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AutorskýtýmvzdělávacíhoprogramuCzechSchoolofCalifornia 

Vzdělávací program je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve škole
vyučovali či stále vyučují. Je ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a
lingvistickýmiexperty. 

KoordinátorkamitvorbyceléhovzdělávacíhoprogramujsouVladiHarrisaJanaWichová.Dále
navzdělávacímprogramuspolupracovalaBarboraBřehovskájakokonzultantkaproobor„ J azyk
a jazyková komunikace” a Pavlína Razova Weigle pro obory „ D
 ějepis - historie české
společnosti” a „Z
 eměpisČeskérepubliky”.VzdělávacíprogramCzechSchoolofCaliforniapro
vzdělávánížáků1.a2.stupněvycházízdosavadníhoVzdělávacíhoprogramuCzechSchoolof
Californiaprovzdělávánížáků1.stupně. 

NedílnousoučástíjespoluprácečlenůdozorčíradyškolyavelkávýpomocMichaelyPavlíkové,
Michaely Žučkové a Terezy Knappkové. Jejich zkušenosti s řízením školy a vedením dozorčí
radynapomohlykúplnostitohotodokumentu. 



Úvod 

Vzorem a inspirací pro tvorbu tohoto programu a pro dosavadní vzdělávání v naší škole je
program České školy bez hranic. Jejich metodická a didaktická práce ve vzděláváníčeského
jazyka a také v oblastech „ M
 ůj český svět” a „ Č
 eské země včera a dnes” se staly pro nás
výchozímbodemprotvorbutohotoprogramu. 


CzechSchoolofCaliforniavycházízkonceptuvýukyčeštinyvzahraničíprodětiod18měsíců
do 15 let, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí.Cílemtohotokonceptujeprostřednictvím
jazykové výchovy v předškolním věku zajistit dětem znalostčeskéhojazykanatakovéúrovni,
aby byly následně schopné zvládnout učivo předmětů Český jazyk a literatura,Člověkajeho
svět,DějepisaZeměpisnaúrovnisvýchvrstevníkůvyrůstajícíchvČeskérepublice. 

Část „ školní vzdělávání”jepodstatoutohotovzdělávacíhoprogramu.ŽácidoCzechSchoolof
California docházejí pravidelně jednoutýdně,cožjimumožňujeplnitřádnoudocházkuvzemi,
kde právě žijí, a získat navíc vzdělání vevýšeuvedenýchpředmětechvrozsahuRámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tento systém jim poskytuje jedinečnou
možnost vyrůstat od nejranějšího věku v plnohodnotném vícejazyčném prostředí, ovlivněném
několikakulturamizároveň. 

Vzdělávací program Czech School of California, který odpovídá požadavkům Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, respektuje vzdělávací koncepci České
republiky a ve vyučovaných předmětech plní nároky na získané klíčové kompetence,
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očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací. Zároveň též definuje nároky na vzdělání
pedagogů. 

CzechSchoolofCaliforniaprovozujesvojičinnostvUSA,tedymimoúzemíČeskérepubliky.Je
proto podřízena rozdílným zákonům a požadavkům ze strany nadřazených institucí v místě
působení. 


1.CHARAKTERISTIKAŠKOLY 

HlavnímcílemCzechSchoolofCaliforniajevýchovačeskymluvícímladégeneracevyrůstající
vUSA,kterábudevdospělostischopnanejenčeskyčístapsát,aletakésizachovápovědomí
o svých kořenech a pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou. Hluboká
znalostčeštinypronibudedobroumotivacíproudržovánívztahůsezemísvéhopůvodu. 

Czech School of California tak přispívá k posílení české národní identity v měnícím se
globalizovanémsvětě.MyšlenkavzniklavPaloAltovroce2010azd
 ebylataképořádánaprvní
jazyková setkání v češtině pro děti. Z této iniciativy postupně vznikla současná vzdělávací
institucesvlastnímnávaznýmvzdělávacímsystémem. 

1.1.CHARAKTERISTIKAŽÁKŮ 

Původ žáků Czech School of California závisí na rodině, ve které děti vyrůstají. Převážná
většina žáků pochází ze smíšených manželství, kdy jeden zrodičůječeskéhopůvodu,druhý
občanemUSAčijinéhostátu.Dětijsoutakvrodinnémprostředíodmaličkavystavenydvěmai
třemrůznýmjazykům. 

Druhouskupinutvoříděti,jejichžobarodičejsouČešidlouhodoběpobývajícívzahraničí.Ityto
dětijsouminimálněbilingvní,neboťjsouvzděláványvUSA. 

Řidčeji přicházejí představitelé třetí či čtvrté generace krajanů, tedy děti dvouobčanůUSA,z
nichžjedenmáčesképředky(nejčastějirodiče)ačeštinuaktivněovládá. 

Posledníkategoriipředstavujídětiznečeskýchrodin,kteréžilypourčitýčasvČeskérepublice
a chtějí si udržet jazyk, jehož základům seběhemsvéhopobytunaučily,čizrodin,kdechtějí
rodičedětemposkytnoutvzdělánívčeskémjazyce. 

1.2.ÚPLNOSTAVELIKOSTŠKOLY 

Czech School of California je neúplná škola, která zajišťuje výuku oborů Jazyk a jazyková
komunikace, Člověk a jeho svět v rozsahu prvního stupně a Jazyk a jazyková komunikace,
Dějepis - historie české společnosti a Zeměpis České republiky v rozsahu druhého stupně
základního vzdělávání. Výchovně-vzdělávací cíle, rozsah a obsahučivajsoustanovenypodle
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požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího
programuprozákladnívzdělávání.ŠkolarespektujevzdělávacíkoncepciČeskérepubliky. 

1.3.VYBAVENÍŠKOLY 

Materiální 

Škola je vybavena všemi potřebnými učebnicemi, pracovními sešity a učebními pomůckami
vydávanými v České republice a schválenými doložkou MŠMT ČR, které jsou pravidelně
dokupovány a obnovovány. Při výuce jsou také využívány různé didaktické počítačové
programy.Vconejvětšímířesepracujesuměleckýmitexty,kteréjsouvybírányizesoučasné
literatury. Žáci jsou podněcováni k četbě dětských časopisů a knih vydávaných v České
republice. Tento kontakt s moderním současným jazykem je v koncepci školy velmi důležitý,
výchovačtenářejejejímpilířem. 

Škola zároveň provozuje knihovnu,kteráobsahujepřes300titulůurčenýchprodětiidospělé.
Knihovna je pravidelně využívána žáky školy a členy české komunity. Knihovna je také
obnovovánaadoplňovánaaktuálnímiknižnímitituly. 

Prostorové 

Škola používá prostory, které vyhovují počtu jejích žáků a zároveň odpovídají finančním
možnostemškoly. 

Technickéahygienické 

Technické vybavení školy závisí na prostorách, které jsou pro výuku pronajaty a kde se
odehrávávýuka.Jsousplněnyhygienicképožadavkydanézákonemvmístěpůsobeníškoly.

1.4.CHARAKTERISTIKAPEDAGOGICKÉHOSBORUPRACOVNÍKŮŠKOLY 

Počet vyučujících je závislý na počtu žáků školy. Škola zajišťuje výuku pouze učiteli s
pedagogickou kvalifikací pro výuku 1. nebo 2.stupně základní školy, či s certifikátem pro
doplňující pedagogické studium. Kvalifikovaní vyučující jsou učitelé s dlouhodobou předchozí
praxíaodborností. 

Každý výukový stupeň má alespoň jednoho pedagoga – garanta výuky – pověřeného
koordinací zajištění výuky na základě vzdělávacího programu. Garant školní výuky pro 1.
stupeňmusíbýtabsolventemoboruUčitelstvípro1.nebo2.stupeň.Garantškolnívýukypro2.
stupeňmusíbýtabsolventemoboruUčitelstvípro2.stupeň. 
Kvalifikovaníučiteléjsoudoplňovánipracovníky,kteřímajízkušenostispracísdětmi.Obzvlášť
jsou vítáni absolventi uměleckých oborů hudebních a výtvarných či absolventipedagogických
oborů vzdělávacích institucí v USA s plynulým českým jazykem a minimálně ukončeným
maturitnímvzdělánímvČeskéRepublice. 
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Všichni vyučující mají možnost se profesně rozvíjet díky dalšímu vzdělávání pedagogických
pracovníků. Samotná práce s dětmi vyrůstajícími ve vícejazyčném prostředí je také zdrojem
cennýchpracovníchzkušeností. 

Ke kvalitnímu a efektivnímu vedení školy napomáhá výkonná ředitelka spolu s ředitelkou
vzdělávání. Škola je řízená vždy minimálně jednou osobou s vysokoškolským vzděláním a
vedoucímpracovníkemsdlouholetýmizkušenostmi,interkulturnímikomunikačnímischopnostmi
akompetencíodpovídajípotřebámškoly. 

Škola je dozorována dozorčí radousloženouzodborníkůaporadců,kteříaktivněnapomáhají
choduarealizaciškolskéinstituceapodílísenarozvojiškoly. 

1.5.MEZINÁRODNÍSPOLUPRÁCE,DLOUHODOBÉPROJEKTY 

Škola aktivně spolupracuje se všemi českými školami působícími na území Severní Ameriky,
včetně Kanady. Spolupráce je založena na pravidelné výměně zkušenostíředitelůškol.Školy
organizujíispolečnédlouhodobéprojekty. 

Dále škola spolupracuje se školami, které působí v rámci projektu Česká škola bez hranic a
takéseškolamivČeskérepublice. 

1.6.SPOLUPRÁCESRODIČIAJINÝMISUBJEKTY 

Spoluprácesrodiči 

Systematickáprácesrodiči,poradenskáčinnostavytvářenízázemíprobilingvnívýchovujsou
velmi důležitou, ne-li stěžejní součástí práce pedagogů školy. Vícejazyčná výchova je velmi
dlouhýanáročnýproces,kterýsedorelativněvysokéhověkudítěte(minimálně10let)setkává
smnohaúskalími. 

Ve školním věku mají rodiče po každém vyučování možnost osobní konzultace s učiteli.
Rodičům jsou k dispozici časově-tematické plány vždy pro nadcházející období, které jim
usnadňujíorientacivevýuce.Zároveňrodičepokaždévýuceobdržíshrnujícízprávuoprůběhu
výuky a také o domácí přípravě dítěte na další výuku. Lze využíttelefonickýchkonzultačních
hodin. Minimálně jednou ročně je v rámci školní výuky organizována ukázková hodina pro
rodičeaděti,kterájezaloženanajejichspolečnépráci.Jetakdánapříležitostrodičům,abyse
seznámili s výukovým prostředím. Zároveň je žákům dána možnost, abysesrodičipřímona
místě podělili o svůj školní svět. Rodičům také velmi pomáhá kontakt s ostatními rodiči a
výměnavzájemnýchkaždodenníchzkušeností.  

Vícejazyčná výchova vyžaduje značné úsilí obou rodičů, respektive celé rodiny. V případě
smíšených manželství mohou být partneři vystaveni nepochopení blízkého okolí (partnerovi
rodiče, prarodiče, přátelé). Rodič, který mluví jazykem v dané zemi cizím a zastupuje jeho
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kulturu,musítakéněkdyčeliturčitémunepřátelskémuchováníipřímozestranysvéhopartnera.
Totonevstřícnéchovánívznikázvícedůvodů:partner,kterýnemluvítímtodruhýmjazykem,se
naráz ocitnemimokonverzačnísféru;můžemítstrachztoho,žebudevespolečnostivypadat
směšněsdítětem,kterémluvíjinak;můžemítstrach,žedruhýjazykbudebrzditpřirozenývývoj
dítěte. Učení druhému jazyku může vnímat jako ztrátu času v zemi, kde se tato znalost jeví
nepotřebnou. To se stává obzvlášť v případě, kdy se jedná o jazyk zastoupen pouze malým
procentem mluvčích na světě. Obtížnost je také dána nedostatkem informací, někdy snadaž
dezinformacemi, které se mohou rodiče dozvědět od pedagogů běžných školskýchzařízenív
zemi.Pokudsenavícvprůběhuprvníchletživotadítěteobjevíproblémsvýslovností(například
koktání), je jako hlavním viníkemproblémuvelmičastooznačenavícejazyčnávýchova.Právě
protojenesmírnědůležitéinformovatbilingvnírodinyovýhodáchvícejazyčnévýchovy,ježjsou
jasněprokázánysoudobýmivědeckýmistudiemi. 

Spoluprácesjinýmisubjekty 

Škola spolupracuje s českými subjekty v zahraničí, např. se zastupitelskými úřady,
organizacemiainstitucemizastupujícímiČeskourepublikuvoblastiSanFranciscoBayAreaas
Generálním konzulátem České republiky v Los Angeles. Dále spolupracuje s institucemi a
organizacemivČeskérepublice,zaměřenýminapedagogickouavýchovnoučinnost.Vzhledem
ke koncepci Czech School of California je důležitá spolupráce s českými nakladatelstvími,
případněknihovnami.Vzahraničísespoluprácezaměřujenasubjekty,kterésezabývajívýukou
jazykůčimezinárodnímikulturnímiprojekty:zahraničníkulturnícentra,mezinárodníškoly. 


2.CHARAKTERISTIKAVZDĚLÁVACÍHOPROGRAMU 

2.1.KONCEPCEŠKOLY 

Školajeurčenadětem1.a
 2.stupněz ákladníškoly. 

