
 
 

Základní škola Předklášteří, Komenského 1097 
 
 
 
 
 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
 
 
 

Verze č. 3  
  
 
 
 
 
 

„ŠKOLA PRO ŽIVOT“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vydání:  31. 8. 2017 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 
-  - 



 

Identifikační údaje: 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 
Adresa školy: Komenského 1097, 666 02 Předklášteří 
Ředitel školy: Mgr. Ilona Krausová 

 
Kontakty: telefon škola 549 413 360 

Mobil 605 533 266 
E - mail             reditelka@zspredklasteri.cz 
Web zs.predklasteri.cz 

 
 
Zařazení do sítě škol: identifikátor právnické osoby    REDIZO 600 110 761 
Součásti školy: Základní škola 1. stupeň                IZO 102 179 841 

Mateřská škola    IZO 107 604 035 
Školní družina    IZO 118 300 679 
Školní jídelna    IZO 103 091 793 
Školní jídelna – výdejna                IZO 150 074 913 

 
 
Zřizovatel: Obec Předklášteří    IČ 00 365 416 
Sídlo: náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří 
Kontakty: telefon 549 410 170 

Starosta 549 411 170 
Fax 549 410 170 
E- mail obec@predklasteri.cz 

 
 
 
 
 
 
Platnost dokumentu – aktualizovaná verze - od 1. 9. 2017 

  
Verze  č. 3  ŠVP byla projednán školskou radou dne: 
 
 
 
 
 
Mgr. Ilona Krausová razítko školy 

  ředitelka školy 

 

3 
 
-  - 

mailto:ilona.krausova@zs.predklasteri.indos.cz


 
 

 
2.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
 
Historie školy 
Podle dostupných zdrojů sahá její historie do roku 1798. Tehdy to byla jednotřídka, v roce 1872 rozšířena  
na dvoutřídní a v roku 1892 na trojtřídní školu. (Převzato z knihy Josefa Františka Urbánka Tišnov a Tišnovsko, 
vydané kolem r. 1908). V padesátých letech minulého století bylo přistavěno zadní křídlo budovy s novými 
třídami a tělocvičnou. 
Od 1. 1. 2003, kdy se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací. 
 
 
2.1. Úplnost a velikost školy 
Základní škola a Mateřská škola Předklášteří je neúplná základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 
1. stupně s kapacitou 120. Součástí školy je mateřská škola, školní družina, školní jídelna a školní výdejna. Její 
činnost  směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání.  
 
 
2.2. Umístění školy 
Škola je situována ve východní části obce u místní komunikace. Její okolí tvoří zatravněné plochy s pěknou 
květinovou výsadbou. V  těsném sousedství školy se nachází areál TJ Sokol Předklášteří, víceúčelové hřiště, 
moderní sportovní hala, vše vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním,  Tyto objekty jsou využívány 
pro výuku tělesné výchovy, k pobytu venku pro děti ze školní družiny či mimoškolní činnost.  
 
 
2.3. Materiální, technické a jiné vybavení 
V posledních letech postupně prošla celá školní budova důkladnou rekonstrukcí a modernizací prostor i vybavení. 
Nyní  škola disponuje ředitelnou, samostatnou sborovnou, pěti velkými, světlými kmenovými třídami vybavené 
víceúčelovým a funkčním zařízením, interaktivní učebnou, prostornou školní jídelnou s výdejnou obědů. 
Pro potřebu učitelů a žáků jsou k dispozici učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika 
a další potřeby a pomůcky umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. Prostorové 
uspořádání tříd a pracovního místa respektují nároky na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodiče mají 
možnost mimo jiné komunikovat se školou prostřednictvím internetového informačního systému. Provozujeme 
školní družinu, která je vybavena pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní 
relaxaci a pro učení. Zprostředkováváme možnosti odpoledních volnočasových aktivit.  
 
 
2.4. Charakteristika pedagogického sboru 
Členové pedagogického sboru směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu 
– žáky, jejich zákonnými zástupci i širší veřejností. Důležité jsou i partnerské profesní vztahy mezi učiteli. 
Jednotliví pedagogové nepracují pouze sami za sebe v rámci „svého“ vyučovacího předmětu nebo své třídy. 
Na vzdělávání žáků spolupracují. Jádrem činnosti pedagogů školy je plánovité a systematické rozvíjení klíčových 
kompetencí žáků. K tomu využívají širokou škálu vzdělávacích strategií, metod a organizačních forem.  
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K rozvoji komunikačních dovedností, týmové spolupráce a rozšiřování škály používaných vzdělávacích metod 
směřuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je plánováno na základě vyhodnocování potřeb školy 
a profesního zájmu pedagogů, který vedení školy pravidelně mapuje. 
Velikost pedagogického sboru, jeho odborná kvalifikovanost a rozvoj odpovídají cílům, které jsou uvedeny 
v tomto dokumentu. Pedagogičtí pracovníci splňující podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Pedagogický tým je řízen ředitelkou školy s výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými 
schopnostmi, se schopností vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima a usilující o neustálý 
odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopna poradit,  
ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům. 
 
