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Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 

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

Dodatek č. 6: Český jazyk a literatura – 2. stupeň, 6.,7.,8.,9. 
ročník 

Číslo jednací:  

 2022/674/Neu             A5 

Koordinátorka: Mgr. Šárka Neumannová 

Školská rada projednala dne: 22.6.2022 

Pedagogická rada projednala dne: 21.6.2022 

Dodatek č.6 nabývá platnosti ode dne: 1.9.2022 

Dodatek č.6 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. 6: 
Český jazyk a literatura – 6.,7.,8.,9. ročník. Dodatek č. 6 upravuje obsah učiva v českém jazyce a literatuře v 6.,7.,8.,9. ročníku. 
Dodatek č. 6 ŠVP ,,Škola pro děti I‘‘ upravuje kapitoly 5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň, 6.,7.,8.,9. 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: 6. 

 
 
 

Očekávané výstupy Učivo  Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty  

Poznámky 

Žák 
Jazyková výchova 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  
 

- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 

Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a v souvětí 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí   

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  

 
 
 

 
Tvarosloví  
- slovní druhy 
- mluvnické významy a tvary slov 
- jazykové příručky 
 
Skladba 
- základní a rozvíjející větné členy 
- věta jednoduchá 
- souvětí 
 
 
 
Zvuková podoba jazyka  
- zásady spisovné výslovnosti 
- modulace souvislé řeči 
- intonace 
- členění souvislé řeči 
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- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 

zdůvodní jejich užití 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření:  
Žák  
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu  
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná 
jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje 
slovesa   
ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk  
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí  
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami 
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov  
ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem   
 
Žák 
Komunikační a slohová výchova 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé 

práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních zájmů 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 

vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel 

mezivětného navazování  

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

 
Obecné poučení o jazyce 
- rozvrstvení národního jazyka 
- jazykověda a její složky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mluvený projev  
- zásady dorozumívání 
- zásady kultivovaného projevu 
- jednoduché komunikační žánry 
Písemný projev 
- vlastní tvořivé psaní na základě poznatků 
o jazyce a stylu, o základních slohových 
postupech a žánrech 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
OSV – 2.3 
Komunikace 
Z, OV 

 

MV – 1.1 Kritické 

čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

VV 
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- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření:  
Žák  
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; 
reprodukuje text  
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v 
komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk  
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše 
děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 
připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického 
pracovníka písemně zpracuje zadané téma  
 
 
 
 
 
 
 
Žák 
Literární výchova 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literární druhy a žánry 
- poezie, próza, drama 
- žánry lyrické, epické, dramatické 
Základy literární teorie   
-  struktura literárního díla 
- jazyk literárního díla 
- literatura umělecká a věcná 
Tvořivé činnosti s literárním textem 
- volná reprodukce přečteného textu  
- záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- 2.1 Poznávání 

lidí 
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- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a 
názory na umělecké dílo  

 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření:  
Žák  
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho 
hlavní myšlenku  
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení  
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry  
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti 
literatury - má pozitivní vztah k literatuře  
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kultura 

Vyučovací předmět Český jazyk 

Ročník: 7.ročník 
 
 
 

 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

Žák 
Jazyková výchova 

 
Slovní zásoba a tvoření slov 

 
OSV - 2.2 Mezilidské 

 

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, 
zvláště ve frazémech 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

- význam slova 

- homonyma, synonyma 

- obohacování slovní zásoby 

- způsoby tvoření slov 

Tvarosloví 

- slovní druhy 
- mluvnické významy a tvary slov 
Skladba 

vztahy 

D 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a v souvětí 

- základní a rozvíjející větné členy 

- věta jednoduchá 

 

 - souvětí  

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

Pravopis 

- lexikální, morfologický, syntaktický 
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Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

    

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná 
jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje 
slovesa 
ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí 
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami 
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov 
ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem 

  

 

Žák 
Komunikační a slohová výchova 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 

názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 

nebo porovnáváním s dostupnými informačními 

zdroji 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

 

 
Mluvený projev 

 

 
Z 

- zásady dorozumívání PŘ 

- zásady kultivovaného projevu  

- připravený i nepřipravený projev  

 
Písemný projev 

 

- vlastní tvořivé psaní na základě  
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Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 

poznatků o jazyce a stylu, o základních 

slohových postupech a žánrech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p   čte   plynule   s   porozuměním; 
reprodukuje text 
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v 
komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše 
děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 
připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického 
pracovníka písemně zpracuje zadané téma 
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Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

Žák 
Literární výchova 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 

popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 

slovy interpretuje smysl díla 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 

návštěvy divadelního nebo filmového představení a 

názory na umělecké dílo 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 

jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 
Tvořivé činnosti s literárním textem 

- přednes vhodných literárních textů 

- volná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu 

- záznam a reprodukce hlavních 

myšlenek 

Základy literární teorie a historie 

- starověká a středověká literatura 

Literární druhy a žánry 

- hlavní vývojová období národní a 

světové literatury, typické žánry a jejich 

představitelé 

OV 

D 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho 
hlavní myšlenku 
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení 
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry 
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti 
literatury - má pozitivní vztah k literatuře 
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět Český jazyk 

Ročník: 8. ročník 
 

 

 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

Žák 
Jazyková výchova 

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, 

zvláště ve frazémech 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 
-  rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 

ve větě a v souvětí 

 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

 

Slovní zásoba a tvoření slov 
- slovní zásoba a její jednotky 
- obohacování slovní zásoby 
- tvoření slov 

 
 