DětiškolníhověkujsouzapsánykekaždodennímustudiuvrámciškolskéhosystémuUSA.Zde
sejimdostáváplnohodnotnéhozákladníhovzdělánívcizímjazyce.CzechSchoolofCalifornia
se tedy v této věkové kategorii zaměřuje pouze na následující vzdělávací obory: Jazyk a
jazykovákomunikace,Člověkajehosvět,Dějepis-historiečeskéspolečnostiaZeměpisČeské
republiky. Jejím cílem je dále harmonicky rozvíjet řečové dovednosti žáků, a to v mluvené i
písemné podobě češtiny. Škola chce žákům poskytnout srovnatelné znalosti české kultury,
zvláštěliteratury,strukturyčeskéhojazyka,dějinčeskýchzemí,zeměpisuanárodníchsymbolů
v takovém rozsahu jako mají jejich vrstevníci vyrůstající v České republice. Czech School of
California usiluje uchovat u žáků pocit příslušnosti k českému národu a zajistit jimvzdělánív
oblastech,kteréškolyvzahraničínemohouposkytnout.  

Pravidelná návštěva českého dětského kolektivu též žáky vede k uvědomění si určité
výjimečnosti. Dítě vnímá, že oproti svým vrstevníkům patří navíc do jazykově atímikulturně
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odlišné dětské společnosti, postupně na to začíná být hrdé. Tato skutečnost jevelmidůležitá
projehodalšívztahkČeskérepublice,kčeskýmkořenům,kultuřeahistorii. 

2.2.PROCESPOSKYTOVÁNÍPODPŮRNÉHOOPATŘENÍPRVNÍHOSTUPNĚ 

Vzhledemkespecifickémuzaměřeníškolyajejímuomezenémurozsahuvýukyjsouzažákys
přiznanýmipodpůrnýmiopatřenímipovažovánipředevšímtižáci,jejichžznalostčeštinyvdobě
nástupu do školy není na takové úrovni, aby se mohli bez další pomoci účastnit zde
popisovanéhovýukovéhoprogramu. 

Podohoděsrodičižákůspřiznanýmipodpůrnýmiopatřenímivypracujeředitelkavzděláváníza
pomoci vyučujícího pro tyto žáky individuální plán a plán pedagogické podpory. Při práci s
těmito žáky jenejdůležitějšíjižzmíněnáúzkáspoluprácepedagogů,žákaajehorodičů.Škola
se při vytváření správného prostoru pro rozvíjení osobnosti a jazykové vybavenosti každého
dítětevždyopíráojehorodinuakladevelkýdůraznavzájemnoukomunikaci,kterájezákladem
úspěšnéhovzdělávání. 

Rodiče, či jiní česky mluvící rodinní příslušníci, mají v takové situaci nelehký úkol správného
nastavení domácí jazykové výchovy dítěte v (nejméně) dvojjazyčném prostředí. Rodina je u
těchto dětí nejdůležitějším a největším zdrojem mluvené češtiny, kterou škola následovně
několikhodintýdněrozvíjíaobohacuje. 

Žákům základního vzdělávání s nedostatečnou výchozí jazykovou znalostí škola nabízí též
speciální individuální výukový program „ Č
 eština jako cizí jazyk”, který jim za pomoci metod
běžně užívaných při výuce cizích jazyků umožní rozvinout slovní zásobu na úroveň svých
vrstevníků a následně se zařadit do běžné výuky. Důležitýmnástrojemvzdělávánísevtomto
případě stává individuální online výuková platforma, která umožňuje zařadit jazykové
vzděláváníprodítěvčaseaprostoruvhodnémpronějiučiteleazároveňbezstresudojíždění. 

Škola se v rámci svých prostorových, finančních a personálních možnostínebránívzdělávání
žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními či žáků s odlišnými kulturními a životními
podmínkami.Tytosituacejsouprojednáványvždyindividuálně. 

2.3.ZAČLENĚNÍPRŮŘEZOVÝCHTÉMAT 

Průřezová témata se zabývají otázkami a problémy současného světa, jejich prolínání se
jednotlivými předměty pomáhá dítěti lépe chápat vzájemné souvislosti. Žák tak získává
komplexnějšíahlubšíznalostproblému,kterýnenívytrženzkontextu. 

Pro literární výchovu je klíčové zakomponování v mezipředmětových vztazích, jemuž škola
napomáhá systematickým zařazením průřezových témat: Multikulturní výchova, Výchova k
myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana a
Osobnostníasociálnívýchovy.Tatotématajsoudovýukyzařazovánavždy,kdyžjetovhodné:
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při studiu uměleckého nebo naučného textu, v kontextu současných evropských a světových
událostí,přivyhledáváníinformací. 


3.UČEBNÍPLÁN 

3.1.UČEBNÍPLÁNPRO1.-5.TŘÍDU 

Hodinovédotacezatýdenvročníku

Vzdělávacíobor 

Vyučovacípředmět  1.tř.  2.tř. 3.tř.  4.tř.  5.tř.

Jazykajazyková
komunikace 

Českýjazyka
literatura 

5 

5 

5 

5 

5 

Člověkajehosvět 

Můjčeskýsvět

2 

2 

2 

2 

2 


Vzdělávacíobor„Jazykajazykovákomunikace“:Českýjazykaliteraturajsouvyučoványv
hodinové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně prezenčního studia, doplněné 2 hodinami domácí
práce. 

Vzdělávací obor „Člověk a jeho svět“ je vyučován od 1. třídy v dotaci 1 vyučovací hodiny
týdně. Také tento obor je doplňován domácí přípravou žáka. Výuka tohoto oboru může být
realizovánaivpravidelnýchvýukovýchblocích,někdyizapomociexterníchspolupracovníků. 
Velkáčásttohotovzdělávacíhooborujevyučovánanazákladníchškolách,kterédítěpravidelně
navštěvuje. Naše výuka se proto soustředí pouze na specifická témata dotýkající se české
společnosti, historie a zeměpisu českých zemí a zároveň se vždy prolíná návazností na
vzdělávací předmět „ Č
 eský jazyk a literatura” a obsah, který je v daném časovém období
probírántak,abybylajazykovástránkavýukyvždyakcentovánaabylaisoučástíprojektového
vzdělávánídanéhopředmětu. 

Ivrámcidomácípřípravymajížácimožnostonlinepodporyodučitelůvevzdělávacíplatformě,
kterouproonlinevzdělávánívyužíváme. 

3.2.UČEBNÍPLÁNPRO6.-9.TŘÍDU 

Hodinovédotacezatýdenvročníku  
Vzdělávacíobor
Vyučovacípředmět 
6.tř.  7.tř.  8.tř.  9.tř. 
Jazykajazykovákomunikace 

Českýjazykaliteratura 

5 

5 

5 

5 

Dějepis-historiečeskéspolečnosti  Dějepisčeskévlasti 

1 

1 

1 

1 

ZeměpisČeskérepubliky 

1 

1 

1 

1 

Zeměpisčeskévlasti 
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Předmět„Českýjazykaliteratura” jevyučovánvhodinovédotaci3vyučovacíhodinytýdně
prezenčního studia, doplněné 2 hodinami domácí přípravy. V každé vyučovací hodině je žák
vedenikrespektováníadodržovánípravidelspolečenskéhosoužití. 

Předmět „Dějepis české vlasti” je vyučován v dotaci 0,5 vyučovací hodiny týdně. Výuka
předmětu je doplněna 0,5 hodinou domácí přípravy žáka. Výuka tohoto předmětu může být
realizovánaivpravidelnýchvýukovýchblocích,někdyizapomociexterníchspolupracovníků. 
Velkáčásttohotopředmětujevyučovánanalokálníchzákladníchškolách,kterédítěpravidelně
navštěvuje, protosenaševýukasoustředínaspecifickátématasouvisejícípřevážněsčeskou
historie. Podstatnou součástí tohoto předmětu je i rozšiřování slovní zásoby studenta, jenž
souvisísdanýmpředmětem. 

Předmět„Zeměpisčeskévlasti” jevyučovánvdotaci0,5vyučovacíhodinytýdně.Takétento
předmětjedoplňovándomácípřípravoužákavrámci0,5 hodinytýdně.Výukatohotopředmětu
může být realizována rovněž v pravidelných výukových blocích. Část tohoto předmětu je též
vyučována na základních školách, které dítě pravidelně navštěvuje. Naše výuka se proto
soustředíhlavněnaspecifickátématatýkajícísegeografiečeskéhostátuanarozšířeníslovní
zásobyspojenéstímtopředmětem.Jekladendůraznaaktuálníproblémydynamickyseměnící
společnostiajejíinterakcesk rajinou. 


4.UČEBNÍOSNOVY  

4.1.ŠKOLNÍVÝUKA 

4.1.1.Vzdělávacíoblastjazykajazykovákomunikace 

4.1.1.a) Charakteristikavzdělávacíoblasti  

VzdělávacíoborJazykajazykovákomunikacezaujímáklíčovépostavenívkoncepciškolyaje
jeho alfou i omegou. Péče o všestranný rozvoj komunikativních dovedností dětí, které žijí ve
vícejazyčném prostředí, je hlavním vzdělávacím cílem školy. Hluboká, uvědomělá znalost
několika jazyků a jejich kulturních prostředí, rozvíjená odútléhověku,dávážákůmschopnost
citlivéhopřístupukodlišnostemkulturníhorázu,učíjevhodněmodifikovatsvéverbálníprojevy
s ohledem na rozmanitost komunikačních situací, pěstuje v nich respekt k jiným lidem a
porozumění pro jejich hodnoty, dává předpoklady pro snazší osvojení jiných cizích jazyků. V
dnešním globalizovaném světě jsoutytopostojeadovednostinejennezbytnýmpředpokladem
uplatněnínatrhupráce,aleiprostoupodmínkousoužitíbeznásilnýchkonfliktů. 

Tato vzdělávací oblast se realizuje výlučně v předmětu Český jazyk a literatura, neboť
kompetencevoblastidalšíchjazykůjsoudostatečněrozvíjenymimoprostředíCzechSchoolof
California. 
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4.1.1.b) CharakteristikapředmětuČJL 

PředmětČeskýjazykaliteraturastojívcentrupozornostiučitelů,rodičůižákůajenejvlastnější
příčinou existence školy. Český jazyk a literární výchova cílí nakonkrétníajasnévyjadřování
myšlenek a pocitů, zážitků atakénajazykovouadekvátnosttohotovyjadřování,cožodpovídá
didakticeoboru. 

Splnění vzdělávacích cílů předmětuČeskýjazykaliteraturajepodřízenajakpravidelnáškolní
výuka, tak většina doplňkových aktivit nabízených žákům. Předmět je realizován v časové
dotaci 3 vyučovacích hodin týdněprezenčníhovyučovánía2vyučovacíhodinytýdněpovinné
domácípřípravyrealizovanézaasistencerodičůna1.stupni.Na2.stupnijetentopředměttéž
dotován3hodinamiprezenčnívýukya2hodinamipovinnédomácípřípravy.Zdejekladenvelký
důraz na rozvíjení vyjadřovací schopnosti žáka. Výsledky domácí přípravy jsou nedílnou
součástí portfolia každého žáka, jsou sledoványavyhodnocoványpedagogy,kteřítakédávají
rodičům a žákůmpravidelnouzpětnouvazbu.Domácípřípravaspodporourodičůjenesmírně
důležitým prvkem celé vzdělávací koncepce, neboťvcizojazyčnémprostředíjeaktivnípřístup
rodičů největším motivátorem k úspěchu žáka. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách a
skutečnosti, že všichni žáci zároveň navštěvují cizojazyčnou základní školu, jeví se toto
rozvržení dostačujícím pro plné zvládnutí výstupů předepsaných Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání. Významným doplňkovým prvkem je možnost konzultací
žáků s učiteli i v rámci domácí přípravy, kde online platforma umožňuje komunikaci v časea
prostředívhodnémprodítě. 

Stěžejní složkou předmětu Český jazyk a literatura je Komunikační a slohová výchova. Ústní
komunikace je velmi intenzivně rozvíjena již v předškolní přípravě, jež tvoří nedílnou součást
koncepceškoly.Prioritouprácesžákyškolníhověkujeharmonickýrozvojvšechčtyřřečových
dovedností, a to hravou a přitažlivou formou, s důrazem na aktivní metody učení. Žáci jsou
vedenikuvědomělémuužíváníjednotlivýchútvarůčeskéhojazyka,kekultivovanémuprojevuv
češtině, ale také je rozvíjena jejich obecná schopnost účinné komunikace a diskuse: učí se
naslouchat a zdvořile vystupovat, být platným účastníkem diskuse, vhodně argumentovat,
hovořitpředpublikem,přizpůsobitsvůjprojevadresátovi.Žácisetakéučíhodnotitvystupování
svéasvýchspolužáků,neboťpouzepřiměřenáanezraňujícímzpůsobempodanázpětnávazba
vedekezlepšovánívýkonů.  

Prácestextynejrůznějšíhocharakteru,předevšímpakstextypopulárněnaučnými,zkvalitňuje
žákovuznalostčeskéhojazyka,zvyšujejehodovednostkritickynahlížetnatextazpracovatho
pro vlastní potřebu a další studium. Velký důraz na tyto dovednosti jsou kladeny při výuce
ostatníchpředmětů,žákjevšakmůževyužítivesvécizojazyčnéškole.Nejenzpůsobempráce
s texty, ale i výběrem témat se tu oblast jazykové komunikace mísí s oblastmiČlověkajeho
svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Dějepisčeskévlasti,Zeměpisčeskévlasti;tímto
způsobem jsou také do předmětu Český jazyk a literatura začleňována průřezová témata
Environmentální výchova,Multikulturnívýchova,Výchovakmyšlenívevropskýchaglobálních
souvislostech,Výchovademokratickéhoobčana,Osobnostníasociálnívýchova. 
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Po celou dobu školní docházky jsou žáci stimulováni k vyjádření vlastních pocitů, myšlenek,
představ,zkušeností,kuvolněnífantazieaverbálníhravosti.Tytoaktivityjsouvedenysnahou,
abyčeštinazůstalaprožákyjazykemplnohodnotnýmavnitřněprožitým. 

