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I  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
    

název ŠVP:  
                                   Klíč – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  s úpravami 

pro žáky s lehkým mentálním postižením 
 

předkladatel: 
                   ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, 

příspěvková organizace 
 
adresa školy: Šaldova 6, 412 01 Litoměřice 
 
adresa detašovaného pracoviště: Mírová 225, 410 02 Lovosice 
                                                        1.máje 59, 411 45 Úštěk 
                                                                                                                                  
jméno ředitele: Mgr. Jan Preiss 
 
kontakty:  tel., fax:  416 735 073, preiss@seznam.cz 
                                                                  info@zssaldova.cz 
                                                                  www.zssaldova.cz 
 
kontakt detašovaného pracoviště: Lovosice, tel. 416 532 119  
                                                          Úštěk, tel. 416 795 540 
                                                             
IČO:                     627 70 233 
 
IZO:                     610 150 502 
 
RED-IZO:            610 150 502                     
 

zřizovatel: Ústecký kraj - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

adresa:            Velká Hradební 3118/48 

                        400 02  Ústí nad Labem 
 
kontakty:  tel.: 475 657 215 
   fax: 475 657 299 
   e-mail : www.kr-ustecky.cz 
 
koordinátor ŠVP: Mgr. Lenka Šerksová, lenka.serksova@centrum.cz 
                                Mgr. Andrea Bližíková, blizikova.andrea@seznam.cz 
 
 
platnost dokumentu od:  01.09.2007 (2. verze – od 1.9.2009, 3. verze – od 1.9. 
2012, 4. verze - od 1.9. 2013, 5. verze – od 1. 9. 2016) 
 

 

http://www.zssaldova.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
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Školní vzdělávací program 

 

Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické 

školy, Litoměřice, Šaldova 6 
příspěvkové organizace 

 

 

 

byl projednán Školskou radou dne 30. srpna 2016 

 

členové školské rady : 

 

1. Mgr. Jarmila Heřmánková – předseda 

 

 

………………………………………… 

 

2. Pavel Kundrát 

 

 

………………………………………… 

 

 

3. MUDr. Jan Laryš 

 

 

……………………………………….. 
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2  CHARAKTERISTIKA   ŠKOLY  a  ŠD 
 

Umístění školy a ŠD 

 

Škola je blízko historické části města Litoměřice v Šaldově ulici. Nachází se 

nedaleko centra města.  Okolí školy není dopravně přetížené, škola je v klidné 

oblasti. Dostupnost ke škole je optimální /autobusová a železniční doprava, MHD/.  

 

 

2.1 Úplnost a velikost školy a ŠD  
 

Škola je plně organizována s výukovým programem upravující vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením. Jedná se o menší městskou školu spíše rodinného 

typu. Maximální kapacita školy je 224 žáků v 1. – 9. postupném ročníku a 

naplněnost je v rozmezí 110-140 žáků pro školní rok.  

 Na prvním stupni výuka probíhá zpravidla v jedné až dvou paralelních třídách na 

ročník, na druhém stupni zpravidla ve dvou paralelních třídách v ročníku. Škola je 

součástí komplexu zařízení pro žáky s různým stupněm  mentálního postižení.  

V rámci tohoto komplexu poskytuje své služby i speciálně pedagogické centrum, 

které sídlí v Dalimilově ulici.  

Součástí školy je školní družina s maximální kapacitou pro celé zařízení  35 žáků a 

školní klub. Kapacita ŠD je dána společně pro ZŠ speciální a ZŠ praktickou. 

Školní družinu navštěvují žáci prvního stupně, školní klub  žáci 2. stupně. 

 

Vybavení školy a ŠD: 

 

Materiální vybavení je dostačující a stále se doplňuje (učební pomůcky, 

počítačové programy apod.). Pro další studium a práci žáků i pedagogů je 

k dispozici dobře vybavená školní knihovna, počítačová učebna, keramická dílna, 

interaktivní tabule Smart, dataprojektory. Literatura, učebnice, učební pomůcky a 

výukový SW jsou průběžně doplňovány. 
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Vybavení ŠD je dostačující, doplňuje se podle potřeby i zájmu žáků ( didaktické a 

konstrukční hry a hračky, sportovní náčiní, rehabilitační míče, výtvarné potřeby 

atd.) 