2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
Vzdělávací projekty - ročníkové (krátkodobé, celoroční), meziročníkové a celoškolní - spoluvytvářejí obsah 
vzdělávacího procesu celé školy. Ve škole je každoročně uskutečňován velký počet pravidelně se opakujících 
soutěží, akcí a projektů. Příprava, realizace, výstupy a evaluace činností zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. 
Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Páteří systému projektové činnosti ve škole jsou 
ročníkové projekty. Konstrukce těchto projektů vychází jak z plánovaných obsahů vzdělávání žáků v jednotlivých 
ročnících, tak z osobní profesní profilace členů pedagogického týmu, z kontextu probíraného učiva resp. 
zařazených průřezových témat či aktuálních společenských témat. Tyto projekty jsou samozřejmě přiměřeně 
přizpůsobeny věku žáků a jejich nedílnou součástí je rozvoj klíčových kompetencí žáků.  
Škola se účastní projektů, které umožňují i mezinárodní spolupráci např. v rámci projektu „ Záložka do knihy 
spojuje školy“.  
Škola se zapojuje i do projektů typu Ovoce do škol, Mléko do škol a Skutečně zdravá škola - program nám 
pomáhá uskutečnit vizi zdravého, vyváženého stravování, napomáhá žákům v rozvoji dovedností a návyků, které 
budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.  
 
 
2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Otevřenou komunikaci s rodiči, která má na naší škole dlouholetou tradici, považujeme za důležitý aspekt naší 
práce. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro efektivní realizaci školního 
vzdělávacího programu nezbytným předpokladem.  
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně. Velký význam přikládáme osobním setkáním 
zákonných zástupců a pedagogů. Pravidelně probíhají třídní schůzky. Vedle třídních schůzek nabízí škola 
možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími.  
Dalším významným nástrojem komunikace mezi školou, zákonnými zástupci žáků a samotnými žáky je školní 
webová stránka, obecní časopis,informační nástěnky a vývěsky ve škole i v obci, setkávání na různých akcích 
pořádaných školou – besídky, soutěže, školní ples, sportovní a kulturní odpoledne apod.  
Škole se však nejedná jen o jednostrannou komunikaci ve směru škola – zákonní zástupci. Vítáme také 
připomínky a objektivní zpětnou vazbu k naší práci. Vnímáme je jako cestu k odhalování nedostatků v naší práci 
a seriózně se jimi zabýváme. 
Spolupráce se zřizovatelem 
Spolupráce se zřizovatelem je pro školu stěžejní a nezastupitelná. Společně s ním se nám daří školu a její zařízení 
postupně modernizovat a vylepšovat.  
Spolupráce se školskou radou 
Ve škole již řadu let aktivně pracuje školská rada,  má 9 členů s rovnoměrným tripartitním zastoupením zástupců 
zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků školy.  
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Spolupráce s dalšími partnery 
Do vzdělávacího procesu ve škole je pravidelně včleňována spolupráce s mnoha jinými institucemi, které přináší 
další rozvoj žákům i pedagogům. Mezi mnoha organizacemi vybíráme např.: mateřské školy, 
pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, Národní institut dalšího vzdělávání, Národní 
ústav odborného vzdělávání, Policie Tišnov, ZŠ nám. 28. října a ZŠ Smíškova, Mikroregionu Porta, MěÚ Tišnov 
- odbor sociálního zabezpečení – sociálně právní ochranou dětí. Též spolupracujeme s dětským oddělením 
Městské knihovny v Tišnově, s Městským kulturním střediskem Tišnov, s Podhoráckým muzeem v Předklášteří, 
s Jazykovou školou KROKODÝL. 
 
 
2.7. Charakteristika žáků 
Škola nabízí základní vzdělání pro žáky z obce Předklášteří a blízkého okolí. Pozornost věnujeme i žákům 
se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni v běžných třídách. Samozřejmostí je péče nadaným 
žákům či vzdělávání žáků cizinců. Žáci se výborně prezentují při vědomostních, výtvarných a sportovních 
soutěžích. Velkou naší devizí je úspěšný přechod žáků 5. ročníku na nižší sekundární vzdělávání. 
 
 
3.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
Školní vzdělávací program naší školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího 
své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, 
s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života. Člověka hledajícího své místo ve sjednocující 
se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, 
sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích.  
Důraz celého programu je kladen na vytvoření návaznosti na předškolní vzdělávání, na podnětné a tvůrčí školní 
prostředí, které povzbuzuje, chrání, podporuje žáky a zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky 
přizpůsobené jeho individuálním potřebám optimálně vyvíjel v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. 
Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, 
na posuzování individuálních pokroků žáka a pozitivně laděných hodnotících kritérií. Žákům je dána možnost 
zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.  
Podle RVP ZV základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu  
a na praktické jednání. 
 
 
3.1. Zaměření školy 
Motivační název „Škola pro život“ vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu.  
Naše škola patří mezi ty, které společně vzdělávají a vychovávají všechny žáky bez rozdílu. Je spojená 
s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí vzdělávacího procesu. Motivační název “Škola 
pro život”, vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu, orientuje se na žáka, respektuje jeho osobní 
maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitelů, kteří ve své 
práci využívají metody konstruktivní pedagogiky. Dává zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje 
možnosti každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život.  
V rámci našich hlavních priorit chceme:  

- vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a návyky, které budou dobře uplatnitelné 
pro další život; 

- změnit strategii učení – snažit se nacházet vyváženost a správné hranice při dávkování 
encyklopedických poznatků a zejména se zaměřit na činnostní učení se zřetelem k praxi, motivovat 
žáky pro celoživotní učení; 

- připravovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; 
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- budovat otevřenou komunikativní školu – vstřícnou dětem, žákům, rodičům i veřejnosti obsahem 
vzdělávání, demokratickými principy, širokou nabídkou aktivit; 

- vést žáky k uvědomování si a rozlišování práv a povinností, k dodržování pravidel školního řádu 
a k vzájemnému tolerantnímu soužití v kolektivu; 

- zavádět do výuky efektivní metody – skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterým 
povedeme žáky k týmové práci, k vzájemné komunikaci, pomoci, sounáležitosti všech a vzájemnému 
respektu; 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 
společně s ostatními lidmi; 