Vzhledem k výjimečné situaci žáků Czech School of California je ve všech ročnících kladen
mimořádný důraz na zvládnutí socio-kulturních kompetencí v českém jazyce, na rozvoj a
procvičování slovní zásoby anaspisovnouvýslovnost,vzhledemkinterferencidalšíchjazyků.
Nezanedbatelnouúlohusehrávátakésocializačnífaktorškoly,neboťtaječastojedinýmmístem
mimorodinu,kdemohoužácipřirozeněkomunikovatvčeskémjazyce. Velmidůležitoupoziciv
období povinné školní docházky získává jazyková výchova. Je nezbytným předpokladem
ovládnutí spisovné formy jazyka a normativních pravidel psanéhoprojevu.Mluvnicko-lexikální
analýza češtiny také umožňuje žákům vyrůstajícím ve vícejazyčném prostředí uvědomit si
rozdíly a podobnosti v systémech jazyků, usnadňuje porozuměnízákladůmobecnýchstruktur
jazykových systémů, a tím rozvíjí kapacitu učit se cizí jazyky a schopnost abstraktního
uvažování vůbec. Je také příležitostí k hlubší úvaze nad přesným významem mnoha běžně
užívanýchpojmů(národníjazyk,mateřskýjazyk,bilingvismus,atd.),kzamyšlenížákanadjeho
vztahem k českému jazyku a českému národu, k uvědomění sivztahůmezijazyky,khledání
rozdílůapodobností,kotázkámnadvztahemmezijazykemakulturou. 

Tímto způsobem je do výuky opět vtaženo průřezové téma Multikulturní výchovy. Nicméně
nelze zapomínat, že jazyková výchova je především nástrojem k plnohodnotnému ovládnutí
českého jazyka a že jejím hlavním cílem je dát žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
úspěšnou komunikaci v českém jazyce. Proto je realizována v přímé návaznosti na
komunikačníaslohovouvýchovu,viděnaoptikoukonkrétníhovyužitínabytýchznalostí. 

Velká pozornost se věnuje také analýzemluvnickýchapravopisnýchchyb.Tytochybymohou
být často zaviněny neznalostí méně obvyklých slov, nikoliv nepochopením pravidel české
gramatiky. 

Literatura nahrazuje přiznaně pro žáky pravděpodobný „nedostatek” kontaktu s českým
prostředímakulturou.Zaměřujesenavýběrčetbyačtenísporozuměním,časemnapoučnou,
o znalost rozumného objemu odborné terminologie opřenou interpretaci. Také na pochopení
strukturyavýstavbytextůajejichvztahkporozuměnísdělením.Literárnívýchovamátakédaný
kánon knih, který je tematický či daný významnými autory.Výukajeaktivizujícíaindividuálně
zaměřená,podpůrná. 

Podlepokynůučitelesižáciod3.ročníkuvedouzáznamyoindividuálníčetbě,atobuďformou
čtenářských deníků, nebo v portfoliích. Tvůrčími způsoby je zpracována i společná četba v
hodinách(ilustracektextu,dramatizace,domýšlenípříběhu,převyprávěníobsahuzjinéhoúhlu
pohledu,tzv.podvojnýdeníkapod.).Rozmanitépřístupymajízacílumožnitkaždémužákutext
co nejúplněji pochopit, prožít a zpracovat. Zároveň jsou takto znovu vytvářeny příležitosti k
písemnémučiústnímuvyjádřenívčeskémjazyce. 


















-10- 


4.1.1.c)Výchovnéavzdělávacístrategiepředmětuvedoucíkbudováníarozvíjení: 

1)kompetencíkučení 
● Komunikační a slohovou výchovu spojujeme s osobními tématy žáků a aktuálními
událostmi. 
● Při přípravě a tvorbě žákovských projevů vycházíme ze zmapování tématu
prostřednictvímvhodnýchmetod(rozhovory,brainstorming,myšlenkovámapa,atd.). 
● Prostřednictvímportfoliívedemežáky,abysidokumentovalisvůjdlouhodobývývoj. 
● Klademe velký důraz na domácí přípravu, posilujeme vědomí odpovědnosti žáků za
vlastníučení. 
● Vyžadujemeodžákůzhodnocenívlastnípráceiprácespolužáků. 
● Vytvářímepříležitostikpráciseslovníkyajazykovýmipříručkami. 
● Vevýucerozvíjímeipaměťovéučení–žáciseučízpaměti„řady”důležitéprozvládnutí
pravopisu a mluvnice (např. vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické pády, atd.),
memorujíliterárnítexty. 

2)kompetencíkřešeníproblémů 
● Společně sžákyvytvářímeefektivníalgoritmyprořešeníproblémůgramatiky(určování
slovníchdruhů,mluvnickýchkategorií,řešenívětnéhorozboru,atd.). 
● V dialogu s rodiči učíme žáky hledat individuální způsoby řešení jejich výjimečné
jazykovésituace. 
● Pomáhámežákůmvjejichsnazenajítúčinnévyužitíprosvůjbilingvismus. 
● Podporujemežákyksamostatnémuuměleckémuprojevu. 
● Učíme žáky vyrovnávat se samostatně s dlouhodobými úkoly (portfolio, čtenářské
deníky). 

3)kompetencíkomunikativních 
● Vedeme žáky k tomu, aby sevyjadřovalisrozumitelně(ústněipísemně)sohledemna
adresáta,cíliokolnostiprojevu. 
● Ve výuce klademe důraz také na vzájemnou komunikaci mezi žáky, a to i v rámci
různýchtříd. 
● Vedeme žáky kprezentacisvýchnázorůapostojůprostřednictvímmluvníchcvičenína
vybraná témata z jejich každodenního života a z referátů o četbě. V následné diskusi
žácidostávajípříležitostnaučitseobhajovatsvénázoryahodnotitobsahaformutěchto
vystoupení. 
● Vedemežákykvhodnémuauměřenémupoužíváníkomunikačníchtechnologií. 

4)kompetencísociálníchapersonálních 
● Vytváříme učební situace, při nichž si žáci vzájemně pomáhají při osvojování a
opakováníučiva. 
● Vedeme starší žáky k péči omladšíspolužáky,atojakpřispolečnévýuce,takvdobě
přestávky. 
● Vychováváme žáky k respektu kodlišnosti,dbáme,abynevhodněnekomentovalipráci
nebonázoryostatních. 
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●
●

Umožňujeme žákům vyjadřovat své pocity, city, dojmy a nálady, a to prostřednictvím
psanýchimluvníchcvičení. 
Vedemežákykrespektovánívzájemnědohodnutýchpravidelpřirůznýchčinnostech. 


5)kompetencíobčanských 
● Učímežákyvhodnouformouobhajovatsvůjnázorazároveňposlouchatnázoryjiných. 
● Vedemežákykreflexivybranýchspolečenskýchproblémůvrámcimluvníchcvičení. 
● Prostřednictvímvolbytextovýchpodkladůrozvíjímeužákůpocitnárodníhrdostiazájem
oČeskourepubliku,úctukekulturnímtradicímlidstvaakrozvojipřírodníchhodnot. 

6)kompetencípracovních 
● Zapojujemežákydopřípravyškolníchprojektů. 
● Učímežákyvyrovnávatsesamostatněsdlouhodobýmiúkoly(portfolio,čtenářské
deníky,prezentace). 
● Učímežákyhodnotitsvojipráciipráciostatníchpřiměřeněabezzraňujícíchpoznámek. 
● Různýmiformamiseznamujemežákysrozmanitýmiprofesemi-napomáhámejimtak
vytvořitsipředstavuovolbějejichvlastníživotnícesty. 

4.1.1.d)VzdělávacíobsahpředmětuČeskýjazykaliteratura 

1.STUPEŇZÁKLADNÍŠKOLY 

1.ročník 

Očekávanévýstupynakonci1.ročníku 

Učivo 

1.1.Komunikačníaslohovávýchova 



Žákvědoměusilujeovýslovnosthlásekaběžných
hláskovýchskupinvčeštině 

Výslovnost 

Žákdbánasprávnéumisťováníslovníhopřízvuku 

Výslovnost 

Žákaktivněreagujenamluvenéipísemnépokynyv
přiměřenésložitosti 

Věcnénasloucháníačtení 

Žákseúčinnědorozumívzákladníchkomunikačních
situacíchveškole 

Pozdrav,oslovení,omluva 

Žáksesrozumitelněvyjadřujeosvýchzážitcícha
nápadech 

Vyjadřovánízávisléna
komunikačnísituaci 

Žáksispomocíučiteleispolužákůosvojujenováslovaa
učísejesmysluplněpoužívat 

Vyjadřovánízávisléna
komunikačnísituaci 

Žákvědomědodržujezákladníhygienickénávykypři
psaní,používájeivsituacích,kdyneníkontrolován 

Správnésezení,drženípsacího
náčiní,hygienazraku 
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Žákdbánačitelnostaúhlednostpsanéhoprojevu 

Technikapsaní 

1.2.Jazykovávýchova 



Žáksprávněpíšetvaryvelkýchtiskacíchpísmenačíslic 

Tiskacípísmovelké,číslice 

Žáksprávněpíšetvarymalýchivelkýchpísmenabecedy,
správněspojuje 

Psacípísmovelkéimalé

Žákopisujeslovaajednoduchévěty,přepisujejeztiskací
podobydopodobypsací 

Psacíatiskacípísmo,tečka,
čárka,vykřičník,otazník 
Slovo,věta 

1.3.Literárnívýchova 



Žákjednoduchýmzpůsobem(slovně,obrázek)vyjádřísvé Zážitkovénaslouchání 
pocityzeslyšenéholiterárníhotextu 
Žáknahlasčtesporozuměnímjednoduchýtext,
reprodukujejejvlastnímislovy,jednoduševyjádřísvé
pocityzčetby,zilustracekní 

Hlasitéčtení 
Tvořivéčinnostisliterárním
textem 

Žákdomýšlíjednoduchýpříběhpodleilustracíavyprávíjej  Tvořivéčinnostisliterárním
textem 
Žákseorientujevjednoduchýchdětskýchtextech,
vyhledávávnichpožadovanéúdaje 

Řádek,odstavec,stránka 

Žákrecitujekrátkoubáseň 

Přednesvhodnýchliterárních
textů 

Žáksivrámcispolečnéčetbyčtetextzdětskýchčasopisů  Zážitkovéčtení 


2.ročník 

Očekávanévýstupynakonci2.ročníku 

Učivo 

2.1.Komunikačníaslohovávýchova 



Žákpečlivěvyslovuje,dbánaspisovnouvýslovnostvšech
hlásekaobvyklýchhláskovýchskupin 

Výslovnost 

Zhlediskaslovnízásobyagramatickésprávnostižák
vědoměusilujeovyjadřováníobvyklévčeštině,vyhýbáse
doslovnémupřekladuzanglickéhojazyka 

Vyjadřovánízávisléna
komunikačnísituaci 

Žáksesrozumitelněvyjadřujeosvémdennímživotě,
běžnýchudálostechasvérodině 

Vyjadřovánízávisléna
komunikačnísituaci 
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Žákaktivněreagujenaústníprojevučiteleisvých
spolužáků,umípokládatotázky 

Aktivnínaslouchání

Žákzdvořilezahájídialog 

Oslovení,zahájenídialogu 

Žákseúčinnědorozumívzákladníchkomunikačních
situacích,atoústněipísemně 

Prosba,vzkaz,blahopřání 

Žákovládástrukturujednoduchékorespondence,umí
napsatadresu,zformulujestručnýtext 

Adresa,pozdravzprázdnin,
blahopřání(písemnýprojev) 

Žákplynulečtekrátkétexty,vyhledávávnichpožadované
údaje 

Praktickéčtení 

2.2.Jazykovávýchova 



Žákpoznápořadípísmenvčeskéabecedě,umířaditslova Abeceda 
podleabecedyavyhledatslovovabecednímseznamu
Žákrozlišujezvukovouagrafickoupodobuslova,správně
píšeskupinydě,tě,ně,bě,pě,vě,měmimomorfologický
šev 

Hláskyapísmena,písmenoě 

Žákvpísemnémprojevubezchybněoznačujedélku
samohlásekvobvyklýchčeskýchslovech,včetněrozdílu
ú/ů 

Krátkéadlouhésamohlásky 

Žákodůvodňujeasprávněpíšei/ypotvrdýchaměkkých
souhláskáchauvědomělepřipsanívolímezidvojicí
párovýchsouhlásek 

Souhláskytvrdé,měkké,
párové 

Žákčleníslovanahláskyaslabiky,správněvyslovuje
dvojhláskyaslabikotvornésouhlásky,dbánasprávné
děleníslovnakonciřádku 

Hláska,slabika,slovo 
Dvojhláskyau,ou, 
Slabikotvornésouhlásky 

Žáknacházívztahymezipředloženýmislovy,umívytvářet
vlastnípříklady 

Slovasouřadná,nadřazenáa
podřazená 

Žáktřídíslovapodlezobecněnéhovýznamu-děj,věc.
Rozlišuječtyřislovnídruhyvzákladnímtvaru 

Podstatnájména,slovesa,
předložky,spojky 

Žákodůvodňujeasprávněpíševelkápísmenanazačátku
větyavtypickýchpříkladechvlastníchjmenosob,zvířata
místníchpojmenování.Grafickyoznačujezačátekakonec
věty.Rozlišujedruhyvětpodlepostojemluvčíhoakjejich
vytvořenívolívhodnéjazykovéazvukovéprostředky 