 

 

Prostorové     

 

Budova školy je malá, tvořena původně dvěma domy v řadové zástavbě. V budově 

jsou využity všechny prostory /učebny, kovo a dřevo dílna, keramická dílna, 

cvičná kuchyň, počítačová učebna, školní družina, odborná učebna – počítačová 

učebna. Vestavba učeben v půdních prostorách budovy byla dokončena 25. 

listopadu 2011. Vznikly zde dvě nové učebny se sociálním zařízením. V roce 2013 

byla dokončena stavba nové moderní tělocvičny za  budovou školy, která byla 

uvedena do provozu v září 2013. Žáci  navštěvují i multifunkční hřiště u ZŠ 

Svojsíkova, účastní se povinného i doplňkového plaveckého výcviku v krytém 

bazénu v Litoměřicích a bruslení na zimním stadionu v Litoměřicích. Škola má 

k dispozici pozemek /oddychová činnost/ na zahradě v Dalimilově ulici (sídlo ZŠ 

speciální), kde je zabudovaný stůl na stolní tenis a školní pozemek s přípravnou a 

sociálním zařízením v Plešivecké ulici /pracovní vyučování/. 

ŠD má vlastní prostory – jedna místnost se sociálním zařízením. Při své činnosti 

využívá počítačovou učebnu, moderní tělocvičnu, které jsou v budově školy. 

Navštěvuje i keramickou dílnu. 

Budova detašovaného pracoviště v Lovosicích je umístěna v pěkné zahradě, její 

větší část slouží jako hřiště, další jako záhonky pro pěstitelské práce. Třídy jsou 

menší, ale útulně zařízené. Škola má počítačovou učebnu s přístupem na internet, 

dvě dílny, dvě cvičné kuchyně, tělocvičnu a keramickou dílnu. K dalšímu vybavení 

patří DVD, MP3, sportovní nářadí a náčiní. Škola může bezplatně využívat 

plavecký bazén, zimní stadion a lehkoatletický stadion města. Přípravná třída má 

svoji učebnu – hernu, která je plně přizpůsobena potřebám předškolního 

vzdělávání. Využívá i další prostory ve škole – tělocvičnu, hernu školní družiny, 

keramickou dílnu. 
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                  Hygienické  

 

Pitný režim škola i ŠD zajišťuje instalací nápojového automatu, kde si žáci mohou 

zakoupit i svačinu. Pro odpočinek je k dispozici školní družina /mladší žáci/, od 

jara do podzimu pozemek za budovou školy /pingpongový stůl, trampolína - 

zatravněná plocha/, popř. volejbalové hřiště v ul. Dalimilova 2. 

Škola nedisponuje vlastní školní jídelnou. Stravování žáků zajišťuje Centrální 

školní jídelna ve Svojsíkově ulici, kam žáci školy i ŠD musí přecházet. 

 

 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru 

 
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, přibližně čtyřicet tři učitelů 

včetně výchovného poradce, metodika prevence, ICT koordinátora, koordinátora 

environmentální výchovy a vychovatelky školní družiny a případně asistenti 

integrovaných žáků. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Počet 

pedagogických pracovníků se odvíjí podle celkového počtu tříd a celkového počtu 

odučených hodin. Většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační 

předpoklady. Pedagogičtí pracovníci si průběžně zvyšují či doplňují kvalifikaci 

v rámci DVPP. Ve výčtu pracovníků je započítán ředitel školy a jeho zástupce pro 

ZŠ praktickou. V nižším ročníku je zřízena funkce asistenta pedagoga. Věková 

skladba pedagogického sboru se pohybuje ve věku 42 let. Stran odbornosti je na 

našem zařízení kvalifikovaný pedagog pro výuku ten, který ukončil vysokoškolské 

magisterské studium se speciální pedagogikou. Není tomu tak v případě ukončení 

bakalářského studia a magisterského studia – vychovatelství. Prioritou školy je 

vzdělávání a výchova handicapovaných žáků, tudíž je kladen velký důraz na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVVP je speciální 

pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů 

a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých 

letech 100% pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI 

SIPVZ a přibližně 90% pedagogů prošlo úrovní P. Cílem je rutinní práce na 

počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, 
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komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků (3 

počítačové učebny, Smart tabule, dataprojektory). 

 

Charakteristika žáků školy a ŠD 

 

V ZŠ praktické jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 

školu přicházejí žáci z města Litoměřice a z blízkého okolí. Přicházejí žáci, kteří 

nezvládají učební osnovy základních škol. První ročník se nenaplní vždy, ostatní 

žáci přicházejí v průběhu školního roku. V kolektivu žáků jsou děti ze 

znevýhodněných sociokulturních skupin.   

