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Úpravy vzdělávání žáků ve školním roce 2019/20 a 2020/21 

v souvislostí s pandemií onemocnění COVID-19 

1.stupeň 

1. ročník:  
Do června 2020 v redukované formě probráno tiskací a psací písmena, plynulost čtení. Sčítání a 

odčítání v oboru do 20. 

2. ročník:  

Září 20/21 

 ČJ – opakování tvarů písmen (tiskací, psací), čtení 

 M – opakování sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, sčítání a odčítání s přechodem 

přes desítku  

3. ročník: 

Probráno v redukované formě do června 2020 

 ČJ – věta jednoduchá, souvětí 

 M – geometrické tvary 

Září 20/21 

 ČJ - opakování věta jednoduchá, souvětí 

 M – opakování geometrické tvary tvary 

4. ročník: 

Probráno v redukované formě do června 2020 

 ČJ – slovní druhy 

 M – násobení a dělení mimo obor malé násobilky 

Září 20/21  
1. ČJ – opakování slovní druhy 

2. M – opakování násobení a dělení mimo obor malé násobilky 

5. ročník:  

Září 20/21  

 opakování, upevňování učiva 

2. stupeň 

Předměty humanitní 

Nedobrané a zredukované učivo z předchozího školního roku 2019/20:   

- Český jazyk 7.tř. MLUVNICE – neprobráno: věta jednočlenná, dvojčlenná a větný 

ekvivalent, příslovečné určení - druhy, doplněk, souvětí podřadné, souřadné, druhy vět 

vedlejších, redukováno – zvuková stránka jazyka. SLOH - neprobráno - slohové postupy a 

útvary. 

-  Český jazyk 8.tř. LITERATURA – neprobráno: literatura přelomu 20. století, česká 

moderna a buřiči, meziválečná literatura (bude probráno v září a říjnu). MLUVNICE: 

redukováno (neprocvičeno) – rozbory složitých souvětí 
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- Český jazyk 6. tř. MLUVNICE – učivo málo procvičeno (grafické znázornění větných členů, 

určování počtu vět v souvětí, rozlišení věty hlavní a věty vedlejší, procvičování 

interpunkce) 

- Anglický jazyk 7. tř. - nedobrána gramatika WILL (future) 

- Anglický jazyk 5.tř. - zredukováno učivo Present simple, can /can’t (probráno pouze 

v omezené míře) 

- Anglický jazyk 6. tř. – zredukováno Past simple, regular, irregular verbs 

- Anglický jazyk 7. tř. - nedostatečně probráno a procvičeno učivo Past simple 

- Ruský jazyk 8.tř. - nesplněno: Škola a popis školy,  Gramatika: vybraná zvratná slovesa – 

časování, řadové číslovky, datum, minulý čas pravidelných sloves, předložkové vazby – 

téma: vyučování.  

- Německý jazyk 8.tř. - nesplněno: 1) Bydlení a popis pokoje, Gramatika: předložky se 3. a 

4. pádem, 2) Orientace ve městě – Jak se dostanu …?, Gramatika: předložky se 3. pádem, 

předložky se 4. pádem, 3) Můj den - Gramatika: modální sloveso: müssen 

 

Předměty přírodovědné  

Které učivo se nestihlo probrat 
Matematika 6 

- X 

Matematika 7 

- krychle a kvádr – povrch a objem; síť krychle a kvádru; řešení slovních úloh z praxe 

- konstrukce úhlu (bez použití úhloměru) 

 
Matematika 8 

- konstrukce lichoběžníku 

 
Matematika 9 

- válec – povrch, objem, slovní úlohy 

 
Zeměpis 7 

- RG Austrálie 

Zeměpis 8 

- RG Evropy 

Zeměpis 9.B 

- kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj,  Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj 

Přírodopis 9 
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- základy genetiky  

Výchova ke zdraví 9 

- psychohygiena 

- dopravní výchova (bezpečné chování, pravidla bezpečnosti a ochrany) 

Učivo, které se probralo v redukované podobě 
Matematika 6 

- násobení a dělení desetinných čísel jednociferným přirozeným číslem 

- násobení a dělení desetinných čísel číslem 10 

- pravoúhlá soustava souřadnic 

- tělesa 

Matematika 7 

- aritmetický průměr 

- dělení desetinných čísel 

- trojúhelník – konstrukce, vnitřní úhly, výšky a těžnice trojúhelníku 

Matematika 8 

- kolmé hranoly – povrch a objem; slovní úlohy 

- měřítko plánu a mapy 

- přímá a nepřímá úměrnost – trojčlenka (slovní úlohy) 

