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II  16     Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 
Předmět Výtvarná výchova  rozvíjí tvůrčí činnosti – tvorbu, vnímání a interpretaci uměleckého díla. Umožňuje 

užívat tradiční i neobvyklé možnosti a postupy při vytváření vlastních děl a chápání takových děl. Rozvíjí vlastní 
vnímání, cítění, myšlení, fantazii, intuici, invenci a smyslovou citlivost.  

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět Výtvarná výchova je časově vymezen takto: 

6. ročník   2 hodiny týdně 

7. ročník   1 hodina týdně 
8. ročník   1 hodina týdně 

9. ročník   1 hodina týdně 

Výuka probíhá ve třídě, za příznivého počasí v okolí školy. Součástí výuky je i návštěva výstav 

a účast na výtvarných soutěžích. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení  

- motivujeme žáky k celoživotnímu učení 

- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací, které pak využívají v tvůrčích činnostech, experimentují 
- dbáme na práci s odbornými termíny 

- propojujeme poznatky z různých vzdělávacích oblastí ( Jazyk a jazyková komunikace, Informační a 

komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a zdraví) a vytváříme komplexnější pohled na 
společenské  a kulturní jevy 

- vedeme žáky k posuzování vlastního pokroku, k jeho kritickému zhodnocení 
Kompetence k řešení problémů 

- motivujeme žáky k překonávání nezdarů. 

- povzbuzujeme jejich tvořivost. 

- podporujeme účast žáků na soutěžích 

Kompetence komunikativní 

- učíme žáky dovednosti obhájit svůj výtvarný projev, obhájit svůj názor 
- podporujeme spolupráci při skupinové práci, projektových dnech 

- vedeme žáky k porozumění neverbální komunikaci pomocí výtvarného vyjádření 

Kompetence sociální 
- dbáme, aby žáci byli ohleduplní, nesobečtí a měli porozumění pro druhé 

- vedeme žáky, aby dokázali ocenit  a využít zkušeností druhých 

- podporujeme spolupráci žáků. 
- povzbuzujme získávání sebedůvěry a pocitu uspokojení z díla 

Kompetence občanské 

- povzbuzujeme kladný postoj žáků k uměleckým dílům 
- vedeme žáky k respektování vkusu ostatních  

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k přizpůsobení  se různým pracovním podmínkám 
- vyžadujeme osvojení si základních pracovních návyků, dodržování daných pravidel 

- vedeme žáky k úctě k práci druhých 

 

 
Začlenění průřezových témat: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí 
- Psychohygiena 

- Kreativita 

- Komunikace 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 

- Evropa a svět nás zajímá 

- Objevujeme Evropu a svět 
Multikulturní výchova (MKV) 

- Kulturní diference 

- Multikulturalita 

Environmentální výchova (ENV) 

- Vztah člověka a prostředí 

Mediální výchova (MEV) 
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

- Stavba mediálních sdělení 

- Práce v realizačním týmu 
- Fungování a vliv médií  ve společnosti 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Ve výtvarné výchově se hodnotí odevzdané práce, přístup žáka k předmětu a jeho snaha. Přihlíží se též k účasti na 

výtvarných soutěžích. 

Pokud žák práci nedokončí při vyučování (nemá potřebné pomůcky, materiál), může ji odevzdat v náhradním 
termínu. 

 

Práce s nadanými žáky: 
- účast na soutěžích 

- zapojení do výzdoby školy 

 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
- oceňuje se snaha, podle svých schopností žák vypracuje zadaný úkol 

- přihlíží se k domácí přípravě pomůcek na vyučování 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

VV – 6. a 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 
prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 

je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 
získání osobitých výsledků 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 
V-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty 

v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 
vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich 

uplatnění v běžné i umělecké produkci 

 prakticky využívá základní poznatky o výtvarných 
výrazových prostředcích 

 pracuje s barvou 
 

 

 prakticky využívá základní poznatky o výtvarných 
výrazových prostředcích 

 pracuje s barvou 

vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve vztazích a 
uspořádání 

linie, tvary, objem, světlo, barva 

míchání barev 
teplé, studené barvy 

vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve vztazích a 

uspořádání 
linie, tvary, objem, světlo, barva 

míchání barev 

teplé, studené barvy 

 

