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Dodatek č.2 ke Školnímu vzdělávacímu programu 

Základní školy Březenecká 4679, 430 04 Chomutov, platnému od 1. 9. 2016 

zapsán pod č.j. ZŠ CVB/2018-346 

 

 

Škola:                               Základní škola Chomutov, Březenecká 4679     

Ředitelka školy:                   Ing. Vladimíra Nováková     

Koordinátor ŠVP:               Mgr. Jana Šťastná    

  

Dodatek k ŠVP byl projednán školskou radou dne   30. 8. 2018 

 V Chomutově   31. 8. 2018        

 

razítko školy      ……………………………………………………..             

Ing. Vladimíra Nováková, ředitelka školy     

   

   

Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program Základní školy Chomutov, Březenecká 4679, 
(platný od 1. 9. 2016) takto:   
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1) Učební osnovy předmětu praktické činnosti  se doplňují výstupy takto: 

Název předmětu: PRAKTICKÉ ČINNOSTI Ročník: 6. 

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy; 
průřezová témata) 

Žák 

Volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používá vhodné pracovní pomůcky a 

Žák 

- provede, vyřeší zadaný pracovní úkol 
správně a ve stanoveném rozsahu a termínu 

- uvede, předvede, ovládá jednoduché 
pracovní postupy na zahradě a při pěstování 
rostlin obecně 

- provede jednoduché pěstitelské činnosti, 
pokusy a pozorování 

- uvede hlavní zásady pěstování vybraných 
rostlin 

- používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje 
a náčiní a osobní ochranné prostředky 

- správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně jejich údržby 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

Bezpečnost a hygiena práce 

- úvod do předmětu, řád učebny, skleníku a 
školního pozemku 

 

Podzimní práce ve skleníku a na pozemku 

- sklizeň zeleniny, způsoby uskladnění 

- příprava půdy po sklizni 

- úklid ve skleníku a kontrola stavu nářadí 

 

Zelenina 

- význam, hlavní druhy zeleniny, osivo, sadba 

EV - lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
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provádí jejich údržbu. 

 

 

 

 

 

Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu. 

 

 

 

 

 

 

Prokáže základní znalost chovu 
drobných zvířat a zásad bezpečného 
kontaktu se zvířaty. 

 

Dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

 

 

- uvede, předvede základní způsoby 
ošetřování pokojových rostlin 

- uvede, předvede využití okrasných rostlin v 
interiéru 

- prokáže základní znalosti a dovednosti o 
chovu zvířat v domácnosti, na praktických 
příkladech zhodnotí význam chovu zvířat 

- udržuje pořádek na pracovním místě 

- dodržuje základní zásady péče o pracovní a 
životní prostředí 

- dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci, hygienická pravidla a předpisy, 
dodržuje technologickou kázeň 

- na modelových situacích předvede 
poskytnutí první pomoci při úrazu 

 

 

 

- způsoby setí a sázení, agrotechnické lhůty, 
rychlení rostlin 

- způsob a podmínky pěstování vybraných druhů 
zeleniny 

 

Okrasné rostliny 

- význam, rozdělení a charakteristika okrasných 
rostlin 

- pokojové květiny, základy pěstování, ošetřování a 
rozmnožování 

- květiny v interiéru - jejich úprava, aranžování, 
řez, vazba 

 

Chovatelství 

- zásady chovu domácích miláčků (pes, kočka) 

- chov cizokrajných ptáků, teraristika 

 

Jarní práce ve skleníku a na pozemku 

- příprava půdy před setím a výsadbou 
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první pomoc při úrazu způsobeného 
zvířaty. 

 

 

 

 

 

Provádí jednoduché práce 
s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rozpoznává jednotlivé technické materiály, 
popíše možnosti jejich využití a úprav 

- dodržuje technologický postup, organizuje 
si svoji pracovní činnost, dodržuje zásady 
bezpečnosti při manipulaci s materiály i 
nářadím a dokáže poskytnout první pomoc 
při úrazu 

 

 

 

 

 

- předpěstování sadby zeleniny 

- pěstování zeleniny 

- práce pro zlepšení školního prostředí 

- ochrana pracovního a životního prostředí 

- spolupráce se Zooparkem - centrem ekologické 
výchovy 

 

-práce s plasty (stříhání, vrtání, řezání, vrtání, 
tvarování teplem) 