- procenta – slovní úlohy 

Matematika 9 

- výrazy s proměnnou – početní výkony s mocninami, hodnota výrazu, zápis slovního textu 

pomocí výrazu 

- lineární rovnice – řešení lin. rovnic, výpočet neznámé ze vzorce, slovní úlohy 

- Pythagorova věta  

- konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti 

Zeměpis 7 

- X 

Zeměpis 8 

- RG Asie : Střední, JV, J, V Asie 

Zeměpis 9.B 

- X 

Přírodopis 9 

- vývojová stádia 
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- první pomoc  

Výchova ke zdraví 9 

- první pomoc  

Jak nastalé problémy ovlivní časově tematický plán 
Matematika 6 

- Učivo, které se nestihlo v pátém ročníku probrat, nebo bylo probráno v redukované podobě, 

je zařazeno do tematického plánu pro 6. ročník. Zaměříme se na opakování a zalepení 

výkonnostní mezery mezi dětmi, jež vznikla tím, že některé děti se v květnu dobrovolně 

účastnily výuky a jiné zůstaly doma.  

Matematika 7 

- Učivo, které se nestihlo v šestém ročníku probrat nebo bylo probráno v redukované podobě 

je zařazeno do tematického plánu pro 7. ročník. 

- Některé učivo 7. ročníku (Hranoly – slovní úlohy; Osová souměrnost; Středová souměrnost; 

Shodnost) bude v daném ročníku zařazeno pouze v redukované podobě. 

Matematika 8 

- Celý měsíc září bude zaměřen na opakování učiva 7. ročníku a to především na dobrání 

neprobraného učiva a procvičení učiva, které bylo v online výuce redukováno. 

 

Matematika 9 

- Učivo, které se nestihlo v osmém ročníku probrat nebo bylo probráno v redukované podobě 

je zařazeno do časově tematického plánu pro 9. ročník. 

- Některé učivo 9. ročníku (Koule; Kvadratická funkce; Funkce – nepřímá úměrnost) bude 

v daném ročníku zařazeno pouze v redukované podobě. 

Zeměpis 7 

- Měsíc září bude zaměřen na opakování učiva 6. ročníku, a to především na dobrání 

neprobraného učiva. 

Zeměpis 8 

- Měsíc září bude zaměřen na opakování učiva 7. ročníku, a to především na dobrání 

neprobraného učiva a procvičení učiva, které bylo v online výuce redukováno. 

Zeměpis 9.B 

- Měsíc září bude zaměřen na opakování učiva 8. ročníku, a to především na dobrání 

neprobraného učiva a procvičení učiva, které bylo v online výuce redukováno. 

Přírodopis 9 
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- Většina měsíce září bude zaměřena na opakování 8. ročníku a to s důrazem na dobrání 

neprobraného učiva a procvičení učiva, které bylo redukováno.  

- Z tematického plánu bylo vyřazeno učivo „utváření zemského povrchu“. Dané učivo bude 

probráno v rámci vnějších a vnitřních geologických dějů.  

Výchova ke zdraví 9 

- Většina měsíce září bude zaměřena na opakování 8. ročníku a to s důrazem na dobrání 

neprobraného učiva. 

- Redukované učivo bude procvičeno v rámci stejného tématu na konci školního roku. 

 

Pozn.: 

Tv 7, 8, 9 

V průběhu školního roku se učivo v TV opakuje. Z tohoto důvodu bylo učivo, které bylo v plánu na 
období březen až červen, probráno v podzimních měsících  školního roku.  
 
TV 6. A; 6. B 
Učivo bude v průběhu podzimních měsíců opakováno, jelikož má 6. a 7. třída stejný tematický plán. 
 

Přírodopis 6 

Ve školním roce 2019/2020 bylo učivo přírodovědy dokončeno dle tematického plánu v souladu s ŠVP. 
Není potřeba převádět učivo 5. ročníku do 6. ročníku. 
 

Přírodopis 7 

Ve školním roce 2019/2020 bylo učivo přírodovědy dokončeno dle tematického plánu v souladu s ŠVP. 
Není potřeba převádět učivo 5. ročníku do 6. ročníku. 
 

Přírodopis 8. ročník: 

Učivo 7. ročníku bylo ve školním roce 2019/2020 probráno v souladu se ŠVP. Není třeba převádět učivo 

do 8. ročníku. 

 

Chemie 9. ročník: 

Učivo 8. ročníku bylo ve školním roce 2019/2020 probráno v souladu se ŠVP. Není třeba převádět učivo 

do 9. ročníku. 

 

Fyzika 2. stupeň 

Ve školním roce 2019/2020 bylo učivo fyziky dokončeno dle tematického plánu v souladu s ŠVP. Není 
potřeba převádět učivo do dalších ročníků. 
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