
Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

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

vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. 

2. Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

učitel 

- rozvíjí tvořivé schopnosti a tvůrčí potenciál žáků, jejich výtvarné vyjadřování 

- pěstuje estetické cítění žáků 

- rozvíjí představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve výtvarném projevu 

Kompetence k řešení problémů 

učitel 

- vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

- umožňuje žákům výtvarně experimentovat a uplatňovat ve výtvarné činnosti teoretické 

a praktické poznatky 

 Kompetence komunikativní 

 učitel 

- umožňuje žákům vyjadřovat se k různým tématům a situacím 

- svůj výtvarný projev mají žáci možnost prezentovat, obhájit, vyslechnout názory 

spolužáků 

- ve všech formách výtvarného projevu se prezentuje osobnost žáka a dává mu možnost 

individuálně se vyjádřit 

Kompetence sociální a personální 

učitel 

- vytváří tvořivé klima ve třídě 

- uplatňuje metody skupinové práce 

- dodává žákům sebedůvěru 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

Kompetence občanské 

učitel 

- pomáhá žákům vytvářet si vztah k výtvarnému umění, výtvarným hodnotám,  

zaujímat k nim svůj postoj 

- chápat a respektovat estetické požadavky na životní prostředí 

Kompetence pracovní 

učitel 

- učí žáky pracovat s různými výtvarnými materiály 

- seznamuje žáky s netradičními výtvarnými technikami 

- vede žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

- vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

- umožňuje žákům vzájemně si pomáhat a radit 

3. Průřezová témata: OSV 1, OSV 2, OSV 5, OSV 6, OSV 7, OSV 1, EGS 1, MKV 1, EV 3,        
     EV 4, MDV 5, MDV 7 

4. Časové vymezení předmětu: 6 hodin 

     6. roč. 2h 

     7. roč. 2h 

     8. roč. 1h 

     9. roč. 1h 

 



5. Organizační vymezení předmětu: Výuka se realizuje formou vyučovacích hodin v pracovně   

Vv, počítačové učebně, učebně s AV technikou nebo v terénu. Návštěva historických památek, 

galerií, výstav obrazů.  

 