-práce s papírem (origami, stříhání, vypichování, 
moderní quilling, tkaní, využití kartonových prvků 
pro zhotovení jednoduchých modelů nábytku, 
návrh dláždění ulice, model plotu) 

-práce s drátkem (drátování, bižuterie) 

-malba na sklo (mozaika, vitráže) 

-bezpečnost práce při manipulaci s materiály, 
nářadím 

-udržování bezpečného pracovního prostředí, 
zásady první pomoci při vzniku úrazu 
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Navrhne a sestaví jednoduché 
konstrukční prvky a ověří a porovná 
jejich funkčnost, nosnost, stabilitu a 
jiné. 

 

 

 

 

-sestavuje dle návodu nebo vlastního návrhu 
daný model, obhajuje vlastní názor při 
montáži, správně zachází s pomůckami, 
dodržuje bezpečnostní předpisy 

 

 

-Stavebnice (dřevěné pro skládání a stavění, 
konstrukční) 

-Práce s textiliemi - ruční práce (šití, háčkování, 
tkaní, uzlování, ruční stehy) 
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Název předmětu: PRAKTICKÉ ČINNOSTI Ročník: 7. 

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy; 
průřezová témata) 

Žák 

Volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin. 

 

 

 

 

Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu. 

 

 

 

Používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu. 

 

Žák 

- provede, vyřeší zadaný pracovní úkol 
správně a ve stanoveném rozsahu a termínu 

- uvede, předvede, ovládá jednoduché 
pracovní postupy na zahradě a při pěstování 
rostlin obecně 

- provede jednoduché pěstitelské činnosti, 
pokusy a pozorování, předvede způsoby 
ošetřování rostlin 

- uvede hlavní zásady pěstování vybraných 
rostlin 

- správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně jejich údržby 

- uvede, předvede základní způsoby 
ošetřování okrasných rostlin 

- uvede příklady známých vztahů rostlin a 
zdraví člověka 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ 

Bezpečnost a hygiena práce 

- seznámení s učivem, řád učebny, skleníku a 
pozemku 

 

Podzimní práce ve skleníku a na pozemku 

- sklizeň ovoce, ošetření květinových záhonů 

- zpracování půdy po sklizni, rytí pozemku 

- práce na kompostu - přehazování, doplňování 
půdy do skleníku 

- úklid a kontrola stavu nářadí v nářaďovně 

 

Půda 

- význam půdy, její vznik a ochrana, vlastnosti 
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Dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu způsobeného 
zvířaty. 

 

 

 

 

 

- prokáže osvojení požadovaných základních 
pracovních dovedností a návyků 

- udržuje pořádek na pracovním místě 

- dodržuje základní zásady péče o pracovní a 
životní prostředí 

- dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci, hygienická pravidla a předpisy, 
dodržuje technologickou kázeň 

- na modelových situacích předvede 
poskytnutí první pomoci při úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

půdy, zjišťování jejích vlastnosti 

- výživa rostlin, průmyslová a přírodní hnojiva, 
zakládání kompostu 

 

Okrasné rostliny 

- okrasné byliny - jednoleté, dvouleté, vytrvalé, 
jejich pěstování 

- okrasné keře, balkonové květiny, jejich pěstování 

- aranžování rostlin, ikebana, aranžování do vázy, 
do misky 

- aranžování suchých rostlin, výběr rostlin, sběr, 
sušení, jednoduchá vazba 

 

Ovocné rostliny 

- druhy ovocných rostlin, množení ovocných 
dřevin 

- pěstování dřeviny, sázení, řez, výživa, ochrana 
před chorobami a škůdci 

- sortiment pěstovaných ovocných dřevin 
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Provádí jednoduché operace 
platebního styku a domácího účetnictví  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-na konkrétních příkladech dokládá 
důležitost domácího účetnictví 

 

 

Léčivé rostliny 

- význam, sběr, pěstování, jejich účinky na 
organizmus, zneužití jako drogy 

 

Ochrana rostlin 

- plevele a choroby rostlin, způsoby ničení 

 

Jarní práce na pozemku a ve skleníku 

- příprava půdy před setím a výsadbou 

- pěstování letniček, trvalek, léčivých bylin, 
okrasných keřů, ovocných stromů 

- práce pro zlepšení školního prostředí 

- ochrana pracovního a životního prostředí 

- spolupráce se Zooparkem, centrem ekologické 
výchovy 

-sestaví rodinný rozpočet 

-jednoduché účetnictví 
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Správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; 
provádí drobnou domácí údržbu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model. 
 

