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Tímto dodatkem se upravuje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 

ZSL 264/01/16 od 1. 9. 2018 takto: 

 

1. Úprava učebních osnov a ročníkových očekávaných výstupů v předmětu Svět 

práce v 6. až 9. ročníku 

2. Úprava učebních osnov a ročníkových očekávaných výstupů v předmětu 

Matematika pro 2., 4. a 5. ročník 

Nově doplněné výstupy a učivo je vyznačeno barevně. 

 

 

 



Svět práce 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČSP-9-3-01 

volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

 vyhledává a s pomocí používá vhodné postupy 

při pěstování vybraných rostlin mimo 

podzimní úpravy půdy 

 popíše podzimní úpravu půdy 

 

Základní podmínky pro pěstování, výživa 

rostlin, ochrana rostlin a půdy 

zeleniny, zásady pěstování vybraných druhů 

zeleniny, osivo, sadba, výpěstky, 

kompostování 

 

Výchova ke zdraví – 

biozelenina, zdravá 

výživa, 

biologické způsoby 

ochrany rostlin 

Př – pěstování rostlin 

EV2 

 

ČSP-9-3-03 

 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 

 vybírá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich čištění 

Pracovní pomůcky   

ČSP-9-3-05  
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 

úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

 seznamuje se s technologickou kázní a dodržuje 

pokyny učitele  

 seznamuje se se zásadami hygieny a bezpečnosti 

práce a dodržuje pokyny učitele 

 seznamuje se s poskytováním první pomoci při 

úrazu 

První pomoc 

 

  

ČSP-9-1-01  
provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou kázeň 

 provádí jednoduché práce s technickými 

materiály s pomocí učitele 

Vlastnosti technických materiálů dřevo, kov, 

plast 

 

Fyzika – vlastnosti látek  

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

 s pomocí učitele řeší jednoduché technické 

úkoly, navrhuje výběr pracovních nástrojů  

Jednoduché pracovní operace a postupy 

 

  

ČSP-9-1-03  

organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 navrhuje organizaci své práce a nechává si jí 

schválit učitelem 

 

Organizace práce, pořádek na pracovním 

stole, úklid pracovního místa na konci hodiny 

  

ČSP-9-1-04  

užívá technickou dokumentaci, připraví si 

vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

 čte technickou dokumentaci 

  připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 
Náčrty výrobků,  

Čtení jednoduchých tech. výkresů, kótování 

technické náčrty  

Matematika - rýsování  

ČSP-9-1-05  
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 

při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím; poskytne první 

pomoc při úrazu 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 

při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím 

 poskytne první pomoc při úrazu 

První pomoc, bezpečné chování při práci ve 

školních dílnách, (ošetří drobná zranění, 

přivolá pomoc při závažnějších poraněních) 

  

ČSP-9-5-01 

 používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 používá základní kuchyňský inventář Kuchyně – základní vybavení, udržování 

pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 

provozu 

  

ČSP-9-5-02  
připraví jednoduché pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 podle pokynů učitele připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

 

Potraviny – výběr, nákup, skladování, 

skupiny potravin, sestavování jídelníčku, 

technologie zpracování vybraných pokrmů 

příprava pokrmů – úprava pokrmů za 
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studena, základní způsoby tepelné úpravy, 

základní postupy při přípravě pokrmů a 

nápojů 

ČSP-9-5-03 

 dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu ve 

společnosti  

 podle pokynů učitele připraví prostřený stůl  

 

Úprava stolu a stolování – jednoduché 

prostírání, obsluha a chování u stolu, 

slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky 

a květiny na stole 

  

ČSP-9-5-04  
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

 podle pokynů učitele dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce 

 je seznámen s poskytnutím první pomoci při 

říznutí a popálení 

První pomoc při drobných poraněních včetně 

popálenin, přivolání pomoci při závažnějších 

poranění 

  

 

Svět práce 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČSP-9-3-01  
volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

 volí vhodné postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

 

