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      razítko školy 

 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ulice Hranická  

ve znění platných dodatků od 1. 9. 2013 takto: 

1. Učební plán 

1.1. V učebním plánu 2. stupně se přesunuje Další cizí jazyk – Ruský jazyk do vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace s časovou dotací 2 hodiny týdně v 7. – 9. ročníku. 

1.2. V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení:“Dalších 6 hodin je použito na výuku dalšího 

cizího jazyka nebo jiného volitelného obsahu a to od 7. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. 4 

hodiny jsou využity na volitelné vyučovací předměty, v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.“ 

1.3. Do poznámek k učebnímu plánu se doplňuje sdělení: Další 4 hodiny jsou využity na volitelné 

předměty v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. 

1.4. Ve školním roce 2013/2014 bude vyučován Ruský jazyk v 8. ročníku 3 hodiny týdně, ve 

školním roce 2014/2015 bude vyučován Ruský jazyk v 9. ročníku 3 hodiny týdně a žáci si 

budou volit pouze jeden volitelný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně. 

1.5. Učební plán a přehled volitelných předmětů pro školní rok 2013/2014  je obsahem Přílohy č. 1 

tohoto dodatku. 

 

2. Učební osnovy 

2.1.  Učební osnovy – 1. Stupeň 

2.1.1. Matematika  

-  výstupy, které jsou upraveny, případně vloženy nové, doplněné učivo: 

4. ročník Aritmetika 

Nový výstup: 

 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel 

Učivo: odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

 

5. ročník Aritmetika 



Nový výstup: 

 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na 

číselné ose 

Učivo: znázorňování čísel na číselné ose 

 

2.1.2. Prvouka  

Do charakteristiky vyučovacího předmětu je doplněno: 

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu: 

- vede k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, 

včetně chování při mimořádných událostech. 

- výstupy, které jsou upraveny, případně vloženy nové, doplněné učivo: 

2.ročník  Člověk a rodina 

Nový výstup: 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,  jejich přednostem 

i nedostatkům 

2. ročník Škola, okolí školy 

Nový výstup: 

 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 

času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná 

tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

 

3.ročník Člověk 

Nový výstup: 

 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 

času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná 

tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

 

2.1.3. Přírodověda  

- výstupy, které jsou upraveny, případně vloženy nové, doplněné učivo: 

4. ročník Podmínky života na Zemi 

Nový výstup: 

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

 

Učivo: látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání 

látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek 

 

4.ročník Rostliny a živočichové v zahradě a na poli 

Nový výstup: 

 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

4.ročník Rostliny suchých stanovišť 

Nový výstup: 

 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 



4.ročník Ochrana životního prostředí 

Nové výstupy: 

 zkoumá základní společenstva ve  vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

Učivo: rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 

  rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné    

         události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 

 

5.ročník Člověk 

Nové výstupy: 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

 rozlišuje základní rozdíly mezi  lidmi, obhájí  a odůvodní své názory, připustí svůj omyl 

a dohodne se na společném postupu  řešení  

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují 

základní lidská práva nebo demokratické principy 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 

narození 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových 

látek 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní 

ochranou 

 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

Učivo: 

 rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a 

funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání 

soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, 

politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“ 

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání 

vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům 

péče o zdraví - zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání 

potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 

infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí 

a úrazů, první pomoc, při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena 

partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské  

vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality 

návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 

 návykových látek 

 nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií 

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 



prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní  

značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích 

šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích 

přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla  

tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení   

(varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,  

ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém 

 

5.ročník  Země ve vesmíru 

Nový výstup: 

 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních období 

 

2.1.4. Vlastivěda  

Do charakteristiky vyučovacího předmětu je doplněno: 

Seznamují se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí 

soužití lidí, celou společnost nebo i svět. 

- výstupy, které jsou upraveny, případně vloženy nové, doplněné učivo: 

4.ročník Vlastivěda- naše vlast 

Nové výstupy: 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

význam  

 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne 

a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy 

a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

Učivo: právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,  

protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci,  

vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a  

výdaje domácnosti;  hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce 

peněz, úspory, půjčky 

kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura 

základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti,  

 nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí 

4.ročník Obrazy ze starších dějin českých 

Nové výstupy: 

 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 

jevy 



 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 

minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých 

kulturních památek 

 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti s využitím regionálních specifik 

 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území 

v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 

Učivo: orientace v čase, kalendář, časová přímka 

4.ročník Putování po české republice 

Nové výstupy: 

 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

2.2.  Učební osnovy – 2. stupeň 

2.2.1. Výchova ke zdraví 

Do charakteristiky vyučovacího předmětu je doplněno: 

Vzdělávání je zaměřeno……. 