 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly 
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 

vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a 
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej s výsledky 

ostatních 

 snaží se zachytit své představy pomocí kresby nebo malby 

 umí jednoduše nakreslit lidskou postavu 

 

 snaží se zachytit své představy pomocí kresby nebo malby 

 umí jednoduše nakreslit lidskou postavu 

kresba (malba) z představy 

základní proporce postavy 
 

kresba (malba) z představy 

základní proporce postavy 

ENV 

- Vztah člověka k prostředí 

 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v 
proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 
VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

V-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich 
uplatnění v běžné i umělecké produkci 

 pracuje s klasickými výtvarnými prostředky 

 vnímá okolní skutečnosti 

 zkouší pracovat s novými materiály 
 

 pracuje s klasickými výtvarnými prostředky 

 vnímá okolní skutečnosti 

 zkouší pracovat s novými materiály 

malba temperou 
kresba uhlem; kresba tuší 

akvarel 

vnímání zrakem a ostatními smysly 
malba temperou 

kresba uhlem; kresba tuší 

akvarel 
vnímání zrakem a ostatními smysly 

 

 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 

osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky 
již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 hledá inspiraci ve svém okolí a dokáže ji výtvarně 

zpracovat 

 vytváří si estetický vztah k životnímu prostředí 

 
 

 hledá inspiraci ve svém okolí a dokáže ji výtvarně 
zpracovat 

 vytváří si estetický vztah k životnímu prostředí 

vlastní tvořivost – vzor již existující vyjádření /nápis, 

reklama, viněta…/ 
kresba a malba přírodnin 

malba krajiny 

vlastní tvořivost – vzor již existující vyjádření /nápis, 

reklama, viněta…/ 

kresba a malba přírodnin 

malba krajiny 

MEV 

- Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

- Stavba mediálních sdělení 

- Práce v realizačním týmu 

- Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

ENV 

- Vztah člověka k prostředí 

 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 

rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je 
v praktickém životě 

 

 

 osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je 

v praktickém životě 

design 

návrhy nábytku 
módní návrhářství 

 

návrhy nábytku 
módní návrhářství 

OSV 

- Rozvoj schopností poznávání 
- Sebepoznání a sebepojetí 

- Psychohygiena 

- Kreativita 
- Komunikace 

 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 umí se orientovat v oblasti výtvarné kultury 

 pozná základní umělecká díla z našeho i světového umění 

besedy a referáty s ukázkou 

ilustrace určitého období v minulosti 
fantazie budoucnosti (jiné planety) 

MKV 

- Kulturní diference 
- Multikulturalita 
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VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

 zkouší zachytit skutečnost prostřednictvím moderních 
uměleckých směrů 

 

 zkouší zachytit skutečnost prostřednictvím moderních 

uměleckých směrů 

 
 

 

ilustrace určitého období v minulosti 
fantazie budoucnosti (jiné planety) 

MEV 

- Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

- Stavba mediálních sdělení 
- Práce v realizačním týmu 

- Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 

postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 vyjádří vlastní názor na výtvarné práce ostatních spolužáků 

 
 

 

 vyjádří vlastní názor na výtvarné práce ostatních spolužáků 

hodnocení práce ostatních 

výstavy vlastních prací 

 
 

hodnocení práce ostatních 

výstavy vlastních prací 

OSV 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí 
- Psychohygiena 

- Kreativita 

- Komunikace 

 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných 

vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro 
jejich prezentaci 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 uvědomuje si využití výtvarných prací  

 
 

 

 uvědomuje si využití výtvarných prací  

výtvarné soutěže 

prodejní  charitativní výstavy 

výzdoba společných prostor 
pozvánky, novoročenky 

výzdoba společných prostor 

pozvánky, novoročenky 

OSV 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí 
- Psychohygiena 

- Kreativita 

- Komunikace  
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VV – 8. a 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 
VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