 

 
2.3 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 
  Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských 

knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů 

(zákonných zástupců). ŠD  tyto informace zajišťuje pomocí osobního kontaktu 

s rodiči nebo nepřímo pomocí družinového notýsku, případně telefonicky. 

Spolupráce s většinou rodičů je problematická /urgence, výzvy/, ale ve většině 

případů se řešení najde. Do spolupráce s rodiči jsou zapojeni všichni pedagogičtí 

pracovníci školy. Stejně jsou všichni přímo zapojeni do spolupráce s dalšími 

partnery: Policie ČR, Odbor sociálních věcí – péče o dítě, školské poradenské 

pracoviště – SPC. ŠD využívá i nabídky činností DDM Rozmarýn – dětské 

dopravní hřiště, soutěže. 

 V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola využívá 

nabídkových programů střediska ekologické výchovy Sever, který sídlí nedaleko 

naší školy. Škola využívá i služeb Domu dětí a mládeže Rozmarýn – tématické 

výstavy, přednášky z oblasti patologických jevů. V oblasti předprofesní přípravy 

škola spolupracuje s IPS úřadu práce. 
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               2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 
 Škola zařazuje do výuky projekty jako je Vánoční a Velikonoční jarmark, kterými 

žáci prezentují své práce veřejnosti. Dlouhodobě také probíhá projekt Adopce 

školy Policií ČR, jehož základní myšlenkou je komunikace s dospívajícími jedinci, 

předcházení sociálně patologickým jevům a motivace k větší zodpovědnosti za své 

chování a jednání. 
 

 

  
  

Školní vzdělávací program pro ŠD 

 

Školní družina při ZŠ praktické, Šaldova 8, 412 01 Litoměřice  

Název ŠVP: Klíč – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami                         
pro žáky s lehkým mentálním postižením 

Adresa školy: ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, 
příspěvková organizace, 412 01 Litoměřice 

Zřizovatel: Ústecký kraj - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Velká Hradební 3118/48 

     400 02  Ústí nad Labem 
 

Kontakty:     tel.: 475 657 215 
    fax: 475 657 299 
    e-mail : www.kr-ustecky.cz 

Zpracovala : Irena Staňková, vychovatelka ŠD 

 

 

http://www.kr-ustecky.cz/
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CHARAKTERISTIKA ŠD 

Provoz, hygiena a bezpečnost v ŠD 
 

Provoz ŠD: 6.00 – 7.45  
 11.30 - 15.30  
Provoz ŠD se řídí dle požadavků rodičů. 
 
telefon: 416 735073 

Vychovatelky: Irena Staňková 
 
 

ŠD při ZŠ praktické má jedno oddělení do maximálního počtu 14 žáků. Poplatek na částečnou 

úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině se neplatí. Vychovatelka po skončení 

vyučování si přebírá děti od učitelek.   

Děti odchází společně na oběd do centrální školní jídelny ve Svojsíkově ulici. Žáci musí mít 

ke stravování čipovou kartu. Pití na odpolední ŠD zajišťují rodiče.  

Oddělení družiny prostorově využívá k odpočinkové činnosti malou tělocvičnu a 

k estetickému vytváření využívá vlastní prostory. Podlahovou krytinou na oddech žáků slouží 

koberec, ostatní plocha – PVC.  

Prostor ŠD je vybaven sociálním zařízením se sprchovým koutem, odpovídajícím zářivkovým 

osvětlením, koberec pravidelně vysáván a PVC. Místnost je pravidelně větrána okny. ŠD 

využívá školní zahradou za budovou, pořádá pravidelné vycházky do okolí, přizpůsobené 

činnosti a času odchodu žáků.  

Zájmová činnost je specifická pro žáky se specifickými potřebami – více ročníků v jednom 

oddělení. Na počátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách 

v ŠD, CŠJ, na zahradě, při společných vycházkách a akcích. Žáci jsou poučeni o prevenci 

bezpečnosti.  

Hlavním úkolem ŠD je výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. Výchovně 

vzdělávací činnost se uskutečňuje v různých formách (zájmová, odpočinková a rekreační 

činnost a zaměřuje se především na tělovýchovnou, turistickou, esteticko-výchovnou, 
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pracovně-technickou, společenskovědní, přírodovědní a ekologickou zájmovou činnost. Pobyt 

v ŠD obohacuje děti nejen po stránce vzdělávací, ale i morální a výchovné. Pobyt v ŠD je 

zaměřen na aktivní trávení volného času dětí a prohlubování všeobecných znalostí. Příprava 

na vyučování probíhá formou didaktických her, kde si děti rozšiřují a upevňují vědomosti 

získané ve škole. Úkolem ŠD je, aby děti měly zajištěn pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu 

Skladba zaměstnání je tvořena každoročně s ohledem na rozvrh jednotlivých ročníků a 

přizpůsobena ostatním zájmovým kroužkům a mimoškolním zájmovým útvarům. ŠD má 

zpracován a každoročně obnovován řád ŠD, používá roční plán ŠD, měsíční plány, 

vychovatelka spolupracuje na plánu školy a přizpůsobuje se školním akcím. 

