
Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
1. Vzdělávací obsah: Předmět je obsahově vymezen očekávanými výstupy RVP ZV pro 

vzdělávací obor Výtvarná výchova.  

a) rozvíjení smyslové citlivosti 

b) uplatňování subjektivity 

c) ověřování komunikačních účinků 

2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a 

řešení výtvarných problémů, využívají poznatky ve výtvarných činnostech, zaujímají a 

vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření. Učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně 

obraznému vyjádření. 

Kompetence k řešení problémů – žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k 

dosažení obrazných vyjádření, přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného 

vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj, využívají získaná poznání při vlastní tvorbě. Učitel 

vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů. 

Kompetence komunikativní – žáci se zapojují do diskuse, respektují názory jiných, 

pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná 

vyjádření. Učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné 

oblasti. 

Kompetence sociální a personální – žáci umí tvořivě pracovat ve skupině, respektují 

různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu.Učitel vede 

žáky ke kolegiální pomoci. 

Kompetence pracovní – žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky, dodržují 

hygienická a bezpečnostní pravidla. Učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další 

praxi. 

Kompetence občanské – žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí. 

Učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům.  

3. Průřezová témata: OSV 1, OSV 2, OSV 5, OSV 8, OSV 9, EGS 1, MKV 1, EV 1 

4. Časové vymezení předmětu: Celkem hodin: 7  

              1. roč.: 1 h 

              2. roč.: 1 h 

              3. roč.: 1 h  

              4. roč.: 2 h 

              5.roč.: 2 h  

5. Organizační vymezení předmětu: Výuka se realizuje formou vyučovacích hodin ve třídách, 

počítačové učebně, učebně s videem a DVD. Výjimečně také v terénu při vhodném propojení s 

učivem. 

 

 