- pro život v EU výrazně posílit výuku jazyků, zejména jazyka anglického; 
- vést žáky k prvním  náznakům volby povolání, proto budeme vyučovat dál jako povinný předmět 

pracovní činnosti od 1. ročníku, pomáhat žákům rozpoznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné 
možnosti a uplatňovat je v budoucnu spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování 
o vlastní životní a profesní orientaci; 

- vést žáky k využívání moderním komunikačních a informačních technologií, zavádět postupně 
výpočetní techniku do všech předmětů a výváženě ji kombinovat s jinými formami výuky; 

- věnovat stejnou péči všem žákům, nadaným i talentovaným (intelektuálně, hudebně, výtvarně 
a pohybově) tak, aby v rámci individuálního přístupu a nabídky dostatečného množství stimulujících 
podnětů byl zajištěn jejich komplexní a všestranný rozvoj, těmto žákům budeme nabízet účast 
na různých akcích a soutěžích školního, regionálního i okresního charakteru, kde mají možnost své 
nadání uplatnit a rozvíjet, pro žáky výrazně nadané budeme i nadále vytvářet podmínky pro jejich 
rozvoj, připravovat je na vstup do víceletých gymnázií; 

- zajistit odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - 
integrační program školy je postaven na odborné znalosti všech vyučujících, speciálního pedagoga, 
výchovného poradce a rodičů ; 

-  nabízet žákům rozličné možnosti prožití volného času mimo školní výuku (školní družina, zájmové 
útvary), dále vést je ke spolupodílení se na pořádání školních akcí a soutěží. 

 
V budoucnu chceme navazovat na dobré tradice naší školy, na vysokou prestiž, kterou naše škola má zejména 
mezi rodiči a širokou veřejností. Budeme v maximální možné míře rozvíjet silné stránky školy a postupně 
eliminovat  zjištěné nedostatky vyplývající z vlastního hodnocení školy. 
 
 
3.2. Výchovné a vzdělávací strategie – klíčové kompetence 
Smysl a cíl vzdělávání na základní škole vidíme v tom, vybavit žáky souhrnem klíčových kompetencí na úrovni, 
která je pro ně dosažitelná vzhledem k jejich věku. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, 
dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 
Uvědomujeme si, že osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a postupně se dotváří v dalším 
průběhu života. 
Vzdělávací cesta popsaná v ŠVP upřesňuje a konkretizuje dílčí postupy, činnosti, aktivity, pravidla a příležitosti 
pro žáka, které by ho měly vybavit potřebnými schopnostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami, které jsou 
podstatné pro to, aby byl připraven na úkoly a problémy, s kterými se setká v běžném životě. V ŠVP  jsou dále 
rozpracovány i činnosti a postupy z hlediska učitele, které napomáhají a směřují žáka k utváření a rozvíjení jeho 
klíčových kompetencí na úrovni základního vzdělání. 
Učivo je chápáno jako prostředek k osvojení očekávaných výstupů. Ty se postupně propojují a vedou k využívání 
získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí: 
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KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
-  klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací 
- učíme se sebehodnocení 
- individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 
- žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost 
- žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád 
- učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další 

přínos  
- společně stanovujeme pravidla přípravy na výuku 
- zařazujeme do výuky didaktické hry a soutěže jednotlivců i skupin 
- zadáváme žákům s ohledem na věk samostatné úkoly 
- využíváme metody aktivního učení k motivaci žáků 
- vzhledem k individuálním zvláštnostem žáků obměňujeme a střídáme činnosti, jimiž se snažíme 

udržet pozornost žáků 
 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování 
a k řešení problému 

- výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit 
- ve vhodných oblastech vzdělávání použijeme netradiční úlohy  
- při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života 
- žáci postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů 

(ústních, tištěných, mediálních, počítačových, včetně internetu), aby je uměli vyhledávat, třídit 
a vhodným způsobem využívat 

- žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu 
- na škole v přírodě a projektových dnech používáme k logickému řešení problému miniprojekty 
- podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží 
- starší žáci připravují pro mladší spolužáky různé aktivity (soutěže, divadla, dílny apod.) 
- žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i 

hodnocení 
 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo 
školu 

- učíme žáky vhodnou formou obhajovat svůj vlastní názor, argumentovat, zároveň poslouchat názor 
jiných 

- podporujeme vztahy ve třídách a mezi třídami 
- žáci 5. třídy připravují mikulášskou nadílku pro mladší kamarády z MŠ a ZŠ 
- začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci 

při vyučování 
- podporujeme komunikaci s jinými školami 
- při výuce volíme vhodný výběr textů, obrazového materiálu, využíváme informační technologie  
- učíme žáky formulovat své myšlenky a názory slovně i písemně, příležitostně připraví žáci články 

pro obecní časopis 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat  
        a respektovat práci vlastní a druhých 

- během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci, vzájemnou pomoc při učení 
- sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, na školách v přírodě, 

výletech, apod.) 
- usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině 
- žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami 

podílejí 
- učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 
- chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 
- podporujeme inkluzívní vzdělávání, zážitkovou pedagogiku 
- motivujeme žáky zapojením do různých akcí pro spolužáky, veřejnost (jarmark, karneval, ples, 

soutěže, …)  
- vytváříme příjemné pracovní prostředí žáků uspořádáním a výzdobou tříd i ostatních prostor školy  
- konfliktní situace řešíme společně či individuálně dle povahy konfliktu 
- nasloucháme dětem a vedeme je ke schopnosti naslouchat 
- organizujeme výlety jako prožitkové akce 
- navštěvujeme divadelní a jiná kulturní představení 