- na ochranu zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech 

a na využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí 

- výstupy jsou doplněny: 

7.ročník – Vztahy mezi lidmi  

Nový výstup: 

 chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování 

 

2.2.2. Občanská výchova 

Do charakteristiky vyučovacího předmětu je doplněno: 

Vzdělávání ……Přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při 

běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech. Přibližuje žákům úkoly důležitých 

politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců 

do občanského života. 

Vyučování se orientuje zejména na to, 

- aby žáci uplatňovali aktivní přístup k ochraně majetku při běžných, rizikových i mimořádných 

událostech i poznávání otázek obrany státu 

- aby se žáci orientovali v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 

(rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 

 

-  výstupy, které jsou upraveny, případně vloženy nové, doplněné učivo: 



6.ročník  Stát a hospodářství změna názvu  - Člověk, stát a hospodářství 

 dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi 

Nové výstupy: 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje 

 rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje 

 zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti 

 objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti 

 dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi 

 

7.ročník   Stát a hospodářství změna názvu-  Člověk, stát a hospodářství 

 

 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 

jejich ochrany, uvede příklady 

8.ročník  Stát a hospodářství změna názvu Člověk, stát a hospodářství 

 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 

jejich ochrany, uvede příklady 

 

Nový výstup: 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své 

výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané 

 

8. ročník Stát a právo změna názvu-  Člověk, stát a právo 

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 

druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana 

při zajišťováni obrany státu 

Nový výstup: 

 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

 

8. ročník Člověk ve společnosti 

  vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 

v situacích ohrožení a obrany státu 

 

9.ročník  Stát a hospodářství změna názvu – Člověk, stát a hospodářství 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 

placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv 

nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet 

nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 

Nový výstup: 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 

deficitu 

Doplněné učivo: 

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet 

státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní 

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro  

investování a pro získávání prostředků 

tvorba cen, inflace 



 

9. ročník   Stát a právo změna názvu  – Člověk, stát a právo 

Nový výstup: 

 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

 

9. ročník Člověk ve společnosti 

  vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 

v situacích ohrožení a obrany státu 

 

9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět 

 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 

posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 

zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích  

 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

 

 

2.2.3. Přírodopis 

Tematický celek Vyšší rostliny byl přesunut z 6. ročníku do 7. ročníku (časová dotace v 7. ročníku 

byla posílena ve ŠVP 1. 9. 2012) 

- výstupy, které jsou upraveny, případně vloženy nové: 

8.ročník  Řízení organismu 

Nový výstup: 

 objasní význam zdravého způsobu života 

9.ročník Geologické děje 

Nový výstup: 

 charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, 

jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

2.2.4. Zeměpis 

- výstupy, které jsou upraveny, případně vloženy nové: 

8.ročník Krajina a životní prostředí 

Nový výstup: 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pobytu v krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 

2.2.5. Dějepis 

- výstupy, které jsou upraveny, případně vloženy nové: 

9. ročník Moderní doba 



 zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kulturní prostředí 

Učivo: název ČSR změněn na Československo 

2.2.6. Volitelné předměty 

Volitelné předměty jsou zařazeny v 8. a 9. ročníku. Výstupy a učivo Výtvarných technik 7. 

ročníku bylo přesunuto do 8. ročníku a 8. ročníku do 9. ročníku. Ruský jazyk je přesunut do 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

2.2.7. Anglický jazyk 

Nově zpracované výstupy a učivo jsou obsahem Přílohy č. 2 tohoto dokumentu. 

2.2.8. Ruský jazyk 

Nově zpracované výstupy a učivo jsou obsahem Přílohy č. 3 tohoto dokumentu. 

3. Charakteristika školy 

Změna názvu kapitoly 2.4. Spolupráce školy se zákonnými zástupci a dalšími subjekty. 

Slovo rodič je nahrazeno slovem zákonný zástupce v celé této kapitole. 

4. Evaluace vzdělávacího programu 

Změna názvu kapitoly na Hodnocení žáků. Je vypuštěna část Autoevaluace školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