K bezproblémovému chodu ŠD je třeba vést žáky jednotlivých ročníků k příznivému 

sociálnímu klimatu, vzájemnému respektu, přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům 

školy, naučit je asertivně řešit konflikty – bránit se šikaně a patologickým jevům /popsaný 

lísteček/, Vychovatelka spolupracuje s rodiči na konzultacích SRPŠ, telefonicky a nebo 

formou družinových notýsků.  

Ekonomické a personální podmínky 

Ekonomické podmínky 

Spotřeba tepla a světla je hrazena zřizovatelem v rámci rozpočtu kraje pro ZŠ speciální, ZŠ 

praktickou a Praktickou školu, spotřební materiál na výrobky používají žáci vlastní 

/nůžky,tužky, lepidla, pastelky,atd./, pro prezentaci školy a družiny je hrazen z neinvestičních 

nákladů. 

Prostředky na mzdu vychovatelky sleduje ředitel školy, prostředky jsou poskytovány krajským 

úřadem. 

Personální : 

Vychovatelka ŠD: splňuje ÚSO vzdělání pedagogického směru obor vychovatelství se 

speciální pedagogikou, zařazena dle kategorizace, každoročně se podílí na akreditovaných 

kurzech a programech dalšího vzdělávání pedagogů, využívá samostudium dle zákona č. 

563/2004 Sb. k vlastnímu rozvoji v oboru a tvorbě ŠVP pro ŠD. 

Vychovatelka podporuje všeobecný rozvoj žáků ve všech složkách vývoje. Velice úzce 

spolupracuje s učiteli  
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Cíle ŠD a kompetence 

Cíle 

Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst.2, zákona č. 561/2004 sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, navazují na cíle, stanovené školním ŠVP vlastní ZŠ praktické. 

1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole, ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a 

čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup ke získávání nových vědomostí pro 

jeho osobní všeobecný rozhled - umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro 

celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, 

-pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových 

činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni, 

využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit 

uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, 

svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje /psychohygiena/. 

3. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům 

§ oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní   

 situace, pomoc staršího mladšímu při činnostech, 

§ samostatné řešení problému, vytvoření postoje k problému  

§ rozvíjet kamarádství, poznávání dětí v družině  

§ vést ke komunikaci  

§ rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých  

§ vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a 

 majetku  

4. Naučit žáka správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým 

§ oslovování a zdravení a poznat rozdíl od zdravení známých a dětí, žádost o pomoc ve 

škole při doučování, nemoci, zdravení a pomoc starším občanům v obci – setkávání se při 

obědech, výstavách, vystoupení, apod.  
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§ oslovování a etika při jednání s příchozími do školy zajištění formou besed  

§ rozpoznání špatného člověka, předcházení a prevence před vlastním ohrožením, 

 využití preventivního protidrogového programu a šikany formou socializačních her, 

 schránka důvěry  

§ vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám  

§ vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem  

5. Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a 

přírodě 

§ učit žáky aktivně chránit zdraví a být za ně zodpovědný  

§ účastnit se školního programu v oblasti environmentální výchovy  

§ vysvětlovat neznalé či nepochopené pojmy   

§ využívat vycházek a výletu do okolí, hledání zdravého prostředí pro živočichy a 

 rostliny  

§ poskytnout možnost účastnit se školy v přírodě, kterou pořádá ZŠ ve spolupráci se ŠD  

Kompetence 

– jsou utvářeny v celém průběhu celého období navštěvování školní družiny od 1. třídy 

k učení – aktivně se účastní didaktických her a výukových programů na PC, samostatně se 

snaží třídit informace, používání encyklopedie,  

komunikativní – žák se snaží vyjádřit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním 

projevu, naslouchá ostatním spolužákům a pedagogům a zapojuje se do činností, besed atd.  

sociální a personální – podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině, přispívá 

k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 

požádá  

občanské – respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, chápe 

základní principy zákonů a společenských norem, je si vědom svých práv a povinnosti 