 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti,  

    uplatňující svá práva a plnící své povinnosti 
- seznamujeme žáky se školním řádem, právy a povinnostmi  upozorňujeme žáky na smysl pravidel 

a povinností obsažených ve školním řádu a na respektování společenských norem 
- snažíme se důsledně postupovat proti projevům či náznakům šikany a násilí  
- vedeme žáky k odmítnutí násilí, hrubého zacházení a ke schopnosti čelit psychickému a fyzickému 

násilí ve třídních kolektivech si stanovujeme pravidla chování  
- při školách v přírodě a výletech se žáci chovají jako zodpovědné osoby 
- klademe důraz na environmentální výchovu  
- vedeme žáky k aktivní péči o životní prostředí (třídění odpadu, sběr papíru, …) 
- navštěvujeme školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka a jeho výukové programy 
- vyžadujeme plnění povinností a úkolů zadaných ve škole i v domácí přípravě  
- vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností  
- pořádáme poznávací turistické akce do okolí školy, do významných míst naší vlasti 
- podporuje u žáků respektování sociálních, kulturních, náboženských a jiných odlišností 
- vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu 

 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné  

    možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při 
    profesní orientaci 

- vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání různého materiálu, pomůcek a vybavení 
- dbáme na důsledné dodržování pravidel a zásad bezpečnosti a hygieny práce 
- zapojujeme žáky do různých pracovních aktivit ve vyučování i mimo ně ( ŠD, zájmové útvary apod.) 
- zapojujeme žáky do soutěží 
- výuku doplňujeme o praktické exkurze 
- vedeme žáky k práci s internetem a encyklopediemi  
- vedeme žáky k práci ve dvojicích a ve skupinách 
- učíme žáky základním pracovním dovednostem a snažíme se u nich vytvářet pozitivní vztah 

k manuálním činnostem  
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- při vhodných příležitostech umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich 
tvořivost 

- klademe důraz na organizovanost vlastní práce, na odpovědnost za odvedenou práci  
 
 
3. 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo 
k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 
Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. 
Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná 
opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení 
na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze 
s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. 
 
3. 3. 1. Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 
Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními máme na zřeteli fakt, že se žáci 
ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků  
je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální 
možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných 
opatření.  
Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 
Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje RVP ZV, 
který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky 
s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky 
s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává 
škola. 
Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 
v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, 
aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo 
k dosažení jejich osobního maxima. 
K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků 
s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., 
upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. 
Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných 
opatření jsou předmětem metodické podpory.  
Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo náhrada 
celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem 
žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření 
IVP u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou  
č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části nebo 
celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) 
stanovené v kapitole 7 RVP ZV. 
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu 
s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická 
a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni 
podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče 
je poskytována z disponibilní časové dotace. 
Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – 
čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost 
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pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou 
učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní 
paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit 
problémy a vnímat souvislosti. 
Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním 
postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových 
postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; 
pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování 
jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 
 
3. 3. 2. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 
Vzdělávací program naší školy je nastaven tak, aby umožňoval rozvoj každého žáka ve prospěch dosažení jeho 
osobního maxima. 
Na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) se podílí učitel daného předmětu, 
případně asistent pedagoga a členové školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP): školní speciální pedagog, 
metodik prevence a výchovný poradce. Žáci se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. 
Škola uplatňuje podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP) 
bez doporučení školského poradenského zařízení. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení 
a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 
Pedagog tomu přizpůsobuje vzdělávací strategie a metody na základě stanovených podpůrných 
opatření.V případě, že učitel vysleduje u žáka projevy, které by mohly být způsobeny specifickou poruchou učení 
nebo jiným handicapem, zpracuje plán pedagogické podpory žáka, a to za podmínek stanovených v příloze  
č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, vybraná 
podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. 
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně učitel průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících  
od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě plánu pedagogické podpory učitel vyhodnotí, zda 
podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud v rámci PLPP dochází k naplnění cílů, může dojít  
k jeho prodloužení. V případě, že došlo ke kompenzaci obtíží, může být na základě vyhodnocení podpora v rámci 
PLPP ukončena. Není-li tomu tak, doporučí učitel ve spolupráci se školním speciálním pedagogem zletilému 
žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení (dále jen 
ŠPZ). Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření na základě doporučení ŠPZ poskytuje škola podpůrná 
opatření prvního stupně na základě PLPP, který je v případě potřeby aktualizován. S plánem pedagogické podpory 
seznámí třídní učitel žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky 
podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. Výše uvedená 
pravidla platí i pro oblast zájmového vzdělávání. 
V případě, kdy na základě vyhodnocení PLPP je doporučeno využití poradenské pomoci ŠPZ, je osobou 
odpovídající za spolupráci s tímto zařízením speciální pedagog, který se danému ročníku v rámci svého úvazku 
věnuje. Pokud by zákonný zástupce nevyužil poradenskou pomoc ŠPZ, a škola by byla nadále přesvědčena, 
že toto je v zájmu vzdělávání žáka, požádá o spolupráci orgány veřejné moci. Poradenskou pomoc ŠPZ může 
využít žák nebo jeho zákonný zástupce i na základně vlastního uvážení. 
Jestliže ŠPZ doporučí pokračování v realizaci podpůrných opatření prvního stupně, škola PLPP aktualizuje. 
Pokud budou v doporučení ŠPZ navržena podpůrná opatření druhého a vyššího stupně, zpracuje škola 
individuální vzdělávací plán dle doporučení ŠPZ (dále jen IVP) na základě žádosti a udělení písemného 
informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP se škola bude snažit vytvořit bezodkladně, 
nejpozději do 1 měsíce po obdržení doporučení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o IVP. 
V rámci IVP jsou závěry a doporučení odborného pracoviště rozpracovány do podoby očekávaných výstupů 
týkajících se obsahu učiva v jednotlivých předmětech, do kterých se speciální potřeby žáka promítají, včetně 
volby vzdělávacích strategií pro období daného školního roku, případně jeho zbývající části. 
Individuální vzdělávací plán sestavují třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem a učiteli příslušných 
předmětů. K tvorbě IVP je případně přizván asistent pedagoga.  
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Vzdělávání podle IVP je poskytováno na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka  
nebo zákonného zástupce. Realizace IVP je pravidelně vyhodnocována vyučujícími a pracovníkem ŠPP, zejména 
v obdobích průběžného hodnocení žáků. Dále pak jedenkrát ročně je IVP vyhodnocen ve spolupráci s pracovníky 
ŠPZ, které zpracovalo doporučení pro tvorbu IVP. 
Vzdělávání dětí se SVP probíhá běžným způsobem na podkladě podpůrných opatření s tím, že učitelé 
se ve vztahu k žákům se SVP zaměřují na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva při naplňování 
očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (úprava metod, popřípadě obsahu a rozsahu výuky, 
individualizace hodnocení atd.). 
Neméně klíčová je v procesu vzdělávání role školního speciálního pedagoga, který se soustředí na kompenzaci 
handicapu formou individuální či skupinové péče. Tato péče je poskytována v rozsahu, který vychází 
z doporučení odborného pracoviště a stanoveného plánu podpory aktualizovaného v průběhu školního roku 
dle vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. 
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívající v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu 
s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogické 
a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni 
podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče 
je poskytována z disponibilní časové dotace a zajišťována pedagogem s požadovanou kvalifikací  
nebo pedagogickými pracovníky s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky. 
Realizaci pedagogické intervence uskutečňuje pedagogický pracovník. 
V případě handicapu zvlášť závažného charakteru se na edukačním procesu podílí rovněž asistent pedagoga, 
jehož úkolem je poskytovat žákovi potřebnou podporu při účasti na běžné výuce. Odpovědnost za plánování 
obsahu vzdělávání, samotný průběh vzdělávání i hodnocení výsledků žáka nese pedagog, který ve všech fázích 
edukace spolupracuje s asistentem a školním speciálním pedagogem. 
Důraz je kladen na spolupráci všech zúčastněných subjektů ve výchovně vzdělávacím procesu - tedy žáka, 
zákonných zástupců a pedagogů, což je základním předpokladem úspěšného vzdělávání žáků se SVP. 
 