Věta 
Jménaobecnáavlastní 

Žákrozeznávětujednoduchouodsouvětí.Umíspojitdvě
větydosouvětíjednoduchýmispojkami 

Větajednoduchá,souvětí,
spojky 

2.3.Literárnívýchova 
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Žákčtetišesporozuměnímjednoduchýtext,reprodukuje
jejvlastnímislovy 

Tichéčtení.Volnáreprodukce
textu 

Žákjednoduchýmzpůsobem(slovně,obrázkem,
dramatizací)vyjádřísvépocityzčetby 

Tvořivéčinnostisliterárním
textem 

Žákdomýšlíjednoduchýpříběh,ústněprezentujesvé
nápady 

Tvořivéčinnosti,dramatizace
literárníhotextu 

Žákrozlišujevyjadřovánívprózeaveverších 

Základníliterárnípojmy
(spisovatel,básník,báseň,
verš,rým) 

Žákvýrazněrecitujekrátkoubáseň 

Přednesvhodnýchliterárních
textů 

Spomocíučitele,knihovníkačirodičesižákvybíráknihy
kečtení-podleilustrací,námětu(případněznámého
autora) 

Základníliterárnípojmy(kniha,
čtenář,ilustrace) 



3.ročník 

Očekávanévýstupynakonci3.ročníku 

Učivo 

3.1.Komunikačníaslohovávýchova 



Žákpečlivěvyslovuje,opravujesvounedbalounebo
nesprávnouvýslovnost

Výslovnost 

Vkrátkýchmluvenýchprojevechžáksprávnědýcháavolí
vhodnétempořeči 

Základytechnikymluveného
projevu 

Zhlediskaslovnízásoby,gramatickésprávnostiakultury
mluvenéhoprojevusežákvyjadřujevpodstatěspisovně,
volívhodnéverbálníineverbálníprostředky 

Vyjadřovánízávisléna
komunikačnísituaci,
mimojazykovéprostředkyřeči 

Nazákladěvlastníchzážitkůazkušenostítvořížákkrátké
mluvenéprojevy 

Mluvenýprojev 

Žákzdvořilýmzpůsobemzahájíaukončídialog 

Základníkomunikačnípravidla 

Žákseúčinnědorozumívzákladníchkomunikačních
situacích,atovústníipísemnépodobě 

Pozvánka,omluvenka 

Žákjednodušepopisujejemuznámépředmětyaděje 

Popisstatickýadynamický 

Žákseřadíilustracepodledějovéposloupnostiavypráví
podlenichjednoduchýpříběh 

Vyprávění 
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3.2.Jazykovávýchova 



Žákporovnávávýznamyslov,přemýšlíovhodnostislov
užitýchvevybranýchtextech.Nabytýchpoznatkůvědomě
využívápřivlastnímjazykovémprojevu 

Slovajednoznačnáa
mnohoznačná,slovacitově
zabarvená,slovaspisovnáa
nespisovná,synonymaa
opozita 

Žákvyhledávtextuslovapříbuzná 

Slovapříbuzná 

Žákodůvodňujeasprávněpíšei/ypoobojetných
souhláskách 

Vyjmenovanáslova 

Žákporovnáváatřídíslovapodlezobecněnéhovýznamu- Podstatnájména,přídavná
děj,věc,okolnost,vlastnost 
jména,slovesaapříslovce 
Žákrozlišujeslovnídruhyvzákladnímtvaru 

Slovnídruhyohebnéa
neohebné 

Žákumíurčitapojmenovatzákladnímluvnickékategorieu Číslo,pádarodpodstatných
podstatnýchjmenasloves 
jmen.Osoba,číslo,čas 
Žákužívávmluvenémprojevusprávnégramatickétvaryu
podstatnýchjmen,přídavnýchjmenasloves 

Číslo,pádarodpodstatných
jmen 
Časováníslovesvpřítomném,
minulémabudoucímčase 

Žákspojujevětydojednoduššíchsouvětívhodnými
spojkamiajinýmispojovacímivýrazy 

Větajednoducháasouvětí 
Spojky 

3.3.Literárnívýchova 



Žákčtevevhodnémfrázováníatempuliterárnítexty
přiměřenéjehověku 

Zážitkovéčtení,technikačtení 

Žákjednoduchýmzpůsobem(slovně,obrázkem,
dramatizací)vyjádřísvépocityzčetby 

Tvořivéčinnostisliterárním
textem,dramatizace 

Žákdomýšlíjednoduchýpříběh,písemněprezentujesvé
nápady 

Tvořivéčinnostisliterárním
textem 

Žákodlišujepohádkuodostatníchvyprávění 

Četbapohádek,českýchbájích
apověstí 

Žákpřednášízpamětivevhodnémfrázováníatempu
básněpřiměřenévěku 

Přednesvhodnýchliterárních
textů 

Žáksivíceméněsamostatněvybíráknihykečtení.S
individuálněpřečtenýmitextypracujetvořivěpodlepokynů
učitele 

Zážitkovéčtení 
Tvořivéčinnostisliterárním
textem 
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Žákprostýmzpůsobemseznámíústněspolužákysdojmy
zesvéindividuálníčetby 

Tvořivéčinnostisliterárním
textem 



4.ročník 

Očekávanévýstupynakonci4.ročníku

Učivo 

4.1.Komunikačníaslohovávýchova 



Žákrozlišujespisovnouanespisovnouvýslovnost,v
oficiálnímstykuvyslovujespisovně 

Výslovnost 

Vmluvenémprojevuvolížáknáležitouintonaciavětný
přízvuk 

Základytechnikymluveného
projevu 

Vdialogusdospělýmiisvýmivrstevníkyžákvyjadřujesvé
názory,aletakénaslouchásvémupartnerovi 

Základníkomunikačnípravidla 

Žákumívésttelefonickýrozhovor,zanechávzkazna
záznamníku 

Mluvenýprojev–základní
komunikačnípravidla 

Žákdokážeústněipísemnězformulovatjednoduchou
zprávuaoznámení 

Zpráva,oznámení 

Žákumívyplnitjednoduchétiskopisy 

Tiskopisy 

Žákpísemněpopisujevěci,osobyaobvykléčinnosti.Sám
sizvolíplánpopisu,usilujeojehododržení 

Popisvěci,osoby,pracovního
postupu(písemnýprojev) 

Žákrozlišízákladnífázenarativníhotextu,dokážesestavit
osnovu 

Vyprávění,obrázkováosnova,
pohádka 

Žáksestavíjednoduchýdopis,dbánajehoformální
strukturu 

Dopis(písemnýprojev) 

Žákčtesporozuměnímpřiměřeněnáročnétextypotichui
nahlas,reprodukujejejichobsahsvýmislovy 

Věcnéčtení 

Žákrozlišujepodstatnéaokrajovéinformacevtextu
Využívánígrafických
vhodnémprodanývěk.Podstatnéinformacezaznamenává  organizérůp
 rozáznam
informací-myšlenkovéa
pojmovémapy 
4.2.Jazykovávýchova 



Žákrozumípojmu„národníjazyk“,vysvětlujesvůjvztahk
jazykům,snimižpřicházídokontaktu 

Národníjazyk 
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Žákporovnávávýznamyslov,zvláštěslovastejnéhonebo
podobnéhovýznamuaslovavícevýznamová.Takto
postupujeipřisvémjazykovémprojevu,především
písemném 

Slovajednovýznamováa
vícevýznamová,synonymaa
opozita,slovaspisovnáa
nespisovná,slovacitově
zabarvená,slovasouřadná,
nadřazenáapodřazená 

Žákrozlišujeveslověkořen,částpředponovoua
příponovou.Rozpoznáslovapříbuzná 

Stavbaslova,slovapříbuzná 

Žákodůvodňujeasprávněpíšeskupinyhlásekbě/bje,pě,
vě/vje,mě/mně 

Pravopisskupinbě/bje,pě,
vě/vje,mě/mně 

Žákrozeznápředponuapředložku,předložkypíše
odděleně 

Předložkyapředpony 

Žákpíšesprávněi/yveslovechpoobojetnýchsouhláskách  Vyjmenovanáslovaajejich
slovapříbuzná 
Podstatnájménasběžnýmikoncovkamižákpřiřazujeke
Skloňovánípodstatnýchjmen 
vzorům,vytvářígramatickysprávnétvary,píšesprávněi/yv
koncovkách.Nabytéznalostiaplikujevesvémmluvenémi
psanémprojevu 
Žákurčujezákladnímluvnickékategorieusloves,vytváří
požadovanétvary.Nabytýchznalostívyužívávesvém
mluvenémipsanémprojevu 

Slovesa:osoba,číslo,způsob
ačasJednoduchéasložené
slovesnétvary,infinitiv 

Žákvyhledávevětězákladnískladebnídvojici,zvolí
spisovnoukoncovkuslovesa(včetněpravopisui/yv
koncovceslovesavpřítomnémaminulémčase) 

Shodapřísudkuspodmětem
(podmětvyjádřený,ne
několikanásobný) 

Žákodlišujevětujednoduchouasouvětí,vprostších
souvětíchurčípočetvětadoplníčárky 

Větajednoducháasouvětí,
spojky 

4.3.Literárnívýchova 



Přihlasitémčteníapřednesuliterárníchtextůžákvědomě
usilujevyjádřitsvojiinterpretacitextu 

Hlasitáčetba,přednes 

Kombinacíverbálníchaneverbálníchprostředkůžák
zaznamenávásvédojmyzčetby 

Zážitkovéčtení 
Tvořiváprácestextem 

Žákvytváříhypotézynadneúplnýmtextem,jednoduchým
způsobemargumentuje 

Tvořiváprácestextem 

Žákrozlišujerůznétypyuměleckýchaneuměleckýchtextů  Rozpočitadlo,hádanka,
říkanka 
Žákrozpoznábajku,svýmislovyvyjádříjejíponaučení 

Bajka 
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Žáknatolikovládánarativnístrukturupohádkyabajky,že
sámmůžetvořitvlastníjednoduchéverzetěchtožánrů 

Pohádkaabajka 
Tvořiváprácestextem 

Žáksisamostatněvybíráknihykečtení,pracujepřitoms
para-textovýmiinformacemi 

Zážitkovéčtení 
Základníliterárnípojmy 

Žáksivedestručnéapravidelnézáznamyočetbě 

Prácesliterárnímtextem,
čtenářskýdeník 

Nazákladěpísemného,předempřipravenéhopodkladužák Zážitkovéčtení 
seznámíústněspolužákysdojmyzesvéindividuálníčetby  Tvořiváprácesliterárním
textem 


5.ročník 

Očekávanévýstupynakonci5.ročníku 

Učivo 

5.1.Komunikačníaslohovávýchova 



Žákrozlišujespisovnouanespisovnouvýslovnost,vhodněji
užívápodlekomunikačnísituace 

Výslovnost 

Vmluvenémprojevužákvolínáležitépauzyatempopodle
svéhokomunikačníhozáměru 

Základytechnikymluveného
projevu 

Žákumívéstdialog:vyjadřujesezdvořile,naslouchásvému
partnerovianechávájejdomluvit 

Základníkomunikační
pravidla 

Píšesprávněpostránceobsahovéiformálníjednoduché
komunikačnížánry 

Inzerát,odpověďnainzerát 

Žákrozpoznávámanipulativníkomunikacivreklamě 

Reklama 

Žákpíšesprávněpostránceobsahovéiformálníjednoduché Dopis,e-mail(písemný
dopisyae-maily 
projev) 
Žáksestavíosnovuvyprávěníanajejímzákladěvytváří
krátkýmluvenýnebopísemnýprojevsdodrženímčasové
posloupnosti 

Vyprávění,osnova 

Připopisupostupujepřehledněasystematicky,dbána
přesnostvyjádření 

Popis(písemnýaústní
projev) 

Žákčtesporozuměnímpřiměřeněnáročnétexty,vyhledává  Věcnéčteníanaslouchání 
vnichpožadovanéinformace,formulujeotázkyktématu 
Žákposuzujeúplnostčineúplnostjednoduchéhosdělení 

Věcnéčteníanaslouchání 
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Reprodukujeobsahpřiměřeněsložitéhosdělenía
zapamatujesiznějpodstatnáfakta 

Výklad,věcnéčtenía
naslouchání 

5.2.Jazykovávýchova 



Žákvnímárelativitupojmu„mateřskýjazyk“,vysvětlujevztahy Národníjazyk,mateřský
mezijazyky,snimižpřicházípravidelnědokontaktu 
jazyk 
Žákrozlišujeveslověkořen,předponu,příponuakoncovku.
Rozpoznáslovapříbuzná,atoivpřípaděsouhláskových
alternací 

Stavbaslova,slovapříbuzná 

Žákodůvodňujeasprávněpíšesouhláskovéskupinyna
stykupředponynebopříponyakořeneslova 

Souhláskovéskupinyna
stykupředponynebopřípony
akořeneslova 

Přídavnájménažákpřiřazujekevzorům,vytvářígramaticky
správnétvary,píšesprávněi/yvkoncovkách.Nabytých
znalostívyužívávesvémmluvenémipsanémprojevu 

Skloňovánípřídavnýchjmen
(vzorymladý,jarní) 

Žákvyhledávtextuzájmena.Aktivněovládáskloňování
osobníchzájmen1.a2.osoby,zvratnéhozájmenase.
Nabytýchznalostívyužívávesvémmluvenémipsaném
projevu 

Skloňovánízájmenjá,ty,my,
vy,se 

Žákvyhledávtextučíslovky.Aktivněovládáskloňování
Skloňováníčíslovekdva,dvě,
číslovekdva,dvě,tři,čtyři,pět.Nabytýchznalostívyužíváve tři,čtyři,pět 
svémmluvenémipsanémprojevu 
Žákrozlišujeslovaspisovnáajejichnespisovnétvary 