Základní podmínky pro pěstování – půda a její 

zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy 

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a 

zásady pěstování; pěstování vybraných druhů 

zeleniny 

Vv- výzdoba květinami 

interiéru školy 

Př- rostliny, zvířata 

 

 

ČSP-9-3-02  

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

 pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu 

 

Základní podmínky pro pěstování – půda a její 

zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy 

Okrasné rostliny – osivo, sadba, výpěstky, 

podmínky a zásady pěstování; pěstování 

vybraných druhů okrasných rostlin včetně 

pokojových 

  

ČSP-9-3-03  

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 

 používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

Pracovní nástroje   

ČSP-9-3-05  

dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 

zvířaty 

 dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce  

 

Bezpečnost práce 

První pomoc 

  

ČSP-9-1-01  
provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou kázeň 

 provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

Vlastnosti technických materiálů dřevo, kov, plast 

 

Fyzika – vlastnosti látek  

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

 řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 

Jednoduché pracovní operace a postupy 
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ČSP-9-1-03  

organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost 

Organizace práce, důležité technologické 

postupy,pořádek na pracovním stole, úklid 

pracovního místa na konci hodiny 

  

ČSP-9-1-04  

užívá technickou dokumentaci, připraví si 

vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

 užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku 

Náčrty výrobků,  

Čtení jednoduchých tech. výkresů, kótování 

technické náčrty a výkresy 

Úloha techniky v životě člověka, technika a 

životní prostředí, tradice a řemesla 

Matematika - rýsování  

ČSP-9-1-05  
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 

při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím; poskytne první 

pomoc při úrazu 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti 

a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při práci s 

nástroji a nářadím; poskytne první 

pomoc při úrazu 

První pomoc, bezpečné chování při práci ve 

školních dílnách, (ošetří drobná zranění, přivolá 

pomoc při závažnějších poraněních) 

  

ČSP-9-5-01  

používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 používá základní kuchyňský inventář 

a bezpečně obsluhuje základní 

spotřebiče 

Kuchyně – základní vybavení, udržování 

pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu 

  

ČSP-9-5-02  

připraví jednoduché pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 připraví jednoduché pokrmy v 

souladu se zásadami zdravé výživy 
Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny 

potravin, sestavování jídelníčku, technologie 

zpracování vybraných pokrmů 

příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 

základní způsoby tepelné úpravy, základní 

postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

  

ČSP-9-5-03  

dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu ve 

společnosti  

 dodržuje základní principy stolování, 

a společenského chování a obsluhy u 

stolu ve společnosti 

 

Úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 

obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování 

v rodině, zdobné prvky a květiny na stole 

  

ČSP-9-5-04  

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 poskytne první pomoc při úrazech v 

kuchyni 

První pomoc při drobných poraněních včetně 

popálenin, přivolání pomoci při závažnějších 

poranění 

  

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

 poznává své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy 

Sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný 

a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, 

sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace 

  

 

Svět práce 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy  Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy 

při pěstování vybraných rostlin 

 volí vhodné postupy při jarní a podzimní 

úpravě půdy 

 

Základní podmínky pro pěstování – půda 

a její zpracování 

Ch- přírodní a chemická 

ochrana půdy, koloběh 

látek v přírodě 
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ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich údržbu 

 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 

Pracovní nástroje    

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost 

chovu drobných zvířat a zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty 

 prokáže základní znalost chovu drobných 

zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

 

Chov drobných zvířat Výchova ke zdraví – 

zdravá výživa, 

biologické způsoby 

ochrany rostlin, rostliny 

jako drogy a jejich 

zneužití, alergie 

 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou 

kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, včetně 

úrazu způsobeného zvířaty 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce při pěstitelských 

pracích 

 poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

způsobeného zvířaty 

Bezpečnost práce 

První pomoc 

  

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných profesí 

 zná pracovní činnosti vybraných profesí  

 

