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Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S NÁZVEM „Škola pro děti I.“ 

Dodatek č. 2: Český jazyk a literatura – 1. stupeň, 1. ročník 

Číslo jednací:  

  2022/669/Neu            A5 

Koordinátorka: Mgr. Šárka Neumannová 

Školská rada projednala dne: 22.6.2022 

Pedagogická rada projednala dne: 21.6.2022 

Dodatek č.2 nabývá platnosti ode dne: 1.9.2022 

Dodatek č.2 nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2022 

Změny v ŠVP budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků. 
 

V souladu se školským zákonem, souvisejícími právními předpisy a s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento Dodatek č. 2: 
Český jazyk a literatura – 1. ročník. Dodatek č. 2 upravuje obsah učiva a školní výstupy v českém jazyce a literatuře v 1. ročníku. 
Dodatek č. 2 ŠVP ,,Škola pro děti I‘‘ upravuje kapitoly 5.1.1 Český jazyk a literatura - 1. stupeň, 1. ročník. 
V Karlových Varech dne 22.6.2022 ………………………………………………………. 

Mgr. Radka Hodačová, ředitelka školy 

mailto:zskonecna@zskonecnakv.cz


Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 
Konečná 917/25, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 
Tel.: 353 564 119, e-mail: zskonecna@zskonecnakv.cz 
IČO: 49753754, datová schránka: feimmj2, číslo účtu školy: 0800448399/0800 

 

 

 

 
 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura 

Ročník: 1. 
 

 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

Komunikační a slohová výchova 

žák 
 

- čte texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 
- porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 
- respektuje základní komunikační pravidla v 

rozhovoru 
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost 
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a  

volí vhodné tempo řeči 
- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 

projev 
- zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním 
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 
- pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a 

dětské básně 
- reprodukuje krátký text podle ilustrací - při poslechu 

pohádek a krátkých příběhů udrží pozornost 
 
 

- praktické čtení – technika čtení, 

čtení pozorné 

- naslouchání věcné – pozorné a 

soustředěné, praktické – zdvořilé, 

vyjádření kontaktu s partnerem 

- mluvený projev, základy techniky 
mluveného projevu - dýchání, 
tvoření hlasu komunikační žánry – 
pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba 

- písemný projev – správné sezení, 
držení psacího náčiní, hygiena 
zraku, zacházení s grafickým 
materiálem 

- sluchové rozlišení hlásek, 
výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových 
skupin 

- poslech literárních textů, 
zážitkové čtení a naslouchání, 

OSV - 1.1 Rozvoj 
schopností poznání 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
ČJL- 3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti 
ČJL- 3-1-04p, ČJL- 3-1-05p, ČJL- 3-1-06p dbá na správnou 

výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 
ČJL -3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 

s psaním 
ČJL -3-1-09p spojuje písmena a slabiky 
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky 

přednes vhodných literárních 
textů, volná reprodukce 
slyšeného textu, dramatizace, 
vlastní výtvarný doprovod 

- základní literární pojmy – 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
báseň, pohádka 
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