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1 Odchylky pro 1. stupeň – anglický jazyk
Od školního roku 2019/2020 začínají první ročníky s výukou AJ podle ŠVP verze 9.0, tj. s 1 
hodinou v prvním a druhém ročníku. Jejich učební plán a osnovy viz dokument ŠVP Pardubice-
Spořilov 9.0.

Druhé ročníky ve školním roce 2019/2020 absolvují 1 hodinu AJ a dále budou pokračovat podle 
osnov přechodného učebního plánu, viz níže.

Třetí až páté ročníky ve školním roce 2019/2020 pokračují s učebním plánem a osnovami podle 
ŠVP verze 8.0.2. 

1.1 Přechodný učební plán

1.1.1 Charakteristika

Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace je 1 hodina ve 2. ročníku a 3 hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku. 
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků 

v Evropě i ve světě.
Zaměřujeme se na porozumění mluvenému slovu, na osvojení psané i zvukové podoby 

angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici
a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost 

rodilých mluvčích. Využíváme jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace.
Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací a proniká také do 

každodenního života dětí.
S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v 

populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem.
Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci jedné vyučovací 

hodiny ve 2. ročníku a tří vyučovacích hodin týdně, od 3. do 5. ročníku. Učebnice obsahuje nejen 
přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a 
seznamuje je s životem a zvyky jejich vrstevníků.

Formy realizace

Kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v 
písemné a ústní formě, klademe důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné 
způsoby vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové 
programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty.

Předmět je vyučován ve třídách, v učebně VT a v knihovně.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Vyučující využívají všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 
kompetencí.

Kompetence k učení
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 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 žáci propojují získané poznatky do širších celků
 žáci poznávají smysl a cíl učení
Postup
- vedení žáků k ověřování výsledků
- zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace

Kompetence k řešení problémů
 žáci se snaží pochopit problém
 žáci vyhledávají vhodné informace
Postup
- kladení vhodných otázek
- umožnění volného přístupu k informačním zdrojům

Kompetence komunikativní
 žáci komunikují na odpovídající úrovni
 žáci naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
Postup
- vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
- vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…

Kompetence sociální a personální
 žáci spolupracují ve skupině
 žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 žáci jsou schopni sebekontroly
Postup
- hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- podněcování žáků k argumentaci

Kompetence občanské
 žáci respektují názory ostatních
 žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup
- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vedení žáků k diskusi
- vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si

Kompetence pracovní
 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup
- napomáhání při cestě ke správnému řešení
- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:

EGS: jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět
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OSV: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj
MDV: tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu
VDO: principy demokracie

1.1.2 Osnovy

očekávané výstupy
RVP ro

č. výstupy vyučovacího
předmětu

učivo Průřezové
téma

Rozumí 
jednoduchým 
pokynům a otázkám
učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a 
s pečlivou 
výslovností, reaguje 
na ně verbálně i 
neverbálně

2. Pozdraví, rozloučí se, 
představí se , poděkuje

Pozdravy, 
představování, 
poděkování

OSV- 
poznávání lidí,
komunikace

Rozumí obsahu 
jednoduchého 
krátkého 
mluveného textu, 
který je pronášen 
pomalu, zřetelně a 
s pečlivou 
výslovností, pokud 
má k dispozici 
vizuální oporu

2. Slovní zásoba- žáci si 
osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu 
v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů a 
umí ji používat 
v komunikačních 
situacích

Tematické okruhy- 
rodina, škola, zvířata, 
barvy, svátky

rozumí 
jednoduchým 
pokynům a otázkám
učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a 
s pečlivou 
výslovností, a 
reagule na ně 
verbálně i 
neverbálně

3. pozdraví, rozloučí se, 
představí se

Pozdravy, představování
Tematické okruhy – 
rodiny, škola, lidské tělo, 
jídlo, oblékání, zvířata, 
kalendářní rok (svátky, 
měsíce, dny v týdnu)

 

Zopakuje a použije 
slova a slovní 
spojení, se kterými 
se v průběhu výuky 
setkal
 

  přiřazuje fonetickou 
výslovnost písmenům - 
čte slova, správně je 
vyslovuje - vyjmenuje 
základní barvy a 
správně přiřadí barvu 
jednotlivým známým 
předmětům - počítá do 
dvaceti - sděluje svůj 
věk - pojmenuje školní 

Porozumění, četba a 
překlad přiměřeně 
náročného textu
Slovní zásoba k 
jednotlivým tématům
Jednoduché početní 
úkony
Is it..