Druhy pracovišť, charakter a druhy 

pracovních činností; požadavky 

kvalifikační, zdravotní a osobnostní 

Úřad práce- Informační a 

poradenské středisko  

Ov – školská soustava 

 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

 má přehled o učebních oborech a středních 

školách 

Volba profesní orientace    

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr vhodného 

vzdělávání 

 posuzuje své možnosti v oblasti profesní, 

případně pracovní orientace  

 

Práce s profesními informacemi    

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových 

situacích schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

 seznamuje se s poradenskými službami pro 

výběr dalšího vzdělávání 

Možnosti vzdělávání – náplň učebních a 

studijních oborů, přijímací řízení 

  

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá 

vhodné pracovní postupy, přístroje, 

zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 

pozorování, měření a experimentů 

 s učitelem konzultuje vhodné pracovní 

postupy, využívání vhodných měřících 

pomůcek pro měření nebo experimentování 

Základní laboratorní postupy a metody  

Základní laboratorní přístroje, zařízení a 

pomůcky 

 

F,CH,Př – lab. práce 

If, Pif– vyhledávání 

informací 

Př – první pomoc 

 

 

ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, 

průběhu a výsledcích své experimentální 

práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 

dospěl 

 podle pokynů učitele zpracovává protokol o 

způsobu práce a výsledcích měření nebo 

experimentování a formuluje závěry ke 

kterým došel 

 F,CH,Př,If – zpracování 

protokolů 

 

 

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných 

informačních zdrojích všechny podklady, 

jež mu co nejlépe pomohou provést danou 

experimentální práci 

  vyhledává informace pro dané měření nebo 

experimentální práci a své výsledky 

konzultuje s učitelem 

   

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné 

práce a ochrany životního prostředí při 

experimentální práci 

 dodržuje stanovená pravidla o bezpečnosti 

práce 

   

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při  je seznámen se základním poskytováním První pomoc při drobných poraněních,   
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úrazu v laboratoři první pomoci v laboratoři včetně poskytnutí pomoci při popáleninách 

a při poleptání kyselinami, přivolání 

pomoci při závažnějších poranění 

 

Svět práce 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy  Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 

postupy při pěstování vybraných rostlin 

 volí vhodné postupy pěstování vybraných rostlin 

 volí vhodné postupy při jarní a podzimní úpravě půdy 

 

Základní podmínky pro 

pěstování – půda a její 

zpracování, hnojiva 

Ch- přírodní a chemická 

ochrana půdy, koloběh 

látek v přírodě 

 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich údržbu 

 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu 

   

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou 

kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce při pěstitelských pracích 

 

Zásady hygieny 

Bezpečnost práce 

  

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných profesí 

 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Druhy pracovišť, charakter a 

druhy pracovních činností; 

požadavky kvalifikační, zdravotní 

a osobnostní, 

Úřad práce- Informační a 

poradenské středisko  

Ov – školská soustava 

 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného povolání 

a profesní přípravy 

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy 

 

Volba profesní orientace,  druhy a 

struktura organizací, nejčastější 

formy podnikání, drobné a 

soukromé podnikání 

  

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr vhodného 

vzdělávání 

 využije profesní informace a poradenské služby pro 

výběr vhodného vzdělávání 

 

Práce s profesními informacemi 

a využívání poradenských služeb 

 

  

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových 

situacích schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 

své osoby při vstupu na trh práce 

Možnosti vzdělávání – náplň 

učebních a studijních oborů, 

přijímací řízení, informace 

a poradenské služby, – pracovní 

příležitosti v obci (regionu 

  

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá 

vhodné pracovní postupy, přístroje, 

zařízení a pomůcky pro konání 

konkrétních pozorování, měření a 

experimentů 

 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 

přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 

pozorování, měření a experimentů 

Základní laboratorní postupy a 

metody  

Základní laboratorní přístroje, 

zařízení a pomůcky 

 

F,CH,Př – lab. práce 

Př – první pomoc 

 

 

  

ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, 

průběhu a výsledcích své experimentální 

práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 

experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 

dospěl 

 F,CH,Př,If – zpracování 

protokolů 
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dospěl 

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných 

informačních zdrojích všechny podklady, 

jež mu co nejlépe pomohou provést 

danou experimentální práci 

 vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 

podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 

experimentální práci 

 

   

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné 

práce a ochrany životního prostředí při 

experimentální práci 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 

prostředí při experimentální práci 

   

   

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při 

úrazu v laboratoři 

 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

 

První pomoc při drobných 

poraněních, včetně poskytnutí 

pomoci při popáleninách a při 

poleptání kyselinami, přivolání 

pomoci při závažnějších poranění 

  

 

Matematika 2. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy 
Učivo 

Mezipředmětov

é vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01  

používá přirozené čísla 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků 

 počítá předměty v daném souboru 

 vytváří konkrétní soubory s daným počtem prvků 

 porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 100 

 seznamuje se s názorným zavedením násobení a dělení na 

souborech různých předmětů 

Číselná řada 0 – 100, počítání po desítkách, po 

jedné v oboru do 100 součet a rozdíl čísel, 

závorky 

OSV1  

M-3-1-02  

čte, zapisuje, porovnává přirozená 

čísla do 1000, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti  

čísel 

 čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 porovnává čísla a vztahy mezi nimi zapisuje pomocí 

matematických symbolů 

 pracuje s významy méně – více, menší – větší, první – 

poslední, před a za číslem v dané oboru 

 řeší vztahy o x menší – větší, x krát větší - menší 

Porovnávání čísel, řešení a vytváření SÚ na 

porovnávání čísel, čtení a zápis čísel 

  

M-3-1-03  

užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose  

 orientuje se na číselné ose 

 vyznačí čísla na číselné ose 

 řadí čísla na číselnou osu podle zadaných kritérií 

Číselná osa 0-100 Člověk a jeho 

svět, Člověk a 

svět práce -

výroba metru 

 

M-3-1-04  

provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly  

 sčítá a odčítá čísla bez přechodu a s přechodem přes desítku 

do 100 

 sčítá a odčítá dvouciferná čísla do 100 

 postupuje správně při řešení příkladů se závorkami 

 seřadí vzestupně i sestupně čísla do 100 

+ a - čísel s přechodem 10 do 20, + a – násobků 

deseti,  +  a  – v oboru do 100, 

Násobení  (.) a dělení  (:) přirozených čísel 

v oboru násobilek do 100, násobek, násobení jako 

opakované  + , činitel, záměna činitelů, názorné 
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 vyjmenuje řady násobků 

 násobí a dělí v oboru násobilky 

 používá pojmy činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl 

zavedení . a : na souborech různých předmětů, 

řady násobků daného čísla, automatizace 

násobilek 2, 3, 4, 5, 6, 7 (s možným přesahem 

do 10)automatizace: v oboru probraných 

násobilek, vztahy mezi  . a : v oboru násobilek 

M-3-1-05  

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel  

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke sčítání, odčítání, 

násobení a dělení 

 řeší slovní úlohy na vztahy x krát více – méně, o x více – 

méně 

Řešení a vytváření SÚ na + a, řešení SÚ na . a : 

v oboru násobilek, řešení a vytváření SÚ 

s využitím vztahů n-krát více, n-krát méně 

  

ZÁVISLOSTI, VZTAHYA 

PRÁCE S DATY 

M-3-2-01    

orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času  

 orientuje se v čase a provádí jednoduché převody 

 čte časové údaje 

Den má 24 hodin, hodina 60 min, min 60 sekund, 

čtení údajů na hodinách včetně digitálních, 

sledování jednoduchých závislostí na čase 

Člověk a jeho 

svět - orientace 

v čase, jednotky 

času 

 

M-3-2-02    

popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 odděluje pojem hodina a vyučovací hodina 

 chápe vztahy mezi plus a mínus 

 popisuje jednoduché matematické závislosti 

 uvědomuje si vztahy mezi násobením a dělením 

 odhadne cenu nákupu 

Závislosti různých činností na průběhu času 

během dne, grafické znázornění, závislosti 

různých činností během týdne, měsíce 

 

