
CIZÍ JAZYK 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 
1.stupeň 
Očekávané výstupy – 1. období 
Očekávané výstupy – 1. období 
 
 
 ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI žák  
1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 
 
2. zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal  
 
3. rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 
oporu  
 
4. rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, 
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu  
 
5. přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení  
  
6. píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy  
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
1.p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka  
 
Očekávané výstupy – 2. období  POSLECH S POROZUMĚNÍM  žák  
 
7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností  
 
8. rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 
  
9. rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a 
má k dispozici vizuální oporu  
 
 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
2.p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností  
 
3.p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 
 



 
MLUVENÍ  žák    
10. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
 
11. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
 
12. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák 
 
4.p pozdraví a poděkuje  
 
5.p sdělí své jméno a věk 
 
6.p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu)  
 
 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  žák   
 
13. vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 
 
14. rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu  
 
 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák 
 
7.p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
  
PSANÍ  žák  
 
15. napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 
 
16. vyplní osobní údaje do formuláře  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka  
 

 

 



 
Učivo  
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  
 
  slovní zásoba – základní slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 
 
  tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, 
oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí   mluvnice – základní 
gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně osvojeného repertoáru (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
  

 
 
 
 
 
 
2. stupeň 
 
Očekávané výstupy  POSLECH S POROZUMĚNÍM  žák  
 
17. rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 
 
18. rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se 
týká osvojovaných témat  
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák   
 
8.p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
osvojených tematických okruhů  
 
9.p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 
 
 MLUVENÍ  žák  
  
19. zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích  
  
20. mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech  
 
21. vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 



každodenního života  
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
  
10.p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby  
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  žák  
  
22. vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech  
  
23. rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 
  
 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
  
11.p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických 
okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
PSANÍ  žák   
 
24. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
 
25. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat  
 
26. reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 
 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák   
 
12.p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby  
 
 

 

 
Učivo 
  zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby  
 
  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se 
slovníkem  
 
  tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o 
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, 
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí  



 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního 
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DALŠÍ CIZÍ JAZYK 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 
2. stupeň 
 
  
Očekávané výstupy  POSLECH S POROZUMĚNÍM  žák 
  
1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně 
  
2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 
  
3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat  
 
 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák 
  
1.p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 
 
2.p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 
 
3.p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) -  rozumí otázkám, které se týkají 
základních osobních údajů (zejména jména a věku) -  rozumí jednoduchým pokynům 
učitele  
 
MLUVENÍ  žák  
  
4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů   
 
5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
 
6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a podobné otázky pokládá  
 
 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák   
 
4.p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas  
 
5.p sdělí své jméno a věk 
 
 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  žák 
  
7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  



8. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 
   
9. rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm požadovanou informaci  
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák 
   
6.p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
 
PSANÍ  žák   
 
10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři   
 
11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat  
 
12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  
 
 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
7.p  reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby  
 
 

 
Učivo 
 
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  
 
  slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů, práce se slovníkem   
 
  tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, 
jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční 



období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 
 
  mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)  

 


