
Ahoj šestko, 

jak se Vám daří? Stále pokračujeme v tématu: Škola základ života 

Tentokrát se přesněji podíváme na Školní systém v ČR 

Měli jste vyplnit str. 38 – dnes se dozvíte, zda máte vše dobře 

Zapiš/vytiskni si nové pojmy do sešitu: 

MŠ – od 3 do 6 let – předškolní vzdělávání 

Chodili jste ze školky domů PO-O?  

 

Základní škola – všeobecné vzdělání, od 6 let věku dítěte 

1. stupeň – 1.- 5. třída 

2. stupeň – 6. – 9. třída 

 

Gymnázium - střední škola, poskytující všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Posláním 

gymnázií je v hlavní řadě příprava studentů ke studiu na vysokých školách či vyšších odborných 

školách 

Střední odborná škola – SOŠ - poskytuje především úplné střední odborné vzdělání zakončené 

závěrečnou zkouškou (maturitní zkouškou). Délka studia činí zpravidla čtyři roky. Př. zdravotnická, 

ekonomická, policejní 



 

Střední odborné učiliště – SOU – druh střední školy, délka studia činí zpravidla dva až tři roky. 

Absolventi získávají vyučení, resp. výuční list a jsou kvalifikováni především pro výkon řemeslných 

povolání 

 

Konzervatoř – střední škola, zaměřuje se na hudbu, zpěv, tanec a hudebně dramatické umění 

 

Vyšší odborná škola – VOŠ - poskytuje absolventům středních škol možnost dalšího zvyšování 

kvalifikace. Jsou zaměřeny na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky. Vzdělávání na 

VOŠ je úspěšně zakončeno absolutoriem. Úspěšný absolvent VOŠ používá označení (neakademický 

titul) diplomovaný specialista (ve zkratce DiS) 

Vysoká škola - má právo udělovat akademické tituly: 

Bakalářský studijní program - Standardní doba studia včetně praxe je 3–4 roky. Titul bakalář – Bc. 



Magisterský studijní program – navazuje na bakalářský, nejčastěji 2 roky, titul magistr – Mgr.  

 

 Vysoké školy mohou být děleny na univerzitní a neuniverzitní. 

Univerzita Karlova 

nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit 

Univerzitu založil český král a římský císař Karel IV. zakládací listinou ze 7. dubna 1348 

Roku 2019 tuto školu vyhodnotila organizace Academic Ranking of World Universities jako nejlepší v 

České republice, jednu z nejlepších v regionu střední a východní Evropy 

 

Vzdělání je bezplatné na státních školách. Na soukromých se platí školné. 

Univerzita třetího věku – pro seniory 

 

Vyplň str. 39 



Zkuste si vypracovat malé opakování z domácí výuky OV. Napiš si souhrn dosavadní práce za každý 

týden– do 18. května mi pošli na email havlickova@lobkovicovo.cz 

Souhrn si můžeš vytisknout, doplnit, nalepit do sešitu. Vyfoť a pošli 

Týden od 16. 3. – Úkol: navštívit webové stránky jedné památky UNESCO v ČR 

Výběr památky: ………………………………………………………………….. 

Co tě na památce zaujalo? ………………………………………………………. 

Jedna informace, kterou si vyčetl/a: ………………………………………………………………………………… 

Týden od 23. 3. – Úkol: Významná místa ČR – pokus se odpovědět na otázky, použij internet 

1. Kde leží Terezín? Kraj: ……………………………………………….. 

2. Kdo v roce 1780 pevnost založil? ………………………… 

3. K čemu pevnost sloužila během druhé světové války? …………………………………………………….. 

Týden od 30. 3. – Úkol: Pověsti o počátcích našeho národa – pamatuješ si na ty vtipná videa? Pokus 

se odpovědět na otázky 

1. „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající“ – kdo prohlásil tuto 

větu?........................ na jakém místě? …………………………….. 

2. Krok měl tři dcery: …………………………………………, ……………………………………….., …………………………………. 

3. Manžel Libuše: ……………………………………………. 

Týden od 6. 4. – Úkol: Vlajka ČR slavila 100 let 

1. Kdo byl autorem návrhu české vlajky? …………………………………….. 

2. Zamysli se, jak by se dala naše vlajka vylepšit? Vytvoř svůj návrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:havlickova@lobkovicovo.cz


Týden od 14. 4. – Úkol: Velikonoce 

1. Pojmenuj dny ve svatém týdnu 

Pondělí Modré 

Úterý  

Středa  

Čtvrtek  

Pátek  

Sobota  

Neděle Boží hod Velikonoční 

 

Týden od 20. 4. – Úkol: Jan Amos Komenský 

1. Na jaké bankovce najdeme J. A. Komenského? …………………………….. 

2. Kde zamřel? ………………………………………. 

3. Co zavedl do výuky? ……………………………………….., ……………………………………., …………………………………. 

Týden od 27. 4. – Úkol: Škola základ života 

1. Kdo zavedl povinnou školní docházku?....................................................... 

2. Proč se chodilo do školy v neděli? …………………………………………………………… 

3. Co za předměty se vyučovalo? …………………………………………, ……………………………., …………………………. 

Týden od 4. 5. – Úkol: Školní systém v ČR 

1. Co je konzervatoř? …………………………………………………………………. 

2. Jakou zkouškou se zakončuje studium na střední odborné škole? ………………………………………………… 

3. Kdy byla založena Karlova univerzita? ………………………………………….. 

Jaké téma tě zatím nejvíce bavilo: ………………………………………………….. 

 