Slovaspisovnáanespisovná,
plnovýznamovéslovnídruhy 

Žákvyhledávázákladnískladebnídvojiciavneúplně
základnískladebnídvojicioznačujezákladvěty 

Větajednoduchá,podměta
přísudek 

Žákzvládázákladnípříkladysyntaktickéhopravopisu 

Shodapřísudkusholým
podmětem 

Žákodlišujevětujednoduchouasouvětí,vhodnězměnívětu Větajednoducháasouvětí 
jednoduchouvsouvětí 
Žákpoužívávhodnýchspojovacíchvýrazů,podlepotřebyje
obměňuje 

Větajednoducháasouvětí 
Spojky,spojovacívýrazy 

Žákvtexturozpoznápřímouanepřímouřeč,umígraficky
Řečpřímáanepřímá 
správněvyznačitpřímouřečvevlastnímpísemnémprojevu 
5.3.Literárnívýchova 



Žákdiskutujesespolužákyasučitelemosvémzpůsobu
hlasitéčetbynebopřednesuliterárníhotextu 

Hlasitáčetba,přednes 
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Žákvytvářísmysluplné,odůvodnitelnéhypotézynad
neúplnýmliterárnímtextem 

Tvořiváprácesliterárním
textem 

Žákrozpoznápovídku,odlišíjiodjinýchjemuznámých
literárníchžánrů 

Povídka 
Literárnídruhyažánry 

Žákvolněreprodukujeobsahyepickýchtextů,zamýšlísenad Tvořiváprácestextem 
chovánímpostavasrovnávájesesvojíosobnízkušeností 
Žákpřevyprávípřečtenýpříběhzúhlupohledujinépostavy 

Tvořiváprácestextem 

Žákznázákladnípojmydivadelníhosvěta 

Divadelnípředstavení,herec,
režisér 

Přijednoduchémrozboruliterárníchtextůžákvhodně
používáelementárníliterárnípojmy 

Literárnídruhyažánry
Výrazovéprostředkyliteratury
-přirovnání 

Žáksivedepravidelnézáznamyočetběpodlestruktury
předepsanéučitelem 

Prácesliterárnímtextem,
čtenářskýdeník 

Nazákladěpísemného,předempřipravenéhopodkladužák
seznámíústněspolužákysdojmyzesvéindividuálníčetby,
zhodnotí,včembyknihamohlabýtprospolužákypřínosná 

Zážitkovéčtení 
Tvořiváprácesliterárním
textem 



2.STUPEŇZÁKLADNÍŠKOLY 

6.ročník 

Očekávanývýstupnakonci6.ročníku 

Učivo 

6.1.K
 omunikačníaslohovávýchova 



Žákdokážesvýmislovyzopakovatpřednesenýtext 

Nasloucháníaporozumění
textu 

Žákrozlišízákladníslohovéútvary-vyprávění,popis,dopis,
zpráva.Znápravidlatěchtoslohovýchútvarůaumíjenapsat 

Vyprávění,popis,dopis,
zpráva 

Žáknapíšeosnovupodlenížčlenítextnaodstavce 

Osnova,dodrženíčasové
posloupnosti 

Žákvyhledáhlavnímyšlenkutextu 

Stručnáinformace 

Žákpoužívákultivovanýústníipísemnýprojev 

Základníkomunikační
pravidla 
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Žáksiosvojujeformyspolečenskéhostyku.Používáspisovný
jazyk.Učísepohotověasprávněreagovatnazískanou
informaci 
6.2.J azykovávýchova 

Telefon,vzkaz,oznámení,
reklama



Žákvnímápojem„ m
 ateřskýjazyk"arozlišujerozdílymezi
jazyky,snimižpřicházídokontaktu. 

Mateřskýjazyk,slovník 

Žáksiuvědomujerozdílmezispisovnouanespisovnou
češtinou.Vnímáexistencinářečíastímirozlišeníve
výslovnostiaintonaci 

Jazykovépříručkya
zvukovápodobajazyka 

Žákrozlišujevětujednoduchouasouvětí.Umísprávnědoplnit
koncovkyvpříčestímminulém.Určízákladníarozvíjejícíse
větnéčlenyagrafickyznázorníjejichvazby 

Větnáskladba 

Žákumískloňovatpodstatná,přídavnájména.Určídruh
Tvarosloví 
zájmenačíslovek.Uslovesurčízpůsobarozlišíjednoduchýa Slovnídruhy 
složenýslovesnýtvar.Aplikujetutoznalostvpísemnémprojevu
Žákseučípracovatspravidlyčeskéhojazyka.Pomocíjichsi
utvrzujesvérozhodovánívnejistýchpřípadechjakojsou 
předponys-,z-,vz-,zdvojenésouhlásky,tvary2.,3.stupně
přídavnéhojména,atd. 
6.3.L
 iterárnívýchova 

Prácespravidlyčeského
pravopisu 



Žákpoužíváliteraturujakozdrojpoznáníaprožitků 

Světliteraturyasvět
skutečný 

Žákznázákladníznakylyriky,epikyadramatu.Charakterizuje
bajkuabaladu 

Lyrika,epika,drama,bajka
abalada 

Žákdiskutujeosvémpochopenítextu.Pracujepřevážněsdíly Prácesliterárnímtextem 
českýchspisovatelů.Ví,kdobylTyl,Mácha,Erben,Němcová.
Čte,interpretujearozebíráněkterájejichdíla 
Žákznázákladnípojmydivadelníhosvěta.Formulujedojmyz
divadelníhonebofilmovéhopředstavení.Dovedejezhodnotit 

Literárněvýchovnéaktivity
Divadloafilm 



7.ročník 

Očekávanývýstupnakonci7.ročníku 

Učivo 
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7.1.K
 omunikačníaslohovávýchova 



Žákrozlišujespisovnýanespisovnýprojev 

Jazykovépříručky 

Žákinterpretujevyslechnutýpřednes.Vystihnehlavní
myšlenku.Umíotématudiskutovat

Naslouchání 

Žákvhodněuspořádáinformacevtextusohledemnajehoúčel Prácestextem 
Žákvystihujekomunikačnízáměrmluvčího.Vhodněužívá 
verbálníchaneverbálníchprostředkůřeči 

Pravidlakomunikace 

Žákrozpoznáanapíšezadanéslohovéútvary.Hledásiveřejně Žádost,životopis,pozvánka
dostupnéinformace.Snažíseovýpisavýtahzodborného
textu.Umínapsatsvůjživotopis 
7.2.J azykovávýchova 



Žáksepokoušíurčit,jakbyloslovoutvořeno.Užíváslova
Způsobytvořeníslov
přejatá.Rozšiřujesislovnízásobu.Umívyhledatproblematická Obohacováníslovnízásoby 
slovavmluvnickémslovníku 
Žákurčípod.apříd.jména,znázájmenaaumíjeskloňovat.
Tvarosloví.Podstatnáa
Ovládápsanířadovýchčíslovekajejichzápis.Správněpoužívá přídavnájména,zájmenaa
tvaryčíslovekdva,oba,tři,čtyři 
číslovkyajejichpoužívání 
Žákovládámluvnickékategoriesloves.Správněpoužívá
podmiňovacízpůsob 

Slovesa 

Žákurčíneohebnéslovnídruhyvevětě.Ovládápravopis
příslovečnýchspřežek 

Příslovce.Předložky.
Spojky.Částice.Citoslovce 

Žákzvládágrafickýzápisvětnýchčlenů.Určídruhy
jednotlivýchvětnýchčlenů 

Základníarozvíjejícíse
větnéčleny.Přístavek.
Doplněk 

Žáksprávněurčujevětnéčlenyvevětějednoduchéavsouvětí. Druhyvedlejšíchvět 
Snažíserozpoznatdruhyvedlejšíchvět 
7.3.L
 iterárnívýchova 



Žákvlastnímislovyinterpretujesmysldíla.Formulujeústněi
písemněsvédojmyanázorynauměleckédílo.Popíše
charakteristikuliterárnípostavy 

Četbanárodníasvětové
literatury.Prácestextem 

Žákrozlišujeliterárnížánry.Reprodukujeukázky.Recitujes
prožitkembásně 

Próza,poezie,epika,lyrika,
drama,biografie.Literatura
dobrodružnáa fantastická. 

Žákseseznamujesvybranýmičeskýmiautoryajejichtvorbou  Výběrčeskýchautorů-
Neruda,J.aK.Čapek,
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Kafka,Hašek,Nezval,
Seifert,atd. 


8.ročník 

Očekávanývýstupnakonci8.ročníku 

Učivo 

8.1.K
 omunikačníaslohovávýchova 



Žáktextposloucháspozornostínadetaily.Jeotevřenýnázoru Naslouchání 
jiných.Vnímáineverbálnísdělení 
Žákseorientujevdanékomunikačnísituaci.Umípoužít
vhodnýchjazykovýchprostředků,jakverbálních,tak
nonverbálních 

Kultivovanýprojev 

Žákrozlišujesubjektivníaobjektivnísdělení.Odlišujefaktaod
názoruahodnocení.Dovedevyjádřitrealitu 

Vztahčlověkakpopisované
skutečnosti 

Žáksevyjadřujejasněapřesně.Používásložitějšísouvětía
odbornétermíny 

Rozvojslovnízásoby.
Odbornéterminologie 

Žákpracujesnáročnějšímitexty.Vybírásiatřídíinformace.
Vyhledáváklíčováslova.Využívádalšíinformačnízdroje 

Prácespříručkami,
slovníkyaencyklopedii.
Studijníčtení 

Žákrozlišujeslohovéútvaryvýpisavýtah.Pracujesodbornou
literaturou 

Výpis,výtah 

Žáksrozumitelněvystihujesvéúvahynadanétéma.Své
názoryumíobhájit.Vedevěcnoudiskusi 

Úvaha,diskuse 

Žákzhodnotísvůjispolužákůvvýstup.Jeotevřenýk
oprávněnékritice 

Hodnocení,kritika 

8.2.Jazykovávýchova 



Žákrozlišujespisovnýanespisovnýjazyk,nářečíaobecnou
Vývojakulturačeského
češtinu.Zdůvodníjejichpoužití.Rozpoznáslovanskéjazykyod jazyka 
ostatních 
Žákpoužíváběžněužívanácizíslova.Rozšiřujesislovní
zásobu.Učísezásadytvořeníčeskýchsloženýchslov 

Prácespříručkami,
slovníkyaencyklopedií 

Žákznávšechnyslovnídruhy.Uslovesadokážeurčitslovesný Tvarosloví.Slovesnývid,
vid,pomocípřehleduurčíijehotříduavzor 
slovesnétřídyavzory 
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Žákgrafickyzaznamenávětnéčlenyaurčíje.Rozlišujedruhy
přísudku,správněpoužívápravidlapsaníi/yvkoncovkáchpříč.
minulého.Určízdajevětnýčlenholý,rozvitýnebo
několikanásobný.Rozpoznápřívlastekshodnýodneshodného.
Znápříslovečnéurčenímísta,způsobu,míry,času,přípustku,
příčiny,účeluapodmínky.Najdedoplněk 

Větnáskladba.Podmět,
přísudek,předmět,
přívlastek,příslovečné
určení,doplněk 

Žákrozlišujevýznamafunkcijednočlennýchadvojčlenných
vět.Určísouvětísouřadnéapodřadné 

Větajednoducháasouvětí 

Žáksepokoušíidentifikovatdruhyvedlejšíchvět-podmětnou,
předmětnou,přívlastkovouapříslovečnou 

Druhyvedlejšíchvět 

Žákurčíspojkysouřadícíapodřadící.Vyhledáspojovací
výrazy,předkterýmipíšemečárku.Znápravidlainterpunkcev
souvislostiseskladbouvětyasouvětí 

Spojky,vztažnázájmena,
vztažnápříslovce.
Interpunkce 

Žákznápravidlapsanípříméřečivčeskémjazyce.Uvědomuje Přímářeč 
siodlišnostívpsanípříméřečivangličtině 
8.3.L
 iterárnívýchova 



Žákznázákladníinformaceopočátcíchčeskéliteratury.
Historiečeskéliteratury 
Pracujesliterárnímislovníky,katalogyasdalšímiinformačními
zdroji.Umívyjádřit,zdajsoustáleprodnešnídobuaktuální 
Žákrozlišujezákladníliterárnídruhy-povídka,román,
cestopis.Uvedejejichčesképředstavitele-Neruda,Němcová,
Čapek,Neff,Švandrlík,Svěrák,Jirotka,O.Pavel,atd.Žákumí
tytoliterárnídruhyadílaporovnatsdílysvětovýchspisovatelů 

Literárnípojmy-povídka,
román,cestopis.Jejich
představitelévčeskéa
světovéliteratuře 

Žákrozlišujetypickéznakydramatu,literaturyfaktu,sociální
balady 

Literaturafaktu,drama,
balada 

Žákuceleněreprodukujepřečtenýtext.Formulujeústněi
písemněsvédojmyzčetby 

Porozuměníareprodukce
textu 

Žákvnímáuměleckoupůsobivostmluvyavhodnězvolených
Rozbortextu.Myšlenkya
detailů.Zaujímásvůjpostojkjednáníhlavníchpostav.Rozlišuje pocitypostav 
fikciodreality 
Žáksisámvyhledávádílasvýchoblíbenýchčeskýchautorů.
Inspirujesejimiavyužívájejichvlivvpsanísvévlastnítvorby 

Vlastnítvorba 



9.ročník 

Očekávanývýstupnakonci9.ročníku 

Učivo 

9.1.K
 omunikačníaslohovávýchova 
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Žáksezdokonalujevevnímánísložitýchtextů.Vytvářísisvé
názoryapřijímáotevřenoudebatuonázorechdruhých 