Člověk a jeho 

svět 

 

M-3-2-03 - doplňuje tabulky, 

schémata, posloupnosti čísel 

 doplňuje jednoduché tabulky a posloupnosti čísel    

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-3-3-01   

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa, nachází v realitě 

jejich reprezentaci 

 kreslí rovné, křivé a lomené čáry 

 rozlišuje bod, přímku, polopřímku, úsečku 

 rozezná a pojmenuje kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník 

 modeluje a popíše jednoduché geometrické útvary podle 

zadání 

 vyznačí bod 

 rýsuje přímé čáry 

 pojmenuje, modeluje a vyhledá krychli, kvádr, kouli a válec 

ve svém okolí 

Geometrická tělesa v praxi, jehlan a kužel, 

modelování těles 

Člověk a svět 

práce - práce 

s modelovací 

hmotou 

 

M-3-3-02    

porovnává velikosti útvarů, měří a 

odhaduje délku úsečky 

 roztřídí útvary podle velikosti 

 orientuje se v jednotkách délky a provádí jednoduché 

převody 

 porovnává, měří a odhaduje délku úsečky 

 učí se rýsovat úsečku dané délky 

Úsečka, lomená čára, délka úsečky, základní 

jednotky m a cm, označení bodů a úseček, 

kreslení křivých a rovných čar, rýsování 

úseček, měření délky úsečky 

  

M-3-3-03    

rozeznává a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

 pracuje se stavebnicí 

 modeluje a vystřihuje podle pokynů 
Užití stavebnic a modelovací hmoty, 

vystřihování z papíru 

Člověk a svět 

práce -

modelování, 

práce se 

stavebnicí, 

stavby 

z krabiček apod. 
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Matematika 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
Ročníkové výstupy 

Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01 - používá přirozené čísla 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků 

 Číselná řada 0- 1000, počítá po stovkách, desítkách a jednotkách 

v oboru do 1000 

Číslo a početní operace obor 

přirozených čísel 0 - 1000 

OSV1  

M-3-1-02  

čte, zapisuje, porovnává přirozená 

čísla do 1000, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti  

čísel 

 čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 porovnává a rozkládá čísla v daném oboru 

 zapisuje vztahy mezi čísly pomocí matematických symbolů 

 pracuje s významy méně – více, větší – menší, první poslední, 

před a za číslem v daném oboru 

 řeší vztahy o x větší – menší, x krát větší – menší 

 rozlišuje sudá a lichá čísla 

Porovnání čísel   

M-3-1-03  

užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose  

 orientuje se na číselné ose 

 vyznačí daná čísla na číselné ose 

 řadí čísla na číselnou osu podle zadaných kritérií 

Číselná osa Pracovní činnosti – výroba 

číselné osy 

 

M-3-1-04  

provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly  

 sčítá a odčítá zpaměti v daném oboru 

 násobí a dělí v oboru násobilky 

  násobí a dělí mimo obor násobilky 

 dělí se zbytkem 

 zaokrouhluje čísla na desítky a stovky 

 řeší příklady se závorkami 

 sčítá a odčítá písemně dvojciferná a trojciferná čísla 

 písemně násobí jednociferným činitelem 

Pamětné početní operace 

násobilka 

 

dělení se zbytkem 

zaokrouhlování 

závorky 

písemné algoritmy početních 

operací 

  

M-3-1-05  

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel  

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke sčítání, odčítání, 

porovnávání, násobení a dělení čísel 

 seznamuje se slovními úlohami vedoucími ke dvěma početním 

výkonům s možností využití závorek 

 řeší a tvoří slovní úlohy na vztahy x krát více – méně, o x více – 

méně 

slovní úlohy VMegS1  

ZÁVISLOSTI, VZTAHYA 

PRÁCE S DATY 

M-3-2-02    

popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 řeší matematické vztahy 

 zpracovává úlohy z praktického života 

 respektuje jednoduché závislosti a jejich vlastnosti 

  zkontroluje vrácené peníze při placení 

 používá peníze v běžných situacích 

matematické vztahy 

závislosti z praktického života, 

způsoby placení 

  