Zabezpečení vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 
U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním 
postižením) je vzdělávání zabezpečeno  úpravami očekávaných výstupů stanovených v tomto ŠVP za využití 
podpůrného opatření IVP. Je tak možné upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit 
i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP 
ZV musí být na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.  
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu 
s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická 
a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni 
podpory stanoven v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění a doporučením ŠPZ. Na tvorbě IVP 
a na vzdělávání žáka se podílí třídní učitel, učitelé dalších předmětů, školní speciální pedagog, zákonní zástupci, 
případně asistent pedagoga a zástupce školského poradenského zařízení. Doporučí-li akreditované poradenské 
zařízení podporu žákovi asistentem pedagoga, žádá škola o zřízení jeho funkce a o finanční prostředky na jeho 
plat. Vzdělávání se pak uskutečňuje s podporou asistenta pedagoga ve vymezené hodinové dotaci. 
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 Brání-li zákonní zástupci svou činností nebo nečinností řádnému poskytování vzdělání a jednají-li tak  
v rozporu se zájmy dítěte, ředitel školy je podle ust. § 22 odst. 3 písm. b) školského zákona vyzve, aby se osobně 
zúčastnili projednání této záležitosti. Zákonní zástupci jsou povinni se tohoto projednání zúčastnit. Na tomto 
projednání škola podrobně a citlivě informuje zákonné zástupce o jejich právech a povinnostech, o tom, 
že se postupuje v nejlepším zájmu dítěte a o dalších nezbytných skutečnostech, jako je například možnost návštěvy 
školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“). 
Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z nějakého důvodu navzdory 
doporučení učitele nebo ředitele odmítne dítě nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně. 
Pro nastavení podpůrných opatření i pro zařazení dítěte/žáka/studenta podle § 16 odst. 9 školského zákona  
je přitom doporučení poradny nezbytné, neboť vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami by nemohlo 
probíhat s využitím podpůrných opatření. V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského zákona ve znění 
účinném od 1. 9. 2016 s možností uložit žáku nebo zákonnému zástupci využití poradenské pomoci  
na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. „péči 
soudu                            o nezletilé“ podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán 
sociálně-právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Povinnost absolvovat vyšetření je tak možné uložit nejen dítěti, 
jehož zákonný zástupce                       s vyšetřením nesouhlasí, ale i samotnému zákonnému zástupci. Takový 
postup je vhodné uplatnit především                     za předpokladu, že zákonný zástupce své rozhodnutí nesvolit k 
uzpůsobení vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pravděpodobně zakládá na racionálně 
neopodstatnitelných důvodech. Vydané doporučení se poté rozešle orgánu veřejné moci, který vyšetření nařídil, 
příp. orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jestliže 
o to požádal (citovaný § 16a odst. 4). 
 
Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
Postup při zajišťování výuky je obdobný jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato skutečnost 
vychází z toho, že také nadaný, resp. mimořádně nadaný žák má speciální vzdělávací potřeby. V případě, že učitel 
vysleduje u žáka projevy nadání, informuje o svém zjištění speciálního pedagoga školy a zákonné zástupce žáka. 
Pro nadaného žáka je možné zpracování plánu pedagogické podpory, dle zásad popsaných v kapitole zabezpečení 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož obsahem může být rozšíření obsahu vzdělávání 
nad rámec tohoto ŠVP. Žáci mimořádně nadaní jsou v naší škole integrováni do běžných tříd na základě 
doporučení školského poradenského zařízení, které provádí zjišťování mimořádného nadání, případně 
ve spolupráci s příslušnými odborníky na oblast či okruh oblastí, ve kterých žák projevuje nadání. Výuka probíhá 
podle individuálních vzdělávacích plánů, které na začátku školního roku sestavují učitelé jednotlivých 
vyučovacích předmětů ve spolupráci se školním speciálním pedagogem. Součástí individuálního vzdělávacího 
plánu je informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou rozpracovány 
závěry a doporučení akreditovaného poradenského zařízení do podoby očekávaných výstupů, učiva a vhodných 
vzdělávacích strategií pro období školního roku nebo jeho zbývající části nad rámec ŠVP. Součástí individuálního 
vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka může být i jeho účast ve výuce některých vyučovacích předmětů 
ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. Výuka žáků mimořádně nadaných se v předmětech, ve kterých  
je integrace stanovena, zaměřuje na jejich individuální rozvoj s rozšířením obsahu vzdělávání. Speciální pedagog 
školy sleduje mimořádně nadané žáky zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, který nebývá vždy 
v souladu s rozvojem žáka v oblasti vzdělávací. V odůvodněných případech je možné přeřadit mimořádně 
nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných 
před komisí, kterou jmenuje ředitel školy. O vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků se vedou příslušné 
záznamy ve školní matrice. 
 
Zabezpečení vzdělávání žáků - cizinců 
Žáci - cizinci budou zařazeni do ročníku, jemuž odpovídají věkem s přihlédnutím k dosavadnímu průběhu 
vzdělávání, resp. k jazykové vybavenosti žáka. Probíhá orientační diagnostika jazykových schopností a dle 
potřeby je sestaven plán pedagogické podpory, či individuální vzdělávací plán žáka, který je vytvořen na základě 

13 
 
-  - 



doporučení školského poradenského zařízení, jehož cílem je pojmenovat všechny oblasti, v nichž daný žák 
potřebuje intenzivně rozvíjet své jazykové dovednosti a stanovit cíle, jichž by měl žák ve vymezených oblastech 
dosáhnout. Vzdělávání žáků cizinců řeší §20 školského zákona. Žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří budou 
mít speciální vzdělávací potřeby, které mohou být ve spojitosti se znalostí, případně neznalostí jazyka, patří 
do skupiny žáků s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí, tudíž mají nárok 
na podpůrná opatření. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, současně tito žáci mají nárok  
na podporu v přípravě na školu, pedagogickou intervenci, pokud to bude třeba, tak mohou obdržet všechna 
podpůrná opatření. Pro hodnocení žáka – cizince zejména z oboru resp. předmětu Český jazyk a literatura je nutné 
považovat případnou jazykovou bariéru za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení 
výkonu žáka i v ostatních předmětech pedagog musí zohlednit úroveň znalosti českého jazyka, resp. do jaké míry 
případná jazyková bariéra ovlivňuje reálný výkon žáka. Se souhlasem zákonných zástupců je žákovi nabídnuta 
možnost docházení na hodiny českého jazyka, případně využívání další externí podpory. Žáci - cizinci jsou 
integrováni do českého prostředí s ohledem na jejich původ, který mohou prezentovat ve vybraných třídních 
a celoškolních projektech i běžné výuce. 
 
3.4. Průřezová témata 
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou 
významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč 
vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Průřezová témata integrujeme  
do různých vyučovacích předmětů a realizujeme je také formou projektů, ve kterých žáci používají znalosti  
a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 
 
Pro základní vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 
 

1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
2. Výchova demokratického občana (VDO) 
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 
4. Multikulturní výchova (MKV) 
5. Environmentální výchova (EV) 
6. Mediální výchova (MV) 

 
 
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
  

Tématické okruhy 1. stupeň 
1. 2. 3. 4. 5. 

Osobnostní rozvoj  
Rozvoj schopností poznávání ČJ,M,HV, 

VV/INT 
ČJ,M,HV, 
VV/INT 

ČJ,AJ,M, 
HV,VV/IN
T 

VV,HV,ČJ,
M, ICT/ 
INT 

VV,HV,M/ 
INT 

Sebepoznání a sebepojetí ČJ,TV,VV/ 
INT 

ČJ,TV,VV/ 
INT 

TV,VV/INT PŘ/INT ČJ,PŘ/INT 

Seberegulace a sebeorganizace ČJ,M,PČ/ 
INT 

ČJ,M,PČ/ 
INT 

ČJ,PČ/INT ČJ,PČ/INT ČJ,PČ/INT 

Psychohygiena TV/INT TV/INT TV/INT   
Kreativita PČ,HV,VV/

INT 
ČJ,PČ,HV,
VV/INT 

PČ,HV,VV 
INT 

VV,HV,PČ,
ČJ,ICT/ 
INT 

VV,HV,PČ,
ČJ/ INT 

Sociální rozvoj      
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Poznávání lidí PRV/INT PRV/INT PRV/ INT AJ/ INT AJ/ INT 
Mezilidské vztahy PRV/ INT ČJ,PRV/ 