 

-uvede příklady údržby oděvů, úklidu 
domácnosti a odůvodňuje  

-důležitost ekologie, ovládá obsluhu běžných 
domácích spotřebičů,  

-správně zachází s pomůckami, provede 
drobnou domácí údržbu,  

-uplatňuje základní znalosti o domácnosti, 
poskytne první pomoc při úrazu 

 

-sestavuje dle návodu nebo vlastního návrhu 
daný model, obhajuje vlastní názor při 
montáži, správně zachází s pomůckami, 
dodržuje bezpečnostní předpisy 

 

 

 

-úklid domácnosti (prostředky) 

-údržba oděvů, textilií 

-tapetování 

-elektronika v domácnosti 

-třídění odpadu a jeho ekologická likvidace 

-nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

 
Práce s textiliemi - ruční práce (šití, háčkování, 
batikování, tkaní, uzlování, ruční stehy) 
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3. Předmět konverzace v anglickém jazyku doplněn o 7. a 9. ročník. 

Název předmětu: KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Ročník: 7. 

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy; 
průřezová témata) 

Žák 

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných témat. 

 

Rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace. 

 

 

Se zeptá na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích. 

 

Žák 

- vnímá a správně napodobuje výslovnost i 
s melodií a přízvukem, přeloží obsah 

 

 

 

-v jednoduchých větách reprodukuje obsah 
přečteného  

-odpoví na otázky vztahující se k textu 

-orientuje se v textu 

 

-reaguje na běžné situace při hodině, sám 

 

-dialogy na probíraná témata 

 

 

 

 

-jednoduchá četba 

-známé a oblíbené anglické písně dle 
samostatného výběru žáků 

 

 

-herní aktivity rozvíjející klíčové kompetence, 

 

OSV-komunikace 

 

 

 

 

 

   mediální výchova 
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Vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života. 

 

 

Napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat. 

vydává srozumitelné pokyny a informace 

 

-komunikuje se spolužáky v rámci probíraných 
témat 

 

 

-žák samostatně používá dostupné slovníky 
všeho druhu, vyhledává potřebné informace 
z různých zdrojů (internet, knihy, reklamy, 
plakáty) 

vedení v AJ, vyžadující žákovu reakci taktéž v AJ 

 

-slovní zásoba vedoucí ke komunikaci pří výuce 
pouze v AJ 

-dialogy na probíraná témata 

 

-zjednodušené texty 

-témata probíraná dle zájmu žáků 

-forma je ovlivněna materiálem shromážděným 
k těmto tématům 
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Název předmětu: KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Ročník: 9. 

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy; 
průřezová témata) 

Žák 

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných témat. 

 

Rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace. 

 

 

Se zeptá na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích. 

 

Vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 

Žák 

- vnímá a správně napodobuje výslovnost i 
s melodií a přízvukem, přeloží obsah 

 

 

 

-v jednoduchých větách reprodukuje obsah 
přečteného  

-odpoví na otázky vztahující se k textu 

-orientuje se v textu 

 

-reaguje na běžné situace při hodině, sám 
vydává srozumitelné pokyny a informace 

 

-dialogy na probíraná témata 

 

 

 

 

-jednoduchá četba 

-známé a oblíbené anglické písně dle 
samostatného výběru žáků 

 

 

-herní aktivity rozvíjející klíčové kompetence, 
vedení v AJ, vyžadující žákovu reakci taktéž v AJ 

 

OSV-komunikace 

 

 

 

 

 

   mediální výchova 
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každodenního života. 

 

 

Napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat. 

 

-komunikuje se spolužáky v rámci probíraných 
témat 

 

 

-žák samostatně používá dostupné slovníky 
všeho druhu, vyhledává potřebné informace 
z různých zdrojů (internet, knihy, reklamy, 
plakáty) 

 

-slovní zásoba vedoucí ke komunikaci pří výuce 
pouze v AJ 

-dialogy na probíraná témata 

 

-zjednodušené texty 

-témata probíraná dle zájmu žáků 

-forma je ovlivněna materiálem shromážděným 
k těmto tématům 

 

 