Tvarosloví 
- slovní druhy 
- mluvnické významy a tvary slov 
Skladba 
- základní a rozvíjející větné členy 
- věta jednoduchá a souvětí 

 

Pravopis 
- lexikální, morfologický, syntaktický 

 

OSV – 2.3 
Komunikace 

 

MKV – 2 
Lidské vztahy 

 
D 
Z 
HV 
VV 
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Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 

zdůvodní jejich užití 

Obecné poučení o jazyce 
- slovanské jazyky 
- rozvrstvení národního jazyka 
- jazyková kultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mluvený projev 
- zásady kultivovaného projevu 
- zásady dorozumívání 
- připravený i nepřipravený projev na 
základě poznámek nebo bez poznámek 

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná 
jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje 
slovesa 
ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí 
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami 
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov 
ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem 

 

Žák 
Komunikační a slohový výchova 

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera v hovoru 

- dorozumívá se   kultivovaně,   výstižně,   jazykovými 
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Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

-  odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

-  v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 

vhodně užívá verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči 

-  využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová 

slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky 

a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného 

textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese 

referát 

- referát 
Písemný projev 
- vlastní tvořivé psaní na základě 
poznatků o jazyce a stylu, o základních 
slohových postupech a žánrech 

 

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule   s   porozuměním; 
reprodukuje text 
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v 
komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše 
děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 
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Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického 
pracovníka písemně zpracuje zadané téma 

 
 
 

 
Tvořivé činnosti s literárním textem 

- přednes vhodných literárních textů 

- interpretace literárního textu 

- záznam a reprodukce hlavních 

myšlenek 

Základy literární teorie a historie 

- literatura novověku 

Literární druhy a žánry 

- hlavní vývojová období národní a 

světové literatury, typické žánry a jejich 

představitelé 

  

Žák 
Literární výchova 

- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 

stylu autora 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 

názor doloží argumenty 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 

představitele v české a světové literatuře 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho 
hlavní myšlenku 
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení 
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry 
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti 
literatury - má pozitivní vztah k literatuře 
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura 

Ročník: 9. ročník 
 

 
 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

Žák 
Jazyková výchova 

- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, 

zvláště ve frazémech 

 
-  správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 

ve větě a v souvětí 

 
Slovní zásoba a tvoření slov 
- slovní zásoba a její jednotky 
- rozvrstvení slovní zásoby 
- obohacování slovní zásoby 
- způsoby tvoření slov 

 

Tvarosloví 
- slovní druhy 
- mluvnické významy a tvary slov 

 

Skladba 
- výpověď a věta 
- stavba věty 
- větné členy 

- souvětí 
- pořádek slov ve větě 

 
OSV – 2.3 
Komunikace 
Z, D 
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- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

 

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 

zdůvodní jejich užití 

 
- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 

vhodných jazykových projevů podle komunikační 

situace 

- přímá a nepřímá řeč 
- stavba textu 

 

Pravopis 
- lexikální, morfologický, syntaktický 

 
 
Zvuková podoba jazyka 
- přízvuk slovní a větný 
- větná melodie 

 

Obecné poučení o jazyce 
- jazyk a komunikace (jazyková norma) 
- čeština a skupiny jazyků 
- jazykověda a její disciplíny 
- jazyková kultura 
- původ a vývoj češtiny 

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák 
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná 
jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje 
slovesa 
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný 
jazyk 
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí 
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami 
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov 
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ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem 

 
 
 

Mluvený projev 
- zásady dorozumívání 
- zásady kultivovaného projevu 
- komunikační žánry 
- připravený i nepřipravený projev 
- diskuse 
Písemný projev 
- vlastní tvořivé psaní na základě 
poznatků o jazyce a stylu, o základních 
slohových postupech a žánrech 

- vyjádření postoje ke sdělovanému 
obsahu 
 

 
 
 

OSV – 3.1 Řešení 
problému a 
rozhodovací 
dovednosti 

 
 
MV – 2.1 Tvorba 
mediálních sdělení 
MV – 1.3 Stavba 
mediálních sdělení 
OV 

 

Žák 
Komunikační a slohová výchova 

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 

komunikace a pravidel dialogu 

- využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová 

slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 

otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 

přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o 

text přednese referát 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 

vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel 

mezivětného navazování 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé 

práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních zájmů 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 

vhodně užívá verbálních, nonverbálních, 

paralingvistických prostředků řeči 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích 
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a zaujímá k ní kritický postoj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tvořivé činnosti s literárním textem 

- přednes vhodných literárních textů 

- volná reprodukce přečteného textu 

- záznam a reprodukce hlavních 

myšlenek 

- interpretace literárního textu 

- vytváření vlastních textů 

Základy literární teorie a historie 

- literatura 20. století 

Literární druhy a žánry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGS – 3 Jsme 
Evropané 
D, Z 
VV 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; 
reprodukuje text 
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v 
komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše 
děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 
připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického 
pracovníka písemně zpracuje zadané téma 

 

Žák 
Literární výchova 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 

popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 

slovy interpretuje smysl díla 

- rozeznává základní rysy výrazného individuálního 

stylu autora 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a 

na základě osvojených znalostí základů literární 
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teorie 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 

představitele v české i světové literatuře 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává 

je a jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

- vyhledává informace v různých typech katalogů, 

v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 

návštěvy divadelního nebo filmového představení a 

názory na umělecké dílo 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 

názor doloží argumenty 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu 

v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

- hlavní vývojová období národní a 

světové literatury, typické žánry a jejich 

představitelé 

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho 
hlavní myšlenku 
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení 
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry 
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti 
literatury - má pozitivní vztah k literatuře 
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