INT 
PRV/ INT M,TV/ INT M,TV/ INT 

Komunikace ČJ,PRV,HV
,VV/INT 

VV,ČJ,PRV
,HV/INT 

VV,ČJ,AJ, 
PRV,HV/ 
INT 

VV,HV,PŘ,
AJ,ČJ,ICT/ 
INT 

VV,HV,PŘ,
AJ,ČJ, ICT/ 
INT 

Kooperace a kompetice PRV,TV,PČ
/INT 

PRV,TV,PČ
/INT 

ČJ,PRV,TV
,PČ/INT 

VL,TV,PČ/ 
INT 

VL,TV,PČ/ 
INT 

 1. 2. 3. 4. 5. 
Morální rozvoj  
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

   ICT/ INT ICT/ INT 

Hodnoty, postoje, praktická etika      
 
 
2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  
 

 1. 2. 3. 4. 5. 
Občanská společnost a škola  M, PRV, 

VV/INT 
PRV, 

TV,PČ/ INT 
PRV/ INT VL/ INT VL/ INT 

 
Občan, občanská společnost, stát PRV/ INT PRV/ INT PRV/ INT VL/ INT VL,PŘ, 

ICT/ INT 
Formy participace občanů 
v politickém životě 

   VL/ INT 
 

VL/INT 

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování  

     

 
 

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 

 1.  2. 3. 4. 5. 
Evropa a svět nás zajímá ĆJ, HV, 

PRV, VV/ 
INT 

ČJ/ INT AJ, HV/ 
INT 

PČ,VL,AJ, 
HV, ČJ/ 
INT 

PČ,AJ,VL, 
HV, / INT 

Objevujeme Evropu a svět   AJ,M/INT ICT, AJ/ 
INT 

ICT,VL, 
AJ/ INT 

Jsme Evropané   ČJ/INT  ČJ,VL/ INT 
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4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 
Kulturní diference  ČJ,/ INT  ČJ,VV/ INT VL,VV/ 

INT 
Lidské vztahy PRV/INT PRV, TV/ 

INT 
PRV,ČJ, 
TV/ INT 

ČJ, VV, 
TV/INT 

ČJ,PŘ,VL,II 
CT,VV,PČ/ 
INT 
 

Etnický původ    HV,ČJ, VV/ 
INT 

VL,PŘ, HV, 
VV/ INT 

Multikulturalita VV/INT VV/INT VV,AJ/ INT AJ/INT AJ,ČJ,TV/ 
INT 

Princip sociálního smíru 
a solidarity 

PRV/ INT PRV/ INT PRV/ INT VL, PŘ/INT VL,PŘ/ INT 

 
 
 
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 
Ekosystémy PRV, 

VV/INT 
PRV/INT PRV/INT PŘ, 

VL,VV/ 
INT 

VL,PŘ, VV/ 
INT 

Základní podmínky života PRV, PČ/ 
INT 

PČ,PRV/ 
INT 

PČ,PRV, 
VV/ INT 

PČ,PŘ, 
VV/ INT 

PČ,PŘ, VV/ 
IINT 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

   PČ/ INT VL,AJ,ĆJ, 
VV/ INT 

VL,AJ,M, 
VV/INT 

Vztah člověka k prostředí PČ,ČJ, 
PRV/ INT 

PČ,ČJ,PRV/ 
INT 

PČ,PRV/ 
INT 

M, PŘ, 
VV, TV, 
PČ/ INT 

M, PŘ, VV, 
TV, PČ/ INT 

 
 
 
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

 ČJ, M/ INT  ČJ, ICT/ 
INT 

 TV,HV, 
ICT/ INT 

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

VV/INT ČJ,VV/INT ČJ,VV/INT ČJ,VV/INT ČJ,ICT,VV/ 
INT 

Stavba mediálních sdělení VV/INT VV/INT VV/INT VV/ INT ICT,VV/INT 
Vnímání autora mediálních sdělení HV, VV/ 

INT 
VV,HV, / 
INT 

VV,HV/ 
INT 

VV,HV,ČJ/ 
INT 

ICT,ČJ,HV, 
VV/ INT 

Fungování a vliv médií  
ve společnosti 

   TV/ INT ICT,ČJ/ INT 

Tvorba mediálního sdělení     AJ/ INT AJ/ INT ČJ, AJ/ INT 
Práce v realizačním týmu    VV/INT  VV / INT 
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4. UČEBNÍ  PLÁN 
 
4. 1. Učební plán - 1. stupeň - 1. – 5. ročník  
 

Vzdělávací oblasti Časová 
dotace 
v RVP 
ZV 

Předměty 1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

Součet/z toho 
disponibilní 
hodiny 

Jazyk a jazyková  
komunikace 

  33 
 
 

Český jazyk a 
literatura 

9/3 10/2 8/2 8/1 7/1 42/9 

    9 Cizí jazyk ( AJ ) - - 3/0 3/0 3/0 9/0 
Matematika a její 
aplikace 

  20 Matematika 4/0 5/1 5/1 5/1 5/1 24/4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

    1 Informační a 
komunikační 
technologie 

- - - -  1/0 1/0 

Člověk a jeho svět   12 Prvouka 2/1 2/1 3/1 - - 7/3 
Vlastivěda - - - 2/0 2/0 4/0 
Přírodověda - - - 2/0 2/0 4/0 

Umění a kultura   12 Hudební výchova 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 
Výtvarná výchova 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 7/0 

Člověk a zdraví   10 Tělesná výchova 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 10/0 

Člověk a svět práce     5 Pracovní činnosti 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 

   16 Disponibilní 
časová dotace 

4 4 4 2 2 16 

Celkem 118  20/4 22/4 24/4 26/2 26/2 118/16 

         

Nepovinný předmět 
náboženství 

 Náboženství 
římskokatolické 

1 1 1 1 1 2 

 
 
4. 2. Poznámky k učebnímu plánu 
Konstrukce našeho školního učebního plánu respektuje vymezení RUP (rámcově učebního plánu) a zásady 
pro zpracování ŠVP. Učební plán je základním dokumentem, který definuje výukové priority školy a zároveň 
popisuje základní vzdělávací okruhy. V rámci těchto vzdělávacích okruhů pak škola určuje rozdělení 
disponibilního fondu hodin mezi jednotlivé předměty. 
Učební osnovy jsou samostatně přiřazeny k základnímu textu ŠVP. 
 
