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Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z českého 
jazyka 
 
1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 
 
Seminář z českého jazyka poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a 

dovedností nabytých během hodin českého jazyka a potřebných pro orientaci v 

praktickém životě. Předmět obsahuje témata komunikační a slohové výchovy, 

jazykové výchovy i literární výchovy. Poznatky a dovednosti získané v semináři 

z českého jazyka jsou rovněž předpokladem pro úspěšné složení přijímacích 

zkoušek.  

 

Vzdělávací obsah předmětu Seminář z českého jazyka je rozdělen na osm 

tematických okruhů: 

1/ Opakování a shrnutí tématu: Práce s informačními zdroji 

2/ Opakování a shrnutí tématu: Práce s textem 

3/ Opakování a shrnutí tématu: Komunikační žánry 

4/ Opakování a shrnutí tématu: Slovní druhy  

5/ Opakování a shrnutí tématu: Opakování pravopisu 

6/ Opakování a shrnutí tématu:  Základní a rozvíjející větné členy 

7/ Opakování a shrnutí tématu: Větná skladba, souvětí 

8/ Opakování a shrnutí tématu: Literární druhy a žánry 

 

Tyto okruhy jsou zapracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících.  

 

Seminář z českého jazyka navazuje na učivo I. a II. stupně, časová dotace předmětu 

je věnována opakování a upevňováni tohoto učiva. Opakuje a shrnuje učivo o 

slovních druzích, jejichž znalost je nezbytná pro další témata jako jsou např. základní 

nebo rozvíjející větné členy a následně větné rozbory. Pozornost věnujeme 

pravopisu předpon S, Z, VZ, předložek S, Z, pravopisu zdvojených souhlásek, 

pravopisu skupin bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně a pravopisu příčestí minulého 

s ohledem na shodu podmětu s přísudkem, v němž žáci často chybují. Nedílnou 

součástí semináře z českého jazyka je téma souvětí, které je velmi obsáhlé. Žáci si 

zopakují učivo o závislosti vět, větách hlavních a vedlejších, počtu vět v souvětích a 

grafickém zobrazení souvětí. Dále se žáci setkávají s opakováním větné skladby od 
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základů, tzn. zabývají se základními i rozvíjejícími větnými členy, jejich druhy. 

Upevňují si dovednost větných rozborů jednoduchých vět. Nedílnou součástí 

semináře z českého jazyka je rozbor souvětí. Žáci si zopakují a procvičí znalosti o 

závislosti vět, větě hlavní a o druzích vět vedlejších, o grafickém zobrazení souvětí a 

o správné interpunkci v souvětí.   

Nedílnou součástí předmětu je také práce s odborným i literárním textem a rozvíjení 

čtenářské gramotnosti. Důraz je kladen také na rozvíjení komunikačních schopností 

tak, aby se žák úspěšně dokázal pohybovat ve veřejných komunikačních situacích.  

  

2. Časové a organizační vymezení předmětu 

 

Seminář z českého jazyka je v 8. ročníku vyučován jako samostatný předmět. Pro 

výuku byla využita disponibilní dotace – 1 hodina týdně. 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků 

 

Kompetence k učení  

Učitel : 

 motivuje žáky ke kooperativnímu učení 

 rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva 

 předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového 

vzdělávání v jiných oblastech 

 vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací 

 vede žáky k aplikaci naučených pravidel českého pravopisu a jejich 

vzájemnému propojování 

 seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími 

s probíraným učivem 

 naučí žáky pracovat s textem 

 

 Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

 vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané 

mluvnické jevy 



3 
 

 vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 

 zadává problémové úkoly, a tak rozvíjí jejich tvořivost a kreativnost 

 učí žáky pracovat s chybou /příležitost k ukázání cesty ke správnému řešení/ 

 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

 nabízí žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných textů 

 pomocí učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků 

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků 

 vede žáky ke správné stavbě větných celků 

 vede žáky ke správné formulaci věcných otázek  

 umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity 

 

 

Kompetence sociální a personální  

Učitel: 

 vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat ve dvojicích, v malých 

skupinkách i v rámci celé třídy 

 vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc 

 vede žáky k tomu, aby mezi sebou spolupracovali nejen na zadaných úkolech  

 umožňuje žákům reflexi dosažených úspěchů i neúspěchů 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

 seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam 

 podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby 

 učí žáky formulovat vlastní názory, směruje žáky ke správnému rozhodování 

v krizových situacích 

 vede žáky k tomu, aby se nebáli vystoupit na veřejnosti a předvedli své 

komunikativní, recitační a herecké schopnosti  
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Kompetence pracovní 

Učitel: 

 vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

 sleduje dílčí úspěšnost jednotlivých žáků, dovede ocenit jejich pokrok 

 učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků, 

podle druhu postižení 

 studijní materiály a zdroje / i kompenzační pomůcky / zpřístupňuje ve výuce 

žákům v dostatečném počtu 

 učitel se zajímá o to, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 

 

 

 

4. Průřezová témata 

 

a) Osobnostní a sociální výchova /OSV/ 

 

OSV má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho 

individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet 

praktické životní dovednosti. 

Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka, prohlubuje 

vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace, rozšiřuje specifické aplikace 

jazyka o sociální dovednosti. 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 

 

1. Osobnostní rozvoj: 

 rozvoj schopností poznávání 

 sebepoznání a sebepojetí 

 kreativita 
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2. Sociální rozvoj: 

-   poznávání lidí / jen 2.st./ 

-   mezilidské vztahy 

-   komunikace  

-   kooperace a kompetice  

 

3. Morální rozvoj: 

-   řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

-   hodnoty, postoje, praktická etika 

 

b) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/ 

 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a 

mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. 

Rozvíjí vědomí evropské identity, při respektování identity národní. Otevírá žákům 

širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a 

seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. 

Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a 

prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při 

osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a 

poznávání kultury jiných národů.. 

¨ 

 

 

c) Multikulturní výchova /MkV/ 

 

Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi 

a hodnotami. Žáci si uvědomují svou kulturní identitu, rozvíjejí si smysl pro 

spravedlnost, solidaritu a toleranci. Multikulturní výchova se hluboce dotýká i 

mezilidských vztahů /žák-žák,  žák-učitel,škola-rodina,…/ a zejména vzájemné 

tolerance.  
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d) Mediální výchova /MV/ 

        

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, nabízí 

elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií. 

Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména 

vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, různých typů obsahů a 

uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel 

komunikace, dialogu a argumentace. 

 

1.Tematické okruhy receptivních činností: 

-   interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

-   vnímání autora mediálních sdělení 

-   fungování a vliv médií ve společnosti  

-   kritické čtení a vnímání med. sdělení  

 

V učivu, zařazeném k naplňování očekávaných výstupů, vyučující respektují 

individuální možnosti žáků, vycházejí z jejich diagnóz, snaží se o dosažení co 

nejvyšší možné úrovně znalostí, dovedností a návyků. 

 