Naslouchání 

Žákověřujefaktapomocíotázekneboporovnávánímz
dostupnýchinformacích.Rozlišujesubjektivníaobjektivní
sdělení.Rozpoznávámanipulativníkomunikacivmasmédiích.
Umízaujmoutkritickýpostoj 

Prácespřečtenýmtextem 

Žákpoužívácitovězabarvenáslova,přirovnání,metaforu 

Rozvojslovnízásoby 

Žáksevyjadřujejasněasrozumitelně.Jeobjektivní.Používá
odbornouterminologii 

Odbornývýklad 

Žákpředstavísvůjprojekt,diskutujeoněm 

Proslov.Diskuse 

Žákumívyplnittiskopis.Napíšesvůjživotopis.Umíz
dostupnýchinformacínapsatživotopisvýznamnéosobnosti 

Tiskopisy.Životopis 

9.2.J azykovávýchova



Žákužíváslovacizíhopůvodu.PoužíváPravidlačeského
pravopisu 

Jazykovépříručky 

Žákseorientujevjednotlivýchfázíchvývoječeskéhojazyka.
Najdeslovazastaraláanověvytvořená.Rozpoznáslovanské
jazykyodostatních 

Vývojčeskéhojazyka 

Žáksesnažídodržovatvšechnapravidlačeskéhopravopisu.
Prácesjazykovými
SpornouodpověďkontrolujeavyhledávávPravidlechčeského příručkami 
pravopisu 
Žákznávětnouskladbu.Rozebereisložitésouvětí.Grafickyho Skladbavětyasouvětí.
znázorní.Určídruhyvedlejšíchvět 
Souvětípodřadnéa
souřadné
Žákznáslovnídruhy.Slovaohebnásprávněskloňujeačasuje. Tvarosloví 
Tvoříspisovnétvaryslovasprávnějepoužívá 
Žákdokážeupravitnevhodnýslovosled.Dodržujepravidla
psaníinterpunkce.Používápřechodníky 

Slovosled 

9.3.L
 iterárnívýchova 



Žákčtenáročnýtextvšechžánrůsporozuměním.Uceleně,
Prácestextem 
jasněastručněvyjádříobsahpřečtenýchiposlouchanýchtextů 
Žákrozlišujeliteraturuhodnotnou.Svůjnázorsidovedeobhájit. Upevněnívztahuk
Umívyzdvihnoutcharakterliterárníchpostav,kteréobdivuje 
literatuře 
Žákseseznámíspojmymotiv,anafora,epifora,apostrofa,
asociace,kontrast 

Kompoziceliterárníhodíla 
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Žákdokážeporovnatdílačeskýchasvětovýchautorů.
Seznámísesliteraturou20.století 

Četbaukázekztvorby
českýchautorůasvětových
autorůvčeskémjazyce 

Žákumíporovnatztvárněníliterárníhodílasjehodivadelníma Adaptaceliterárníhodíla 
filmovýmzpracováním 



4.2.1.VzdělávacíoblastiČlověkajehosvět 

4.2.1.a) Charakteristikavzdělávacíoblasti  

VzdělávacíoblastiČlověkajehosvětnenízapotřebívCzechSchoolofCalifornia realizovatv
úplné podobě, neboť všichni žáci plní zároveň povinnou školní docházku v jiném školním
zařízení, nejčastěji v některé z místních státních škol. Škola tak zde pouze doplňuje výukua
výchovuzahraničníškoly,atovtématech,kteránejsousoučástístandardníhokurikulamístních
školavčeštině. 

Lze říci, že v kontextu Czech School of California je tato vzdělávací oblast zaměřena na
pěstování citového vztahu k českému prostředí, na rozvíjení schopnosti dětí se v tomto
prostředípohybovat,rozumětmuacítitsevněmdobře. 

VzhledemkespecifickýmpotřebámvícejazyčnýchžákůjevzdělávacíoblastČlověkajehosvět
úzce spjata se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace. Obě oblasti jsou na sobě
závislé: soustavná práce s jazykem umožní žákům porozumět textům, se kterými budou
pracovat;prostřednictvímtěchtotextůžácirozvíjísvouslovnízásobuajsouvedenikpsanému
amluvenémuprojevuvčeštině.Oběoblastijsouspojenyčetnýmitextysobdobnýmitématy.Je
též velmi důležité do výuky začlenit hodiny zaměřené na znalost české terminologie a
pravidelněověřovat,zdažácirozumějívýrazům,kteréučitelpoužívá. 

Počet žáků se může výrazně lišit podle tříd. Škola má proto možnost spojit několik ročníků
dohromady. I forma výuky je volitelná - lze vyučovat například prostřednictvím bloků, tedy
spojenímněkolikahodindohromadyvevětšíchčasovýchintervalech. 

Učitel může metodiku přizpůsobit místním zvykům, aby tak byla výuka pro jeho žáky
srozumitelnější. Při zasazování českých reálií do širšího evropského a světového kontextu
používá učitel pro srovnání vhodných příkladů z USA a opírá se o znalosti žáků nabytých v
kmenovéškole. 


4.2.1.b)Výchovnéavzdělávacístrategiepředmětuvedoucíkbudováníarozvíjení: 
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1)kompetencíkučení 
● Výuku vlastivědných a historických témat propojujeme s aktuálním děním-teoretické
znalosti žáků jsou doplněny o konkrétní příklady a vedou k lepšímu pochopení
současnéhosvěta.  
● Žáci využívají pro přípravu domácích úkolů různých pramenů: literatury, internetu,
rozhovorůsrodiči,atd.,učísetakpracovatstěmitozdroji.
● Žácijsouvedeniksamostatnémumyšleníaprácistextem. 

2)kompetencíkřešeníproblémů 
● Učíme žáky srovnávat různé dokumenty a informace, naučit se propojit jednotlivé
pracovnílisty. 
● Vedeme žáky k tomu, aby si uměli učivo schematicky znázornit do různých forem
dokumentů(grafů,tabulek,mapek)alépesihotakzapamatovali. 
● Žáciseučítříditinformacezrůznýchzdrojůamítnaněkritickýnázor. 

3)kompetencíkomunikativních 
● Vedeme žáky k tomu, aby volili vhodné termíny připopisuhistorickýchazeměpisných
jevů. 
● Vedemežákyktomu,abyvevýuceopakovaněpoužívalinováslova,kterásenaučili,a
tímsijelépezapamatovali. 
● Učímežákypřevyprávěttextvlastnímislovyapodpořittakjejichschopnostzapamatovat
sinejdůležitějšíinformace. 
● Dbámenato,abysežácinaučililogickyformulovatsvémyšlenkyvpísemnémiústním
projevu. 

4)kompetencísociálníchapersonálních 
● Vedeme žáky k tomu, aby hledali společně odpovědinaotázkykvýucearespektovali
názorydruhých. 
● Dbáme nato,abystaršížácibylivzorempromladšížáky,atojakpostráncejazykové
takipostránceosobnostní. 
● Vedemežákyktomu,abybylischopnivyslechnoutnázorostatních,polemizovatsnimia
hájitsvůjnázor. 

5)kompetencíobčanských 
● Dbáme na to, aby si žáci uvědomovali své občanské povinnosti a rozuměli jejich
významuprofungovánístátu. 
● Vedemežákykochraněčeskéhoaevropskéhokulturníhodědictví. 
● Žácisiuvědomujíprincipyvývojedemokratickéspolečnosti. 
● Zprostředkováníminformacíojejichvlastivedemežákyktomu,abysiuvědomovali,že
historiečeskýchzemíjesoučástíjejichidentity. 
● Žáci si ve výuce osvojí obecně užívané termíny a znají symboly českého státu, se
kterýmisesetkajívběžnémživotě.  
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4.2.1.c) CharakteristikapředmětuMůjčeskýsvět 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je částečně vydělena z učebního programu a plynule
provází jazykové a literární vzdělávání žáků Czech School ofCalifornia.Jenedílnousoučástí
školníhoživota:nejménětřikrátdorokajsouorganizovánaprojektováodpoledne,kteráformou
hry, výtvarných či hudebních aktivit seznamují žáky s reáliemi českých zemí. Podlemožností
školy žáci také navštěvují výstavy a jiné dětem srozumitelné akce organizované zástupci
českého státu v zahraničí či samotnou školou. Při mimoškolních akcích si žáci připomínají
tradičnílidovésvátkyazvyky. 

NejsoustavnějšípřípravuvšakžácidostávajívpředmětuČeskýjazykaliteratura.Výběrtextůve
všech složkách předmětu je směřován k českému prostředí a s texty se pracuje tak, aby se
žákůmvždypřiblížiliobsah.CíleněsetakérozvíjíslovnízásobazevzdělávacíoblastiČlověka
jehosvět(určováníčasu,názvyměsícůaročníchobdobí,názvyrostlin,živočichů,atd.). 

Ve4.a5.třídějejižnaplnozavedenpředmět„Můjčeskýsvět“,kterývycházízevzdělávacího
oboruČlověkajehosvět.Tentopředmětsedáledělínadvěvolněpropojitelnéčásti:Místo,kde
žiji – Místo, odkud pocházím (zeměpisná část) a Lidé a čas (dějepisná část). Vyučuje se 1
hodinutýdněnebovevícehodinovýchblocích.Žácitupoznávajíminulostasoučasnostčeských
zemí.ObjevujísvětověproslulépamětihodnostiPrahy,aletakéostatníregionyČeskérepubliky,
často v úzké návaznosti na vlastní cesty do ČR a na místa, kde žijí jejich příbuzní. Učí se
orientovat na mapě České republiky, znát názvy a umístění největších českých pohoří, nížin,
řek a dalších vodních ploch. Seznamují se s nejdůležitějšími momenty českých dějin, s
významnými osobnostmi naší země a nejslavnějšími historickými památkami. Poznávají
symbolyčeskéstátnosti. 

Znalost zeměpisných, dějepisných a kulturních reálií je viděna v prvé řadě jako nezbytná
podmínka účinné a všestranné komunikace v češtině. Bez ní by žáci ani v dospělém věku
pravděpodobněnerozumělimnohanarážkámvčeskýchmédiích,bylibyochuzeniohumortypu
Divadla Járy Cimrmana, obtížně byseorientovalivorganizaciživotačeskéspolečnosti.Učivo
se zde prolínátakésjazykovouvýchovou–jetřebaověřit,zdažáciznajíčeskouterminologii,
která se objevuje na zeměpisných mapách. Pro děti v ČR je toto samozřejmostí, ti kdo žijí
dočasněnebotrvalevzahraničí,všaknapříkladnemusívědět,jaksečeskyřekneŠvýcarsko. 

Práce v tomto předmětu takédávámožnostpěstovatvžácíchnárodnícítěníahrdost.Učitse
jazyk tak malého státu, jako je ČR, není vždy viděno příslušníky majoritní společnosti jako
smysluplné:zdesižácimohouuvědomit,žeimalézeměmajísvětuconabídnout,žeizdejsou
místa,kterávyhledávajíturistézvelkýchzemí,žeizdeserodísvětověprosluléosobnosti. 

CitovývztahkČeskérepublicejerozvíjentakézpůsobemprácevtomtopředmětu:vycházísez
prožitku každého žáka, jeho osobních vazeb ke konkrétním místům a lidem v ČR, rodinné
historii. To vše mu pomáhá uvědomit si, že země, o níž se učí a jejímž jazykem mluví, je
součástí jeho osobního světa. Zároveň je tento předmět příležitostí ukázat žákům, jaké
bohatstvíjimpřinášípříslušnostkedvěmačivícejazykovýmakulturnímzónám. 
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Srovnáváním a propojováním historických, zeměpisných a kulturních informací si žáci jednak
tříbí svémyšleníarozšiřujícelkovéznalostiosvětě,předevšímsepakučítoleranci,respektu,
nadhleduavzájemnéúctě(průřezovétéma„Multikulturnívýchova“).Žácisetakédozvízákladní
informaceopolitickémsystémuČR,atozpraktickýchdůvodů-abyvěděli,najakouinstitucise
mají kdy a kde obracet, a také z výchovných – aby měli úctu k demokracii a k občanské
odpovědnosti. 


4.1.1.d)Vzdělávacíobsahpředmětu„ M
 ůjčeskýsvět” 


Vyučovacípředmět„ M
 ůjčeskýsvět” 


Očekávanévýstupynakonci1.ročníku 

Učivo 

Místo,kdežiji- místoodkudpocházím 



ŽákrozeznástátnívlajkuČRastátníznak 

Symbolyčeskéstátnosti 

ŽákcháperozdílmeziČRaUSAajejichgeografickým
umístěním 

Evropaasvět 

ŽákjeseznámenstradicemiazvykyvČR,např.
Hromnice,velikonočníkoledování,Mikuláš,atd. 

