
Název předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

1. Vzdělávací obsah: Předmět je obsahově vymezen očekávanými výstupy v RVP ZV pro 

vzdělávací obor Český jazyk a literatura, který je rozdělen do tří složek: Komunikační a 

slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Vzdělávací obsah jednotlivých 

složek  se vzájemně prolíná.  

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

Kompetence k učení – žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího 

procesu. Učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení, vytváří podmínky pro získávání 

dalších informací potřebných k práci, stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu. 

Kompetence k řešení problémů – žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a 

zdůvodňují své závěry, vzájemně si radí a pomáhají. Učitel hodnotí práci žáků způsobem, 

který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 

Kompetence komunikativní – žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory. Učitel vede 

žáky k výstižnému a kultivovanému projevu. 

Kompetence sociální a personální – žáci respektují pokyny pedagogů. Učitel organizuje 

práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů, vede žáky k prezentaci svých 

myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu, vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky. 

Kompetence občanské – učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k 

přírodě, k životnímu prostředí, pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené 

pracovní materiály. 

Kompetence pracovní – učitel vede žáky k organizování a plánování učení, zajímá se, jak 

žákům vyhovuje jeho způsob výuky, požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, 

termínů. 

3. Průřezová témata: OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 5, OSV 6, OSV 7, OSV 8, OSV 10, OSV 11,     

  VDO 1, VDO 2, MKV 2, MDV 1, MDV 4, MDV 6, MDV 7  

4. Časové vymezení předmětu: Celkem hodin: 44 

1. roč.: 9 h 

2. roč.:10 h 

3. roč.: 10 h 

4. roč.: 8 h 

5. roč.: 7 h 

 

5. Výuka se realizuje formou vyučovacích hodin ve třídách, počítačové učebně, učebně 

s interaktivní tabulí. Výjimečně také v terénu při vhodném propojení s učivem. 

 