M-3-2-03    

doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

 seznamuje se s matematickými schématy 

  doplňuje tabulky na sčítání, odčítání, násobení a dělení 

 doplňuje posloupnost čísel 

schémata 

tabulky 

posloupnost čísel 
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GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-3-3-01   

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa, nachází v realitě 

jejich reprezentaci 

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné 

útvary a jednoduchá tělesa 

 nachází příklady rovinných útvarů a těles ve svém okolí 

Geometrie – základní rovinné 

útvary, tělesa – krychle, 

kvádr, koule, kužel, jehlan, 

kužel, válec 

Pracovní činnosti - stavby 

z různých materiálů, 

modelování, stavba ze 

stavebnic a ze sněhu 

 

M-3-3-02    

porovnává velikosti útvarů, měří a 

odhaduje délku úsečky 

 odhaduje a měří délku úsečky na cm a mm 

 porovnává délky úseček 

 užívá jednotky délky a provádí jednoduché převody 

 rozlišuje opačné polopřímky 

 rýsuje přímku i polopřímku 

 sestrojí úsečku dané délky 

délka úsečky 

 

jednotky délky – mm, cm, dm, 

m, km 

polopřímky 

rýsování 

Prvouka- měření, jednotky 

délky 

Pracovní činnosti – měření, 

vytváření plánků apod. 

 

 

Matematika 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy 
Učivo 

Mezipředměto

vé vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-01  

využívá při pamětném počítání 

komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení  

 orientuje se v daném číselném oboru 

 čte a porovnává čísla v daném oboru 

 pracuje s číselnou osou 

 sčítá a odčítá v daném oboru zpaměti 

 násobí a dělí jednociferným číslem zpaměti 

 dělí se zbytkem zpaměti 

 využívá při pamětných i písemných výpočtech komutativní a 

asociativní zákon 

Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000, zápis 

čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel, 

číselná osa 

Pamětné početní operace 

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

OSV1  

M-5-1-02 

provádí písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel 

 zapisuje čísla v daném oboru 

 rozkládá čísla v desítkové soustavě 

 sčítá a odčítá písemně 

 násobí jednociferným a dvojciferným činitelem 

 dělí jednociferným dělitelem 

 užívá závorky 

 řeší jednoduché rovnice a nerovnice 

Zápis a znázornění čísel 

Rozklad čísel 

Písemné algoritmy početních operací 

Závorky 

Rovnice, nerovnice 

  

M-5-1-03  - zaokrouhluje přirozená 

čísla, provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru 

přirozených čísel  

 zaokrouhluje čísla s danou přesností 

 provádí odhad a kontroluje své výpočty pomocí zkoušky 

Zaokrouhlování na statisíce, desetitisíce, tisíce, 

stovky, desítky 

Odhady a kontrola výsledků 

 

  

M-5-1-04   

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel a 

provádění početních výkonů s čísly v daném oboru 

 řeší slovní úlohy na vztahy o n více – méně, n krát více – méně 

 využívá při řešení slovních úloh více početních úkonů 

Slovní úlohy OSV10 

OSV5 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHYA 

PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 - vyhledává, sbírá a třídí 

data   

M-5-2-02 - čte a sestavuje 

jednoduché tabulky a diagramy 

 vyhledává, sbírá a třídí data, používá je v úlohách 

 čte v jízdních řádech 

 orientuje se v jednoduchých diagramech 

 sestavuje jednoduché tabulky na základě přímé úměrnosti 

Závislosti a jejich vlastnosti, diagramy, grafy, 

tabulky, jízdní řády 

Přírodověda, 

Člověk a svět 

práce, Člověk 

a zdraví 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-5-3-01   

narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnici), užívá 

jednoduché konstrukce  

 sestrojí čtverec, obdélník a kružnici 

 rozliší kruh a kružnici 
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, 

rovnoběžky, různoběžky, průsečík, kolmice, 

kolmosti, kružnice, kruh, střed a poloměr 

kružnice, kreslení a rýsování rovnoběžek a 

různoběžek, vyznačování průsečíku, rýsování 

kolmice, rýsování libovolného obdélníku, 

rýsování kružnice s daným středem a poloměrem 

  