Českézvykyatradice 

Žákznánejznámějšíčesképamátkyapamětihodnosti 

Českékulturnídědictví 

Očekávanévýstupynakonci2.ročníku 

Učivo 

ŽákrozeznástátnívlajkuČRaumíjinakreslit,státníznak
aznástátníhymnuČR 

Symbolyčeskéstátnosti 

TradiceazvykyvČR.Žákdokážepojmenovatrozdílymezi Českézvykyatradicea
zvykyatradicemivČRavUSA 
jejichpřínosprospolečnost
ajejichsrovnánísezvyky
USA 
Žákznádůležitéčesképamátkyapamětihodnosti 

Českékulturnídědictví 

ŽáksledujeDějinyudatnéhočeskéhonárodajako
propojenívýukyaúvoddohistorieČR 

HistorieČR 

ŽákcháperozdílmeziČRaUSAajejichgeografickým
umístěnímnakontinentech 

Evropaasvět 
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Očekávanévýstupynakonci3.ročníku 

Učivo 

ŽákrozeznástátnívlajkuČRaumíjinakreslit,státníznak
aznástátníhymnuČR 

Symbolyčeskéstátnosti 

TradiceazvykyvČR.Žákdokážepojmenovatrozdílymezi Českézvykyatradicea
zvykyatradicemivČRavUSA.Dokážetytozvykypopsat jejichpřínosprospolečnost
adiskutovatonich 
ajejichsrovnánísezvyky
USA 
Žákumípředstavitčesképamátkyapamětihodnostisvým
spolužákůmčikamarádůmzUSAškol 

Českékulturnídědictví 

ŽáksledujeDějinyudatnéhočeskéhonárodajako
propojenívýukyaúvoddohistorieČR-pokračovánípo
druhémročníku 

HistorieČR 

ŽákcháperozdílmeziČRaUSAajejichgeografickým
umístěnímnakontinentech 

Evropaasvět 

ŽákznázákladnípojmyapravidlazdopravyvČR 

Doprava 

Očekávanévýstupynakonci4.ročníku 

Učivo 

Místo,kdežiji- místoodkudpocházím 



ŽáknamalujestátnívlajkuČR,popíšestátníznak,zná
hymnuČRaokolnostijejíhovzniku 

Symbolyčeskéstátnosti 

Žákrozumípojmůmdemokracie,volby,zákon,ústava,
parlament,prezident.Znájménavýznamnýchosobností
ČR,jesivědomkomunistickéminulostizemě 

Základnístátoprávnípojmy,
významnéosobnostiČR 

ŽákrozumíčeskýmnázvůmnamapěEvropyasvěta 

Evropaasvět 

ŽáknajdenamapěEvropysousednístátyČR

PolohaČR 

ŽákporovnáČRazemi,vnížžije,codorozlohy,počtu
obyvatel,velikostihlavníhoměsta,nadmořskévýšky
nejvyššíhobodu,přístupukmoři,podnebí 

SrovnáníČRsezemí,kde
žákžije 

Žáknavlastivědnémapěukáženejdůležitějšípohořía
nížinyČR.Mázákladníznalostiopodnebívnížináchana
vysočinách 

PovrchapodnebíČR 

Žákukáženavlastivědnémapěnejdůležitějšíměsta,řeky,
jezeraavodníplochyČR 

MěstaavodstvoČR 
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ŽákurčípřednínalezištěnerostnýchsurovinnaúzemíČR, Nerostnébohatství,průmysl 
namapěukážeprůmyslovéoblastiadovedetytoinformace
propojit 
Žáknavlastivědnémapěukáženejvýznamnější
zemědělskéoblasti,přiřadíknimplodiny 

Zemědělství 

Lidéačas 



Žákseorientujenačasovépřímce.Nazákladěhistorických Časovápřímkaaúzemní
mappopíšeúzemnívývojčeskýchzemí 
vývojčeskýchzemí 
Žákznáprvnístátníútvarynanašemúzemí,vyprávío
Prvnístátníútvary 
životěSlovanůvobdobíSámovyříše,VelkéMoravy.Umí
objasnitvýznampříchoduCyrilaaMetodějenanašeúzemí 
Žákodlišujepověstiabájeodhistorickýchudálostí 

Libuše,PřemyslOráč

Žákvysvětlívýznamsv.Václavapročeskýnárod.Učíse
projevitnárodníhrdostapříslušnostkčeskémunárodu 

Sv.Václav 

ŽákcharakterizujerozvojčeskéhostátuzavládyKarlaIV.,
umívysvětlit,pročjenazýván„Otcemvlasti“ 

KarelIV 

Žákznáslovnízásobunutnoukpopisustředověké
Životvestředověku 
společnosti,definujenejdůležitějšítermíny.Porovnáváživot
vminulostisesoučastností 
ŽákvysvětlíučeníJ.Husaajehokritikyvůčikatolickécírkvi. Dobahusitská 
CharakterizujevláduJiříhozPoděbradjakovládu
husitskéhokrále 
ŽákanalyzujevýznamvládyRudolfaII.pročeskézeměa
jejichkulturníživot 

RudolfII. 

ŽákobjasnívýznambitvynaBíléhořeprodalšívývoj
českýchzemí 

Bíláhora 

ŽákvysvětlívýznamdílaJ.A.Komenskéhoazamyslíse
nadjehopedagogickýmimetodami 

J.A.Komenský 

Očekávanévýstupynakonci5.ročníku 

Učivo 

Místo,kdežiji- místoodkudpocházím 
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ŽákvyhledánamapáchsousednístátyČR,popíšejejich
polohu,posoudíjejichvyspělost.ZařadíČRmezi
středoevropskéstáty 

ČRvestředníEvropě 

ŽákseorientujenamapáchEvropyaČR,znáčeskou
terminologii 

OrientacenamapěČR 

ŽákvyhledánamapějednotlivéoblastiČRaznájejich
základnícharakteristiku 

OblastiČR 

Žákpojmenujehlavnípražsképamátky,umíjenajítna
plánkuměsta 

Praha 

Lidéačas 



Žákpojmenujeoblasti,kterýchsetýkalyreformyavysvětlí
jejichvýznam.Mápovědomíosílícígermanizacičeských
zemí

MarieTerezie,JosefII.a
jejichreformy 

Žákcharakterizujecílevlastencůvobdobínárodního
obrozeníaznájehohlavnípředstavitele 

Národníobrození 

Žákvysvětlíhlavnízměny,kterépřineslaprůmyslová
revoluce 

Hospodářskýživotv19.
století 

Žákposoudívýznam1.světovéválkypročeskézeměa
popíševznikČeskoslovenska 

1.světováválkaavznik
ČSR 

Žákcharakterizujepolitickýahospodářskýživotzaprvní
republiky.VysvětlíúlohuT.G.Masaryka 

Vývojzaprvnírepubliky 

Žákposoudíživotvčeskýchzemíchvdoběnacistické
okupace,hovoříonejvýznamnějšíchudálostech,kterése
týkalynašívlasti 

2.světováválka,české
zeměvobdobínacistické
okupace 

Žákcharakterizujepolitickýživotvnašízemiodkonce2.
světovéválkyposoučasnost 

Československárepublika
po2.světovéválce 

Žákmápovědomíozákladníchrysechkomunistického
režimuvesrovnánísdemokracií 

Životzakomunismu 

ŽákhovoříovznikuČRaobnovenídemokracie.Vysvětlí,
pročdnesmohouobčanéČRsvobodněcestovatažítv
zahraničí 

VznikČeskérepubliky 
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4.3.1.VzdělávacíoborDějepis-historiečeskéspolečnosti 

4.3.1.a) Charakteristikavzdělávacíhooboru 

Vzdělávacíobor„D
 ějepis-historiečeskéspolečnosti”navazujenaoblast„Č
 lověkajehosvět”.
Znalost české historie a kultury předků je pro děti s českými kořeny, žijících v zahraničí,
nedílnousoučástípropochopenísvéosobnosti.Jestližesežákseznámísvývojemsvépůvodní
společnosti apoznájejírysy,lépesezačlenídokaždodenníhoživota.Pomoctdětempochopit
svou osobnost ve více národnostní rodině je nezanedbatelným úkolem Czech School of
California. V koncepci naší výuky je kladen značný důraz na respektování lidských práv a
výchovu k rovnosti lidských ras. Tato vzdělávací oblast rovněž pomáhá žákovi s utvářením
základnímravníhodnotyavlasteneckéhocítění. 

4.3.1.b) CharakteristikapředmětuDějepisčeskévlasti 

Předmět Dějepis umožňuje žákům získat a prohloubit znalosti o minulosti lidstva. Žák Czech
School of California zná mnoho z probíraného učiva ze své americké školy, kam chodí
pravidelně a plní tím povinnost školní docházky. Z tohoto důvodu je učivo předmětu Dějepis
české vlasti v Czech School of California zaměřeno především na dějiny českého národa v
kontextu s dějinami evropskými a světovými. Snahou je seznámit žáky s významnými
historickými událostmi a osobnostmi, které výraznou měrou ovlivnily osudyčeskýchgenerací.
Znalostapoznáváníhistorievíceronárodůmáisvůjvýznamavlivnařešeníotázekvsoučasné
společnosti. 

Nezanedbatelný důraz přivýucepředmětuDějepisčeskévlastijekladennarozšiřováníslovní
zásobyžáka.Tenčastoprobíranoulátkuzná,jennemůženajítvhodnáčeskáslovíčkajimižby
danouhistorickouudálostpopsal. 

4.3.1.c) Výchovnéavzdělávacístrategiepředmětuvedoucíkbudováníarozvíjení: 


1)kompetencíkučení 
● Vedeme žáka k chápání jednotlivých časových období v dějepisně zeměpisném
kontextu 
● Poskytujemepřístupkdalšímzdrojůminformací 
● Klademedůraznaporozuměnítextu 
● Učímežákypracovatshistorickoumapou 

2)kompetencíkřešeníproblémů 
● Objasňujemepříčiny,průběhadůsledkyhistorickýchudálostí 
● Pomáhámežákoviutvořitsivlastnístanoviskokdanéhistorickéudálosti 

3)kompetencíkomunikativních 
● Učímežákasouvisleavýstižněformulovatsledhistorickýchudálostí 
● Učímežákavyslechnoutodlišnýnázorazabývatsejím 
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4)kompetencísociálníchapersonálních 
● Poskytujeme žákovi získat znalosti, které mu pomáhají se lépe orientovat v běžném
životě 
● Upevňujemepozitivnímyšlenížáka 

5)kompetencíobčanských 
● Pěstujemeúctuknárodnímtradicímakdědictvímčeskéhonároda 
● Diskutujemeoproblémechspolečnosti 
● Učímevyslovovataobhajovatvlastnínázor 
● Rozvíjímeschopnostspolupracovat 
● Učímežákarespektovatpracivlastníiprácidruhých 


6)kompetencípracovních 
● Vedemežákaknacházenízpůsobuvyužitízískanýchznalostíprosvůjdalšírozvoj 

4.3.1.d)VzdělávacíobsahpředmětuDějepisčeskévlasti 

6.ročník 

Očekávanývýstupnakonci6.ročníku 

Učivo 

Nejstaršícivilizaceakořenyevropskékultury 



Žákcharakterizujesmyslhistorickéhopoznáníadiskutujeo
něm 

Významdějin 

ŽáklokalizujearcheologickénálezynaúzemíČeskérepubliky. Historicképrameny.
Vyhledáotěchtonálezechinformace 
Zkoumáníh
 istoriena
českémúzemí 
Žákseorientujenačasovéoseavhistorickémapě.Porovná
stejnéčasovéobdobínaúzemíČechaSeverníAmeriky 

Časaprostor 

Žákcharakterizuježivotpravěkéhoobyvatelstvanaúzemí
Počátkylidskéspolečnosti
Čech.UvedepříkladynadílechspisovateleEduardaŠtorchaa načeskémúzemí 
ilustrátoraZdeňkaBuriana 
Žákcharakterizujeprvnístátníútvary-Sámovaříše,Velká
Morava.Zhodnotívýznamvznikuzemědělství,chovánízvířata
zpracováníkovů.Porovnávásouvislostmezipřírodními
podmínkamiavznikemzemědělskýchcivilizací 

PřítomnostKeltůna
českémúzemí.Stěhování
národů-příchodSlovanů,
odchodGermánů 
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Žákcharakterizujezákladnírysyzápadoevropskéaslovanské
kultury 

Vývojapostavení
Velkomoravskéříšena
územíEvropy 

Žákposuzujeformyvládyapostaveníspolečenskýchskupinv
jednotlivýchcivilizacíchstředníEvropy.Porovnátutodobus
vývojemspolečenskýchstrukturnaúzemíSeverníAmeriky 

StředníEvropavdobě
stěhovánínárodů.Kulturní
odkazstarověkých
civilizacích 



7.ročník 

Očekávanývýstupnakonci7.ročníku 

Učivo 



KřesťanstvíastředověkáEvropa 
ŽákcharakterizujealokalizujezměnyvEvropěpopříchodu
novýchetnik 

NovýobrazEvropy 

Žákposoudízeměpisnýrozsahapostaveníčeskéhostátuza
dobyvládyPřemyslovcůvevropskýchsouvislostech 

ObdobívládyPřemyslovců
vEvropě 

ŽákpopíšehistoriivládyLucemburkůajejívlivnavývoj
událostístředníEvropy.VyhodnotídůležitouroliKarlaIV.v
doběvrcholnéhostředověku 

ObdobívládyLucemburků
vEvropě 

Žákcharakterizujeúlohuavlivkřesťanstvívživotě
středověkéhočlověka.Porovnároliinkviziceareformace.
Diskutujeodůvoduvznikuhusitství 

Kulturastředověku.Šíření
renesance,humanismu,
husitstvíadalšíchproudův
Evropě. 

