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Český jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení: 
 
      ▪ Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru RVP 
ZV Český jazyk a literatura. 
      ▪  Obsahovou náplní Českého jazyka a literatury je nácvik řečových dovedností, a to 
v oblasti komunikační a slohové výchovy, jazykové a literární výchovy pomocí spisovných 
jazykových prostředků. V oblasti komunikační a slohové výchovy se rozvíjí praktické 
dovednosti žáků číst a naslouchat jazykovému projevu a vytvářet vlastní souvislý mluvený 
projev na základě poznatků o jazyce a stylu. V oblasti jazykové výchovy žáci rozvíjí a 
aplikují obecné poznatky o jazyce, o jeho zvukové stránce, slovní zásobě a způsobech jejího 
obohacování, o druzích a mluvnických významech slov, významových vztazích slov ve větě, 
lexikálním, morfologickém a syntaktickém pravopisu. V oblasti literární výchovy žáci 
rozvíjejí dovednosti tvořivě pracovat s literárním textem, interpretovat literární a jiná 
umělecká díla a dále rozvíjejí poznatky o literární teorii a historii, literárních druzích a 
žánrech. 
      ▪ Žáci začínají s výukou Českého jazyka a literatury v 6. třídě a pokračují až do 9. třídy 
s časovou dotací čtyři až pět hodin týdně v každém ročníku, resp. 5-4-4-5. Z této časové 
dotace jsou dvě (tři) hodiny týdně věnovány jazykové výchově, jedna hodina komunikační a 
slohové výchově a jedna (dvě) hodiny literární výchově. 
      ▪ Výuka probíhá v klasických třídách vybavených základními pomůckami k výuce jazyka 
i ve speciální počítačové učebně.  
 
Předmětem se prolínají průřezová témata: OSV (rozvoj schopností poznávání, komunikace), 
MKV (l idské vztahy), MV(kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, stavba mediálních 
sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním 
týmu) 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
 
      ▪ Práce s učebnicí 
        Učitel vede žáky k samostatné práci s učebnicí, tak aby jim sloužila nejen jako 
cvičebnice, ale i jako zdroj informací k samostudiu (kompetence k učení). Učitel zadává 
žákům práci jednoduchou instrukcí, popřípadě krátkým výkladem, nechává žáky vypracovat 
úkoly samostatně (kompetence k řešení problémů), popřípadě řízenou spoluprací se 
spolužákem (kompetence sociální a personální), poté s žáky projde úkoly, žáci si je sami 
kontrolují (kompetence k učení) a korigují řešení, a poskytne jim zevrubný výklad. 
 
      ▪ Mluvené projevy a komunikativní situace 
         Učitel vede žáky k rozvíjení mluvených a komunikačních dovedností zejména v rámci 
komunikační a slohové výchovy. Zadané stylistické úkoly (psaní souvislých textů či příprava 
kratších mluvených projevů) žáci vypracovávají v menších skupinách dvou žáků 
(kompetence sociální a personální) a poté je prezentují před třídou (kompetence 
komunikativní ). Podobně i při literární výchově žáci vypracovávají krátké prozaické či 
lyrické texty jako součást interpretace textu a poté výsledky své práce prezentují. Žáci sami 
pak hodnotí práce svých spolužáků a spolurozhodují o jejich hodnocení (kompetence 
pracovní) 
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     ▪ Práce s textem a informacemi 
        Zejména při literární výchově, ale i slohové či jazykové výchově se žáci učí číst 
s porozuměním, vyhledávat důležité či požadované informace, interpretovat je, verifikovat či 
je dále reprodukovat (kompetence komunikativní a k řešení problémů). Při slohové 
výchově žáci pracují i s mediálními sděleními ve formě psané či ústně sdělované informace a 
sami takové mediální sdělení produkují. Tím se také učí třídit fakta, ověřovat je a podrobovat 
je kritice (kompetence občanská a pracovní) 
         
      ▪ Písemné projevy 
         Písemné projevy jsou zpracovávány zejména při komunikační a slohové výchově, kde se 
žáci učí vytvářet souvislý projev s ohledem na obsahové a stylistické požadavky a spisovnost 
textu. Aplikují tak všechny poznatky, které v českém jazyce nabývají (kompetence k učení). 
Zároveň se tak připravují na budoucí pracovní, občanský i soukromý život (kompetence 
pracovní a občanská). V literární výchově je tvorba souvislých literárních projevů zaměřena 
na rozvoj kreativního psaní a myšlení (kompetence k řešení problémů). V jazykové výchově 
pak žáci prostřednictvím písemných projevů upevňují zejména jejich znalosti o zásadách 
spisovnosti jazykového projevu (kompetence k učení). 
 
     ▪ Samostudium a domácí příprava 
        Pravidelným zadáváním domácí přípravy či samostudia, které vždy vycházejí 
z probíraného učiva a navazují na něj, učitel vede žáky k soustavné přípravě na vyučování a 
rozvíjení a aplikování jejich poznatků (kompetence k učení a pracovní). Výsledky domácí 
práce žáků a samostudia učitel pravidelně ověřuje, přičemž se způsobem, termínem 
hodnocením tohoto ověřování žáky vždy předem a dostatečně včas seznámí.         
       
       
 