M-5-3-02    

sčítá a odčítá graficky úsečky, měří 

délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku, sečtením délek 

jeho stran 

 provádí grafický součet a rozdíl úseček 

 převádí jednotky délky 

 určuje délku úsečky 

 vypočítá obvod obdélníku, čtverce a trojúhelníku 

 vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

Měření délek stran rovinných obrazců, výpočet 

obvodu rovinného obrazce sečtením délek jeho 

stran, provádění odhadů délek různých úseček a 

vzdáleností, měření délek hran tělesa 

  

M-5-3-04    

určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

 určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce a obdélníka  

 užívá základní jednotky obsahu cm
2  

m
2  

mm
2
 

 řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet obsahů čtverce a 

obdélníka 

 vymodeluje kvádr a krychli ze sítě 

Obsah čtverce a obdélníka, řešení jednoduchých 

SÚ na výpočet obsahů čtverce a obdélníka, 

modelování kvádru a krychle ze sítě 

  

M-5-3-05    

rozpozná a znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním papíru 

 pozná a vyhledá souměrný útvar 

 určí osu souměrnosti překládáním papíru 

 nakreslí souměrný útvar ve čtvercové síti 

 vyznačí střed úsečky a narýsuje osu úsečky 

Osa souměrnosti  

Souměrné útvary 

Rovnoramenný trojúhelník 

Rovnostranný trojúhelník 

Určování roviny souměrnosti na modelech, 

souměrné útvary ve čtvercové síti, modelování 

souměrných útvarů 

  

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ 

ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01  

řeší jednoduché praktické SÚ a 

problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech školské 

matematiky 

 řeší jednoduché nestandardní úlohy 

 zdokonaluje si prostorovou představivost 
SÚ, číselné a obrázkové řady, magické čtverce, 

prostorová představivost 

  

M-5-1-05   

modeluje a určí část celku, 

používá zápis ve formě zlomku  

 vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny 

 řeší jednoduché slovní úlohy se zlomky 

Zlomek – část celku, čtení a zápis zlomku   
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Matematika 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy 
Učivo 

Mezipředměto

vé vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-01  

využívá při pamětném počítání 

komutativnost  a asociativnost  

sčítání a násobení  

 orientuje se v daném číselném oboru 

 čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 porovnává a používá matematické symboly 

 vyznačí daná čísla na číselné ose 

 rozkládá čísla v desítkové soustavě 

 čte a  zapisuje římské číslice 

 sčítá a odčítá v daném oboru zpaměti 

 násobí a dělí jednociferným číslem a násobky deseti 

 dělí se zbytkem 

 využívá při pamětných i písemných výpočtech komutativní a 

asociativní zákon 

Přirozená čísla do 1000 000 a přes milion, 

posloupnost přirozených čísel, číselná osa, 

porovnávání, čtení a zápis čísel větších než 1000 

000 

  

M-5-1-02  

provádí písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel 

 sčítá a odčítá písemně 

 násobí víceciferným číslem 

 dělí dvojciferným dělitelem 

 užívá závorky 

 řeší jednoduché rovnice a nerovnice 

Pamětné +  a  –  přirozených čísel, pamětné .  a  : 

přirozených čísel 

Písemné algoritmy početních výkonů, odhady a 

kontrola výsledků, užití písemných algoritmů 

násobení (až čtyřciferným činitelem), dělení 

jednociferným a dvojciferným dělitelem 

  

M-5-1-03   

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru 

přirozených čísel  

 zaokrouhluje čísla s danou přesností 

 provádí odhad a kontrolu svého výpočtu 

 používá ke kontrole kalkulátor 

 