MKV - 
Multikulturalita
- význam 
užívání cizího 
jazyka jako 
nástroje 
dorozumívání   
OSV - 
poznávání lidí, 
komunikace
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potřeby a předměty ve 
třídě - odpoví na otázku

EV - 
ekosystémy

Píše slova a krátké 
věty na základě 
textové a vizuální 
předlohy. Přiřadí 
mluvenou a psanou 
podobu téhož slova 
či slovního spojení 

3. vybere a použije slovní 
zásobu k jednotlivým 
tématům

 abeceda  

Rozumí obsahu 
jednoduchého 
krátkého 
mluveného textu, 
který je pronášen 
pomalu zřetelně a 
s pečlivou 
výslovností, pokud 
má k dispozici 
vizuální oporu 

3. osloví osobu, vyjádří 
souhlas, nesouhlas, 
aktivně rozumí dialogu 
(audio nebo četba)

komunikace na jednotlivá
témata, reading, listening

 

Rozumí 
jednoduchým 
pokynům a otázkám
učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a 
s pečlivou 
výslovností.
Sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
informace týkající 
se jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného čas a 
dalších 
osvojovaných témat.

4. slovní zásoba – žáci si 
osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu 
v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů a 
umí ji používat 
v komunikačních 
situacích 

Tematické okruhy – 
domov, rodina, škola, 
volný čas, povolání, 
lidské tělo, jídlo, 
oblékání, nákypy, 
bydliště, dopravní 
prostředky, kalendářní 
rok (svátky, roční období,
měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), zvířata, příroda, 
počasí

 

Vyhledává 
potřebnou 
informaci 
v jednoduchém 
textu, který se 
vztahuje 
k osvojovaným 
tématům 

4. zvuková a grafická 
podoba jazyka – 
fonetické znaky 
(pasivně), základní 
výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
–
čte plynule a správně 
jednoduché texty 
vztahující se k tématům 
vyčasuje sloveso  to be, 
utvoří otázku i zápor, 
aplikuje vazbu 

The Alphabet
To be, I am good at, I am 
not good at, sloveso to 
have   
Zájmena osobní, 
přivlastňovací, ukazovací
a tázací, předmětná
Přídavná jména, číslovky
Spojení členu (a, an, the) 
s podstatným jménem a s 
přídavným jménem, 
přivlastňovací pád

OSV - 
mezilidské 
vztahy
MKV – lidské 
vztahy
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Napíše krátký text 
s použitím 
jednoduchých vět a 
slovních spojení o 
sobě, rodině, 
činnostech a 
událostech z oblasti 
svých zájmů a 
každodenního 
života, vyplní osobní
údaje do formuláře 

4. používá rozkaz a 
pobídku Let‘s a reaguje 
na ně
chápe rozdíl mezi větou 
oznamovací, 
rozkazovací a tázací 
- písemně obměňuje 
krátké probrané texty 

mluvnice – základní 
gramatické struktury a 
typy vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení 
a porozumění)
písemně obměňuje krátké
probrané texty 

 

Rozumí 
jednoduchým 
krátkým textům 
z běžného života, 
zejména pokud má 
k dispozici vizuální 
oporu 

4. reprodukuje přiměřeně 
obtížný text o 
probraných tématech      
prezentuje jednoduché 
básničky a písničky        
reprodukuje a obměňuje
pamětně osvojené 
mikrodialogy na určité 
téma

Komunikace na 
jednotlivá témata, čtení 
textů, poslech 
audionahrávek

 

Rozumí slovům a 
jednoduchým 
větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat,
zejména pokud má 
k dispozici vizuální 
oporu .
Rozumí 
jednoduchému 
poslechovému textu,
pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a 
má k dispozici 
vizuální oporu

5. čte nahlas, plynule a 
foneticky správně 
jednoduché texty 
obsahující převážně 
známé jazykové 
prostředky - orientuje se
v obsahu jednoduchého 
textu - používá základní 
slovní zásobu na 
probraná témata - pozná,
vytvoří a správně 
použije přítomný čas 
průběhový 

Tematické okruhy – 
domov, rodiny, škola, 
volný čas, lidské tělo, 
oblékání, nákypy, 
bydliště, kalendářní rok 
(svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), zvířata, příroda 

MKV - lidské 
vztahy    OSV -
poznávání lidí, 
komunikace  

Rozumí 
jednoduchým 
krátkým textům 
z běžného života, 
zejména pokud má 
k dispozici vizuální 
oporu.