V-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich 
uplatnění v běžné i umělecké produkci 

 rozvíjí tvarové a barevné cítění a vyjadřování 
 

 

 
 

 rozvíjí tvarové a barevné cítění a vyjadřování 

tvary a síla čar 

barevné pocity 
 

 

 
tvary a síla čar 

barevné pocity 

 

 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly 
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 

vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a 
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej s výsledky 

ostatních 

 vyjadřuje prostor 

 kombinuje tvary a barvy 
 

 vyjadřuje prostor 

 kombinuje tvary a barvy 

skupina předmětů 

jejich vzájemné vztahy 
 

skupina předmětů 

jejich vzájemné vztahy 

ENV 

- Vztah člověka k prostředí 

 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v 
proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

V-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich 
uplatnění v běžné i umělecké produkci 

 pracuje dostupnými materiály  
 

 

 

 pracuje dostupnými materiály  

kombinace technik a materiálů 
zpracuje informace z médií (plakát, nápis, diplom apod.) 

 

 

kombinace technik a materiálů 

zpracuje informace z médií (plakát, nápis, diplom apod.) 

 

 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 

osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky 

již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných 
vyjádření 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 graficky zpracovává své pocity 

 zakresluje  tvary pozorované v okolí  
 

 

 graficky zpracovává své pocity 

 zakresluje  tvary pozorované v okolí  

skutečné tvary zpracuje umělecky 

 

 
 

skutečné tvary zpracuje umělecky 

 

 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v 

rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 osvojuje si estetické vnímání 

 chápe vývojové proměny umění 
 

 osvojuje si estetické vnímání 

 

vyjádření pocitu barvou, tvarem 
 

 

vyjádření pocitu barvou, tvarem 

 

 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 
 

 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

 umí se orientovat v oblasti výtvarné kultury 

 pozná základní umělecká díla z našeho i světového umění 

 zkouší zachytit skutečnost prostřednictvím moderních 

uměleckých směrů 
 

 zkouší zachytit skutečnost prostřednictvím moderních 
uměleckých směrů 

příprava výstavy, nástěnky  

 

 
 

 

ilustrace 

MEV 

- Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 
- Stavba mediálních sdělení 

- Práce v realizačním týmu 

- Fungování a vliv médií  ve 
společnosti  

MKV 

- Kulturní diference 
- Multikulturalita 
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GLO 

- Evropa a svět nás zajímá 

- Objevujeme Evropu a svět 

 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 

postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 

podmíněnosti svých hodnotových soudů 
 

 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 uplatňuje svůj vkus 

 porovnává s ostatními pracemi svůj výtvor 

 přijímá kritiku spolužáků 

 umí ocenit práci spolužáků 

 pomáhá ostatním s prací, úklidem, poradí 

 umí půjčit své pomůcky 

 uplatňuje svůj vkus 

 porovnává s ostatními pracemi svůj výtvor 

 přijímá kritiku spolužáků 

 umí ocenit práci spolužáků 

 pomáhá ostatním s prací, úklidem, poradí 

 umí půjčit své pomůcky 

diskuse nad pracemi spolužáků 
design 

 

 
 

 

diskuse nad pracemi spolužáků 
 

MEV 

- Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

- Stavba mediálních sdělení 
- Práce v realizačním týmu 

- Fungování a vliv médií  ve 

společnosti  

 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro 

jejich prezentaci 

VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 porovnává svůj vkus 

 využívá výtvarné práce pro společné i své účely 
 

 

 porovnává svůj vkus 

 využívá výtvarné práce pro společné i své účely 

výzdoba tříd a chodeb 

prezentace své práce 
využití prací k výzdobě a do soutěží  

 

 
výzdoba tříd a chodeb 

 

OSV 

- Rozvoj schopností poznávání 
- Sebepoznání a sebepojetí 

- Psychohygiena 

- Kreativita 
- Komunikace  

MEV 

- Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

- Stavba mediálních sdělení 

- Práce v realizačním týmu 
- Fungování a vliv médií  ve 

společnosti  

 

 