Žákanalyzujerozdílnépostaveníjednotlivýchspolečenských
vrstevstředověku 

Strukturastředověké
společnostivEvropě 



8.ročník 

Očekávanývýstupnakonci8.ročníku 

Učivo 

Počáteknovédoby.Modernizacespolečnosti 
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Žákcharakterizujepříčiny,kterévyžadujíreformacicírkve 

Renesance,humanismus,
husitstvíadalšíproudy
reformaceaprotireformace
vestředníEvropě 

Žákcharakterizujezákladnímyšlenkyhusitstvíadůvodjeho
vzniku.Vnímávýznamhusitskétradicepročeskýpolitickýa
kulturníživot 

Českýstátv15.-16.
století,vládaJiříhoz
Poděbrad,Jagelloncůa
prvníchHabsburků 

ŽákvysvětlípostaveníčeskéhostátuvEvropěauvnitř
VládaHabsburkův16.a
habsburskémonarchieavlivRudolfaII.navývojčeskékultury  17.století 
Žákpopíšepříčinyadůsledkytřicetiletéválkypronašezemě 

Třicetiletáválka 

Žákpopíšeživotpoddaných.Charakterizujezměny,které
provedlazasvévládyMarieTerezieajejísynJosefII.Vnímá
postaveníčeskýchzemívrámcihabsburskémonarchie

VládaHabsburkův18.-20.
století.Počátkyosvícenství 

Žákdiskutujeovýznamuapřínosučeskýchbuditelůpro
zachováníčeskéhojazykaakulturynároda 

Barokoaosvícenstvív
Čechách 

Žákcharakterizujepodstatnézměnymoderníspolečnosti.Zná
některéčeskévynálezyajejichtvůrce 

Industrializaceajejí
důsledkyprospolečnost 

Žákrozpoznáutvářenínovodobéhočeskéhonároda.Klasifikuje Národníhnutínárodů.
významnárodníhohnutí.Čteúryvkydělavyhledáváinformace Českénárodníobrození 
oosobnostech,kterécharakterizujídobučeskéhoobrození,
např.V.M.Kramerius,F.L.Čelakovský,K.V.Rais,V.Thám, 
M.Kopecký,atd. 


9.ročník 

Očekávanývýstupnakonci9.ročníku 

Učivo 



Modernídoba 
Žákrozlišujenerovnoměrnostivývojevjednotlivýchčástech
Evropyasvěta 

Konfliktymezivelmocemi.
Bojokolonie 

Žákanalyzujepříčinyadůsledky1.světovéválky.Popíše
stručnějejíprůběhapostaveníčeskýchvojákůnafrontě.
RozlišujestaréanovéuspořádáníEvropynamapě 

Prvnísvětováválka.Její
politické,sociálníakulturní
důsledkynauspořádání
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Evropy.Vznik
Československa 
Žákidentifikujepříčinyvznikuprvníhosamostatného
československéhostátu.Charakterizujevýznamaroli
Československavobdobímezisvětovýmiválkami 

Prvnírepublika 

Žákanalyzujepříčinyadůsledky2.světovéválky.Popíše
Druhásvětováválka.
stručnějejíprůběhaholocaust.Klasifikujezneužitítechnických Antisemitismus,rasismusa
vynálezůprotičlověku 
lidskápráva 
Žákrozlišujekladyanedostatkydemokratickýchsystémů.
Charakterizujerysytotalitníchsystémůajejichvlivůna
společenskýživot 

Novépolitickéuspořádání
Evropy.PolitickývlivSSSR
narozvojČeskoslovenska 

Žákpopíšeudálostiroku1948,roku1968ajejichdůsledkyna
vývojčeskéspolečnosti.Stručnězhodnotíživotvtotalitním
ČeskoslovenskuzavládyKSČ 

Únorovýpřevratv
Československuvroce
1948,vznikČSSR,pražské
jarovroce1968,invaze
vojskVaršavskésmlouvy 

Žákcharakterizujepříčinyrozbrojemezizápadníma
Studenáválka.Rozdělení
východnímblokem.PopíšezákladnírysyživotavČSSRvdobě světadov
 ojenskýchbloků
normalizace 
Žákurčípříčinypádukomunistickéhorežimuaobnovení
Sametovárevolucevroce
demokracievČSSR.VysvětlídůvodyrozpaduČeskoslovenska 1989.Rozpad
avznikuČeskérepubliky 
Československaavznik
Českérepublikyvroce
1993 
Žákseorientujevzákladníchproblémechsoučasnéhosvěta.
SledujepolitickýakulturníživotvČechách 

Současnýsvětajeho
problémy 



4.4.1.VzdělávacíoborZeměpis 

4.4.1.a)Charakteristikavzdělávacíoboru 

Vzdělávací obor „Z
 eměpis České republiky” vychází ze vzdělávacíoblastiČlověkajehosvět.
Pro české děti žijící v zahraničí je velmi důležité si uvědomit zákonitosti a vzájemnou
podmíněnost zeměpisného prostředí na život jedince. Czech School of Californiakladedůraz
na to, aby žákzískalpochopeníproodlišnostilidízrůznýchčástísvěta.Cílemje,abyžákbyl
tolerantníazároveňzdravěkritickýkmultikulturníspolečnosti. 
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Do výuky tohoto oboru jsou průřezem zařazována vhodná téma předmětu „V
 ýchova o
občanství”. Tato vzdělávací oblast pomáhá českému dítěti žijícímu vzahraničíorientovatsev
současnémsvětěavrozdílnýchproblémechlidskéspolečnosti. 

V této vzdělávacíoblastijenašísnahouvyužítžákovyzkušenostizpobytuvČeskérepublice.
Žákznáněkterámísta,městaajejichzeměpisnépoložení.Usilujemeoto,abysvézkušenostia
pocityzpobytuvyužilvprezentacikraje,kterýzná. 

4.4.1.b)CharakteristikavzdělávacíhooboruZeměpisČeskérepubliky 

PředmětZeměpisčeskévlastiumožňuježákůmzískatpodrobnějšízeměpisnéznalostio zemi
svého původu. Výuka geografie v americké škole se nevěnuje detailně zeměpisu a
zeměpisnému významu České republiky v Evropě a ve světě. Proto je naším cílem tyto
informace žákovi zprostředkovat. Czech SchoolofCaliforniapodávážákoviucelenýpřehledo
přírodníchpodmínkách,hospodářství,obyvatelstvuakultuřečeskérepubliky.Žákjeseznámen
s výskytem přírodních surovin a energetických zdrojů na našem území. Snaha je poskytnou
žákovi informace o České republice tak, aby si uvědomil její nezanedbatelné postavení v
Evropěavcelémsvětě,abybylhrdýnasvůjčeskýpůvod. 

Opět je kladen velký důraz na rozšíření české slovní zásoby spojené s geografii,topografiia
kartografii. 


4.4.1.c)Výchovaavzdělávánípředmětuvedoucíkbudováníarozvíjení: 

1) k ompetencíkučení
● Učímežákasprávněpoužívatodbornouterminologii 
● Vedemežákaksamostatnéprácismapou 
● Klademedůraznavyhledáváníaporovnáváníinformacízrůznýchzdrojů 
● Podporujemežákavevyužívánívlastníchzkušenostízcestování 

2) k ompetencíkřešeníproblémů 
● Pomáhámežákovikzískánívhodnýchinformacípomocívyužitíencyklopediia

internetu 
● Snažímeseoto,abyžákpochopilvyskytujícíseproblémanebálsediskutovato
možnostechjehořešení 
● Vedemežákaksamostatnostipřiřešeníproblému

3) k ompetencíkomunikativních 
● Učímežákavhodněobhajovatsvůjnázoranaslouchatnázorůmjiných 
● Učímežákaprezentovatsvoupráciaobhájitsvůjnázor 

4) k ompetencísociálníchapersonálních 
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●
●

Vedemežákaktýmovépráci 
Učímežákadodržovatpředemdohodnutépostupyatermíny 


5) k ompetencíobčanských 
● Vedemežákakochraněpřírody 
● Učímežákazodpovědnémurozhodovánívdanésituaci 

6) k ompetencípracovních 
● Vedemežákakefektivnípráci 
● Vedemežákaktomu,abysivážilprácedruhých 
● Učímežákaobjektivnímusebehodnocení 

4.4.1.d)VzdělávacíobsahoboruZeměpisČeskérepubliky 

6.ročník 

Očekávanývýstupnakonci6.ročníku 

Učivo 

GeografickámapaČeskérepubliky 



Žákpoužívásporozuměnímvybranougeografickoua
ČRvestředníEvropě 
kartografickouterminologii.Podlemapypopíšeacharakterizuje
státystředníEvropy 
ŽákvymezígeologickéstáříČR.Porovnájesgeologickým
stářímUSA 

GeologickástavbaČR 

Žákvyjmenuječeskéhory,pohoří,pahorkatinyanížiny,řekya
vodnínádrže.Popíšejejichzákladnícharakter 

GeografickástavbaČR 



7.ročník 

Očekávanývýstupnakonci7.ročníku 

Učivo 

Žákpopíšepodnebíavlivpovětrnostníchpodmíneknapočasí
naúzemíČR 

PodnebíČR 

Žákobjasnívlivlidskéspolečnostinaznečišťováníživotního
prostředí.Navrhujenovémožnostijakchránitazlepšit
současnýstavpřírody. 

Ochranaživotníhoprostředí 

Žákpodletématickémapyurčívýskytatěžbunerostných
surovinvČR.Lokalizujeměsta,kdesetytosuroviny

Nerostnébohatstvía
průmyslČR 
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zpracovávají 
ŽákvyhledánamapěČRoblastiprodukcepotravin.Zhodnotí
významčeskéhozemědělstvívrámcisvěta 

ZemědělstvíČR 


8.ročník 
Očekávanývýstupnakonci8.ročníku 

Učivo 

KrajeČR 



Žáknajdenamapějednotlivégeografickéoblasti,jejich
významnáměstaazeměpisnědůležitámísta.Popíšepřírodní,
hospodářskýasídelnícharakterkraje,jehosituacivoblasti
domácíhoazahraničníhocestovníhoruchu.Rozpoznájeho
významnéhistoricképamátky. 

Žákanalyzujesilnéaslabéstránkyregionusvyužitím
dostupnýchinformacíamapovýchpodkladů 





KrajHlavníměstoPraha 
Středočeskýkraj 
Jihočeskýkraj 
Plzeňskýkraj 
Karlovarskýkraj 
Ústeckýkraj 
Libereckýkraj 
Královéhradeckýkraj 
Pardubickýkraj 
KrajVysočina 
Jihomoravskýkraj 
Olomouckýkraj 
Zlínskýkraj 
Moravskoslezskýkraj 

Přesahy-referátystudentůojednotlivýchkrajích.Seznámenís  
památkamiUNESCO 
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9.ročník 
Očekávanývýstupnakonci9.ročníku 

Učivo 

Žákzdůvodní,pročjeČRparlamentnírepublika 

StátnízřízeníČR 

ŽákobjasnípovinnostiaprávavyplývajícízečlenstvíČRv
EvropskéUnii 

ČRsoučástíEvropskéUnie 

ŽáksrovnávározlohuapočetobyvatelČRsUSA.Objasní
jednotlivéokrajovékulturyobyvatelstvaČR.Orientujesevjejí
demografii 

ObyvatelstvoČR 




5.EVALUACEAAUTOEVALUCEŽÁKŮAŠKOLY 

5.1.Evaluaceaautoevaluacežáků 

Hodnocenížáků-1.a2.stupně:slovníhodnocenínakoncikaždéhopololetí 

Nejvýznamnějším prostředkem evaluace a autoevaluace je pro nás v současnosti portfolio
každého žáka. Slouží k „mapování“ a doložení práce žáka během celého školního roku, je
podkladem pro analýzu jeho vývoje a také důležitým nástrojem komunikace mezi školou a
rodiči. 

Učitelévytvářejíměsíčníčidvouměsíčníplány,kteréstručněshrnujíplánovanéučivo.Plányse
vkládají do portfolií, jsoudoplněnypracemižákůvdanémobdobí:vyplněnýmicvičebnímilisty,
záznamy o aktivitách během výuky, samostatnými písemnými projevy, výsledky skupinových
prací,domácímiúkoly.Žáciirodičetakmajítrvalýpřehledotom,cosevyučuje,jakúspěšněse
žákumívypořádatsezadanýmiúkoly,nacojetřebazaměřitdomácípřípravu. 
Portfoliataksloužínejenjakodokladnabytýchznalostí,dovednostíakompetencí,alesnažíme
se též tímto způsobem dát potřebnou zpětnou vazburodičům,koordinovatnezbytnoudomácí
část výuky a v neposlední řadě vést žáky k zamyšlení se nad vlastní prací, jejím vývojem a
zlepšováním.Portfoliosetakstávánástrojemsebereflexeasebehodnocení. 

Důležitá je i vstupní evaluace každého žáka, tedy hodnocení jeho výchozích znalostí,
předevšímjazykových.Všechnapozdějšíhodnocenípakodrážípokrok,kterýžákudělal. 

Velice důležité je mítnamyslikonstruktivnípřístupkhodnocenížáků,jejichpozitivnímotivaci.
Jetřebamítnapaměti,ževýukaškolydoplňujepovinnouškolnídocházku,zpohledužáků,alei
rodičůjetedyvlastně„navíc“,otodůležitějšíje,abysežácidoškolytěšili. 

Kritériahodnocení:odvíjíseodklíčovýchkompetencí. 
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KonkrétnějehodnocenížákazpracovanévdokumentuPravidlaprohodnocenívýsledků
vzdělávánížákůCzechSchoolofCalifornia. 


5.2.Evaluaceaautoevaluceškoly 

Škola se na konci každého školního roku obrací dotazníkem na rodiče a zkoumá jejich
spokojenost se školní výukou. Vedení školy je během školního roku ve stálém styku s rodiči
žáků veforměčastéhoosobníhoielektronickéhokontaktu,pořádanýchinformačníchschůzek,
pravidelnýchaktivitaakcí.Doporučeníazpětnávazbarodičůjsoupilířemvývoješkoly. 

Každé dva měsíce se koná porada pedagogů, v níž se zaměřujeme na evaluaci všech žáků
školního věku, hovoříme o jejich vývoji, problémech a společně hledáme možnosti řešení
(průběhvzdělávání,podporažáků,spoluprácesrodiči,výsledkyvzdělávání). 

Každý rok je vydávána výroční zpráva o choduškoly,vnížhodnotímeúroveňvýsledkůpráce
školy,mimoškolníprojekty,financováníškolyatd. 

©CzechSchoolofCalifornia 
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