5. vyhledá v kapesním 
slovníku a použije 
slovní zásobu k 
jednotlivým probíraným
tématům

Slovní zásoba – žáci si 
osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu 
v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů a 
umí ji používat 
v komunikačních 
situacích, práce se 
slovníkem 

 

Napíše krátký text 
s použitím 
jednoduchých vět a 
slovních spojení o 
sobě, rodině, 

5. písemně nebo ústně 
obměňuje krátké známé 
texty

Mlluvnice – základní 
gramatické struktury a 
typy vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení 
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činnostech a 
událostech z oblasti 
svých zájmů a 
každodenního 
života 

a porozumění).
Sloveso být, mít, 
moci/umět
Přítomné časy (tvorba 
času, oznamovací věta, 
otázka, zápor)
Osobní a přivlastňovací 
zájmena. Množné číslo 
podstatných jmen. 
Přivlastňovací pád. 
Užití existenční vazby 
"There is/there are“

Žák se zapojí do 
jednoduchých 
rozhovorů, 
odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného časů 
a dalších 
osvojovaných témat 
a podobné otázky 
pokládá 

5. pozdraví při setkání i při
loučení,osloví osobu, 
představí sebe a 
představí i ostatní           
-poděkuje,odpoví na 
poděkování                 
naváže kontakt s 
konkrétní osobou         

slovní zásoba k 
jednotlivým 
konverzačním tématům, 
komunikace na probíraná 
témata, poslech 
audionahrávek

 

1.2 Školní roky

1.2.1 Rok 2019/2020

Plán a osnovy:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnov
y

Anglický jazyk +1 z 9.0 +1 přech. 3 z 8.0.2 3 z 8.0.2 3 z 8.0.2

1.2.2 Rok 2020/2021

Plán a osnovy:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnov
y

Anglický jazyk +1 z 9.0 +1 z. 9.0 3 přech. 3 z 8.0.2 3 z 8.0.2

1.2.3 Rok 2021/2022

Plán a osnovy:
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnov
y

Anglický jazyk +1 z 9.0 +1 z. 9.0 3 z. 9.0 3 přech. 3 z 8.0.2

1.2.4 Rok 2022/2023

Plán a osnovy:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy

Anglický jazyk +1 z 9.0 +1 z. 9.0 3 z. 9.0 3 z 9.0 3 přech.

2 Odchylky pro 2. stupeň - výchova ke zdraví a 
anglický jazyk

Od školního roku 2019/2020 je výchova ke zdraví zařazena jako jedna hodina týdně v 6. ročníku a 
vyučuje se podle ŠVP verze 9.0. Sedmé až deváté ročníky pokračují podle plánu a osnov z ŠVP 
verze 8.0.2.

Ve školním roce 2022/2023 už v 9. ročníku nebude výchova ke zdraví, hodinová dotace je použita 
pro anglický jazyk. 

2.1 Školní roky

2.1.1 Rok 2019/2020

Plán a osnovy:

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy

Výchova ke zdraví 1 z 9.0 +1 z 8.0.2 1 z 8.0.2 1 z 8.0.2

Anglický jazyk 3 z 9.0 3

z 9.0 
(stejné
jako
8.0.2)

3

z 9.0 
(stejné
jako
8.0.2)

3 z 8.0.2
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2.1.2 Rok 2020/2021

Plán a osnovy:

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy

Výchova ke zdraví 1 z 9.0 +1 z 9.0 1 z 8.0.2 1 z 8.0.2

Anglický jazyk 3 z 9.0 3 z 9.0 3

z 9.0 
(stejné
jako
8.0.2)

3 z 8.0.2

2.1.3 Rok 2021/2022

Plán a osnovy:

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy

Výchova ke zdraví 1 z 9.0 +1 z 9.0 1 z 9.0 1 z 8.0.2

Anglický jazyk 3 z 9.0 3 z 9.0 3 z 9.0 3 z 8.0.2

2.1.4 Rok 2022/2023

již plně dle verze 9.0, tj. v devátém ročníku bez výchovy ke zdraví. Uvolněná hodina je v ŠVP 
verze  9.0 použita k posílení angličtiny. Vyšší dotace slouží k prohlubování učiva a konverzaci.

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

hod osnovy hod osnovy hod osnovy hod osnovy

Výchova ke zdraví 1 z 9.0 +1 z 9.0 1 z 9.0 - -

Anglický jazyk 3 z 9.0 3 z 9.0 3 z 9.0 3+1 z 9.0
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