 

Zaokrouhlování na miliony   

M-5-1-04   

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 

osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel a 

provádění početních výkonů s čísly v daném oboru 

 řeší slovní úlohy na vztahy o x více-méně, x krát více-méně 

 využívá při řešení úloh jednoduché rovnice i výpočet 

aritmetického průměru 

 používá při řešení více početních úkonů 

Řešení SÚ na 1-2 početní výkony, užití 

vlastností početních výkonů (K,A,D), řešení 

jednoduchých a složených SÚ 

  

M-5-1-06 - porovná, sčítá a odčítá 

zlomky se stejným jmenovatelem v 

oboru kladných čísel 

 porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

 řeší jednoduché slovní úlohy se zlomky 

 

Sčítání a odčítání zlomků se stejným 

jmenovatelem,  

  

M-5-1-07   

přečte zápis desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose desetinné číslo 

dané hodnoty 

 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 

vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného 

života 

 přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin 

na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 

Desetinná čísla – čtení, zápis, znázornění na 

číselné ose 

  

M-5-1-08    znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná čísla Záporná čísla – znázornění na číselné ose   
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porozumí významu znaku „mínus“ 

pro zápis celého záporného čísla a 

toto vyznačí na číselné ose 

v rozmezí –100 až +100 

 nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě 

(teploměr) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHYA 

PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 - vyhledává, sbírá a třídí 

data   

M-5-2-02 - čte a sestavuje 

jednoduché tabulky a diagramy 

 vyhledává data podle zadaných kritérií 

 sbírá a třídí data 

 čte a sestavuje jednoduché diagramy 

 čte v jízdních řádech a jednoduchých grafech 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky 

 řeší úlohy s přímou úměrností 

Proměnná, nezávisle - proměnná, závisle 

proměnná, grafy, soustavy souřadnic, 

dosazování za proměnnou, čtení a sestavování 

tabulek různých závislostí, sloupcových 

diagramů, zakreslování grafů 

  

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-5-3-01   

narýsuje a znázorní základní rovinné 

útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnici), užívá 

jednoduché konstrukce 

 seznamuje se s trojúhelníkovou nerovností jako podmínkou 

sestrojitelnosti trojúhelníku 

 sestrojí obecný, rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý 

trojúhelník 

 sestrojí čtverec, obdélník a kružnici 

 rozliší kruh a kružnici 

Konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, 

kružnice 

  

M-5-3-02 - sčítá a odčítá graficky 

úsečky, měří délku lomené čáry, 

obvod mnohoúhelníku, sečtením 

délek jeho stran 

 vypočítá obvod obdélníka, čtverce a trojúhelníku 

 převádí jednotky délky 

 změří délku lomené čáry 

Obvody obrazců 

Jednotky délky 

  

M-5-3-03   

sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 sestrojí a zapíše kolmice a rovnoběžky Rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem   

M-5-3-04    

určí obsah obrazce pomocí čtvercové 

sítě a užívá základní jednotky obsahu 

 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě  

 užívá základní jednotky obsahu 
Obsah obrazců 

Jednotky obsahu 

  

M-5-3-05    

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově souměrné útvary a 

určí osu souměrnosti útvaru 

překládáním papíru 

 pozná útvar osově souměrný 

 sestrojí osu souměrnosti čtverce, obdélníku, 

rovnoramenného a rovnostranného trojúhelníku 

Osa souměrnosti, souměrné útvary, 

rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný 

trojúhelník, určování os souměrnosti 

překládáním papíru na názorných obrazcích 

(hvězda, motýl), určování roviny souměrnosti 

na modelech, souměrné útvary ve čtvercové 

síti, konstrukce souměrného útvaru ve 

čtvercové síti, modelování souměrných útvarů 

  

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ 

ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01  - Řeší jednoduché 

praktické SÚ a problémy, jejichž 

řešení je do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a algoritmech 

školské matematiky 

 SÚ, číselné a obrázkové řady, magické čtverce, 

prostorová představivost 

OSV1  
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