9. 

Přímočaré šíření světla 

- světelné zdroje, optické prostředí 

- světelný paprsek, stín, měsíční fáze 

- zatmění Slunce a Měsíce 
- rychlost 

Žák: 

- charakterizuje zdroj světla jako těleso, jež samo vysílá světlo 

- rozliší zdroj světla od tělesa, které světlo odráží 

- charakterizuje bodový a plošný zdroj světla 

- na konkrétních příkladech rozliší různá optická prostředí 

- objasní a načrtne vznik rozbíhavého a rovnoběţného svazku paprsku pomocí clony 

- objasní vznik stínů za tělesem 

- objasní vznik zatmění Slunce a Měsíce; uvede vlastnosti světla 
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9. Odraz světla na rozhraní dvou prostředí 

- zobrazení zrcadlem 

- odraz světla na rovinném rozhraní dvou prostředí 

- zobrazení předmětu rovinným zrcadlem 

- kulová zrcadla 

- odraz paprsků význačného směru na kulovém zrcadle 
- zobrazení předmětu kulovým zrcadlem 

Žák: 
- vysvětlí zákon odrazu světla (odražený a dopadající paprsek leţí v jedné rovině a úhel 

odrazu se rovná úhlu dopadu), aplikuje tento zákon při objasňování principu zobrazení 

předmětu rovinným zrcadlem 

- rozpozná duté a kulové zrcadlo, objasní pojmy: ohnisko, ohnisková vzdálenost 

(dutého a kulového zrcadla) 

- popíše, jak se chovají paprsky význačného směru na kulovém zrcadle a aplikuje tuto 

znalost při objasnění principu zobrazení předmětu kulovým zrcadlem 

 

 

 

9. 

Lom světla na rozhraní dvou optických prostředí 

- zobrazení tenkou čočkou 

- lom světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí 

- úplný odraz světla 

- čočky 

- průchod paprsků význačného směru 

- zobrazení předmětu tenkou čočkou 

- optické vlast nosti oka 

- optické přístroje 

-   

- rozklad světla optickým hranolem 

Žák: 

- určí (ze znalostí úhlu dopadu a úhlu lomu paprsku na rozhraní dvou prostředí nebo 

ze znalosti rychlosti světla v těchto prostředích), lom od kolmice či ke  kolmici 

- charakterizuje pojem mezní úhel 

- rozpozná spojku a rozptylku, objasní pojmy: ohnisko, ohnisková vzdálenost 

(spojky a rozptylky) 

- popíše, jak se chovají paprsky význačného směru na tenké spojce a rozptylce a aplikuje 
tuto znalost při objasnění principu zobrazení tenkou čočkou 

- objasní princip zobrazení lupou a oční čočkou 

- objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a jejich podstatu 

- objasní lom světla na optickém hranolu a rozklad bílého světla optickým hranolem 

 

9. Energie a její přeměny 

- druhy energií 

- jaderná energie 

- jaderná síla 

- přirozené radionuklidy 

- štěpení jader uranu 

- řetězová reakce 

- jaderný reaktor 

- jaderná elektrárna 

Žák: 

- rozpozná v jednoduchých případech vzájemnou přeměnu jedné formy energie na jinou 

a využívá těchto znalostí při objasňování procesů v přírodě a v praktickém ţivotě 

- objasní pojmy: jaderná síla, jaderná energie 

- určí, co udává protonové číslo, nukleonové číslo 

- uvede příklady přirozených radionuklidu a umělých radionuklidu 

- vysvětlí pojem: řetězová reakce 
- vysvětlí princip jaderného reaktoru 

 