1. Vyučovací jednotkou je 45 minut.Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány 
do třídních knih. 
V 1. - 3. ročníku ZŠ lze vyučovat předmětům v blocích, v menších časových celcích než je 1 vyučovací hodina 
a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní časové datace pro jednotlivé 
vyučovací předměty.  
Během školního roku mohou být  ve všech ročnících realizovány krátkodobé i dlouhodobé projekty nebo kurzy.  
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 2. Vyučovací předmět Český jazyk v 1.ročníku má komplexní charakter, od  2. do 5.ročníku je členěn 
na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Na 1.stupni je předmět posílen 
o 9 vyučovacích hodiny. 
Ve 2. – 5. ročníku má složky specifického charakteru (o časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující): 
• čtení a literární výchova • jazykové vyučování • slohový výcvik • psaní. 
 
 3.  Předmět Matematika je posílen o čtyři disponibilní hodiny. 
 
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí realizována formou projektové výuky a začleněním některých témat 
do oblasti Člověk a jeho svět. 
  
 5. Dopravní výchova je zejména včleněna do učebních osnov vzdělávacích oblasti Člověk a jeho svět a Člověk 
a zdraví.  
 
 6. Cizí jazyk - anglický jazyk je školou organizován v 3.,4. a 5. ročníku. 
 
 7. Informatika -  učivo je realizováno v 5.ročníku 1 vyučovací hodinou. 
 
 8. Tělesná výchova zahrnuje výuku plavání. Realizace probíhá v součinnosti se subjektem, který má veškerá 
potřebná oprávnění a je realizována prostřednictvím odborně způsobilé osoby.  
 
Očekávané výstupy k výuce plavání:  
1. období  
- uvědomuje si zásady hygieny před vstupem do bazénu 
- pojmenuje zásady bezpečnosti při plavání a pohybu v bazénu a uplatňuje je 
- zvládne v souladu s individuálními předpoklady jeden plavecký způsob  
- naučí se základním prvkům sebezáchrany 
 - seznámí se s prvky dopomoci tonoucímu a bezpečnostními zásadami při plavání ve volné přírodě  
 
Učivo:  
- sprchování, otužování, sušení  
- smluvené signály pro komunikaci u bazénu a v bazénu 
- nenásilná adaptace na vodní prostředí formou her  
- orientace ve vodě, splývání, dýchání, skoky a pády, pocit vody spojený s plaveckými pohyby 
- plavecký způsob prsa (nohy, paže, souhra) 
- šlapání vody, vznášení, přivolání pomoci  
- uplavat volným způsobem -  I. třída: želvička 12,5m, kapřík 25m, delfín 50m 
                                                 II. třída: želvička 25m, kapřík 50m, delfín 100m 
                                                III. třída: želvička 50m, kapřík 100m, delfín 200m 
 
Očekávané výstupy období k výuce plavání: 
2. období 
- upevňuje si získané hygienické návyky, uvědomuje si zdravotní význam plavání  
- reaguje na smluvené signály v prostředí u bazénu a v bazénu a reaguje na ně  
- dodržuje zásady bezpečnosti při plavání a při pobytu v areálu bazénu  
- zdokonalí se v plaveckém způsobu prsa 
- seznámí se s dalšími dvěma plaveckými způsoby – znak, kraul  
 
Učivo: - nácvik obrátky u plaveckého způsobu prsa 
- skoky a pády do vody, startovní skok  
- plavání pod hladinou, lovení předmětů, zanořování 
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- rozvoj plavecké vytrvalosti  
- uplavat volným způsobem - IV. třída: želvička 50m, kapřík 100m, delfín 200m 
                                                 V. třída: želvička 50m, kapřík 100m, delfín 200m 
 
Veškerá výuka probíhá v souladu s kompetencemi RVP ZV. Samozřejmostí je spolupráce mezi jednotlivými 
ročníky. 
 
 Výuku tělesné výchovy doplňujeme o turistické, lyžařské aktivity a jiné sportovní aktivity. 
 
9. Kroužky jsou ve škole realizovány v doplňkové činnosti dle zřizovací listiny za úplatu. 
 
10. Průřezová témata jsou realizována v projektech a jako vzdělávací obsah příslušných vyučovacích předmětů – 
podrobně rozepsáno v části Průřezová témata  
 
11. Předmět speciálně pedagogické péče - počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče 
je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty 
speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace a zajišťována pedagogem s požadovanou 
kvalifikací nebo pedagogickými pracovníky s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky. 
Realizaci pedagogické intervence uskutečňuje pedagogický pracovník. 
 
12. Finanční vzdělávání se rozvíjí v rámci předmětů souvisejících tematických celků. 
 
4. 3. Nepovinné předměty - pravidelně je organizována výuka nepovinného předmětu Náboženství od 1. ročníku. 
 
4. 4. Doplňující vzdělávací obory 
Dramatická výchova není zařazena jako samostatný vyučovací předmět, ale její prvky využíváme v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech.  
Etická výchova není zařazena jako samostatný vyučovací předmět. Vhodně zahrnujeme prvky etické výchovy. 
 
5. UČEBNÍ  OSNOVY 
 
6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
viz. školní řád 
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