
4.3.  Přehled vyučovacích předmětů – 1. stupeň ZŠ 
 

Poř. 

č. Název vyučovacího předmětu Zkratka Poznámky k vyučovacímu předmětu 

Vzdělávací oblast 

Vzdělávací obor 

1. Český jazyk Čj 

Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s minimální hodinovou dotací 

33 hodin, jeho týdenní dotace byla navýšena pro všechny žáky o 

5 hodin  na 38 hodin. Disponibilně je možné ji podle potřeb žáků 

dále navyšovat o 1 hodinu týdně v každém ročníku jako 

vyrovnávací hodinu. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 

2. Anglický jazyk/ Německý jazyk Aj/Nj 

Povinný cizí jazyk začíná ve 2.ročníku s dotací 1 hodiny, od 3. 

do 5. ročníku s dotací 3 hodin. Žák si jej zvolí z nabídky školy, 

v případě, že si rodiče vyberou Nj, je škola povinna je upozornit 

na skutečnost, že nemusí být návaznost na střední škole. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Cizí jazyk ( Aj/Nj) 

3. Matematika M 

Povinný předmět v 1. – 5. ročníku minimální hodinovou dotací 

20 hodin týdně, jeho týdenní dotace byla navýšena pro všechny 

žáky o 4 hodiny na 24 hodin Disponibilně je možné ji podle 

potřeb žáků dále navyšovat o 1 hodinu týdně v každém ročníku 

jako vyrovnávací hodinu. 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika a její 

aplikace 

4. Informatika Inf 

Povinný předmět v 5. ročníku s  dotací 1 hodina týdně. Jeho 

cílem je naplnit vzdělávací obsah stanovený ve výstupech 

vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. 

Připravuje rovněž žáky na využití ICT v jiných předmětech i 

v praktickém životě. 

Informační a 

komunikační technologie 

Informační a 

komunikační technologie 

5. Prvouka Prv 

Povinný předmět v 1. – 3. ročníku s 5 hodinovou dotací. 

Seznamuje žáky se základními zákonitostmi světa kolem nás a 

vytváří předpoklady pro výuku Vlastivědy a  Přírodovědy ve 4. a 

5. ročníku. 

Člověk a jeho svět 

Člověk a jeho svět 

6. Vlastivěda Vl Povinný předmět v  4. a 5. ročníku  s 2 hodinovou týdenní dotací 

( celkem 4 hodiny). Navazuje na výuku Prv v 1. – 3. třídě. 

Člověk a jeho svět 

Člověk a jeho svět 

7. Přírodověda Přv Povinný předmět v 4. a 5. ročníku s 2 hodinovou týdenní dotací 

( celkem 4 hodiny ). Navazuje na výuku PRV v 1. – 3. třídě. 

Člověk a jeho svět 

Člověk a jeho svět 



8. Hudební výchova HV Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s jednohodinovou dotací 

( celkem 5 hodin ).  

Umění a kultura 

Hudební výchova 

9. Výtvarná výchova VV 

Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s jednohodinovou dotací v 1. 

– 3. ročníku a dvouhodinovou dotací v 4. – 5. ročníku ( celkem 

7 hodin ). Jednohodinové týdenní dotace VV a např. PV lze ve 

vhodných případech organizovat „střídavě“ jako 

„dvouhodinovky“ jednou za 14 dnů. 

Umění a kultura 

Výtvarná výchova 

10. Tělesná výchova TV 

Povinný předmět v 1. – 5. ročníku se základní 2 hodinovou 

dotací týdně pro všechny žáky.  V případě, že není potřeba 

navýšit hodinovou dotaci M a Čj, je možné navýšit hodinovou 

dotaci TV o jednu hodinu týdně. Tyto hodiny jsou pak využity ke 

kompenzaci tělesných vad při zdravotní tělesné výchově. 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

11. Pracovní výchova PV 

Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s jednohodinovou dotací 

( celkem 5 hodin ). Jednohodinové týdenní dotace PV a např. VV 

lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako 

„dvouhodinovky“ jednou za 14 dnů. 

Člověk a svět práce 

Člověk a svět práce 

 

 