/seznámení s řádem ZŠ a ŠD, Úmluvou dětských práv spojenou s povinnostmi/, chrání a 

oceňuje a podílí se na kulturním a historickém dědictví a aktivně se zapojuje do kulturního 

života /besedy o státních svátcích, významných dnech, vánoční jarmark a vystoupení, den 
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matek, je seznamován s ekologií a environmentální problémy /Den Země, třídění druhotných 

surovin, společný sběr starého papíru, Zdravé zuby, Besedy o hadech, ještěrech a dravcích/  

pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, pracuje kvalitně 

s výhledem nejen na funkčnost i citový výsledek výrobku, využívá svých získaných 

zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na povolání /pracovně-technická činnost a 

Kroužek Šikovné ruce, Keramika /, v oblasti využití počítačové techniky se zapojuje do 

přípravy na vyučování formou opakování nabytých vědomostí využitím školních výukových 

programů, umí zadat jednoduché vyhledávání na Internetu /od 2.roč./  

 

Program výchovy a vzdělávání 

vychází z učebních osnov ŠVP „Klíč“ kapitolou RPV pro 1.stupeň „Člověk a jeho svět“, je 

tvořen dle podmínek školy a s ohledem na dojíždění žáků  

 

1. Místo, kde žijeme domov 

 okruh rodiny a jejích členů, organizace života rodiny, zdravé prostředí v rodině, posílení 

vztahu k rodině, výroba dárků pro členy rodiny, spolupráce s rodinou, den matek 

škola: vstup do školy, bezpečná cesta do školy, okolí školy,školní režim, vytvoření kladného 

vztahu ke škole, den otevřených dveří ZŠ 

obec, kde žijeme: důležitá místa ve městě, OÚ, obchod, pošta, knihovna, doprava, podíl na 

prezentaci vlastními pracemi žáků - jarmark, vánoční besídka pro veřejnost 

region Litoměřice: návštěva dětského dopravního hřiště, opevnění a historické centrum - 

muzeum, kraj Zahrada Čech  = odvíjí se i ze vztahu k ČJ a literatuře / regionální Pověsti / 

naše vlast: besedy o státních svátcích a významných dnech republiky, pojem vlastenectví – 

národ, vysvětlení historie dle Starých pověstí českých, Praha – hlavní město a její památky, 

okolí města Litoměřice a místa v ČR / dle krajů, chráněné památky a území CHKO / 
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2. Lidé kolem nás 

soužití lidí – v rodině, v kolektivu třídy a družiny, v zaměstnání, na ulici, základní 

komunikace mezi lidmi, jiná kultura  

chování mezi lidmi – pravidla slušného chování /umím pozdravit starší a dospěláky, chovám 
se správně i ke spolužákům, principy demokracie / řekni mi svůj názor, budu naslouchat, 
mám problém – vyslyš mě/ 

vlastnictví – soukromé / neber, co není tvé/, veřejné /máme společné hračky, nerozbíjej nebo 
se přiznej, společně budeme uklízet/, peníze /na obědy, autobus/ 

právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dětí, související povinnosti dle brožury 
Dětská práva „Vím, co smím“ 

3. Lidé a čas 

správný režim dne při docházce do školy, správné využití volného času /ne pouze TV a PC/ 
při sportu, pohybu, návštěva muzeí a památek, rozdělení ročních období do zájmových aktivit 
/ pouštění draka na podzim, sáňkování a bruslení v zimě, jarní hry dětí – probouzení přírody 
po zimě, letní aktivity – výlety, školy v přírodě/  

4. Rozmanitost přírody 

tématické vycházky do okolí školy a přírody, práce s přírodním materiálem, výchova 
k ekologii, podílení se na sběru starého papíru a beseda o důležitosti třídění odpadů, poučné 
besedy o přírodě v jiných pásmech Země, návštěva  zámku Ploskovice, beseda o dravcích  

5. Člověk a jeho zdraví 

v návaznosti na učivo rozvíjet zkušenosti s ošetřením nemocného nebo zraněného, naučit 
používat potřebná telefonní čísla a učit jak zavolat pomoc, četba z knihy „Ája je nemocná“, 
podíl na preventivním protidrogovém programu školy a prevenci šikany  

Přehled zájmových činností 

Estetická – výtvarná, hudební, literární 

Pracovně – technická 
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Sportovní a turistická 

Veřejně – prospěšná 

Přírodovědná 

Odpočinkové a relaxační činnosti 

Odpočinek a hry s hračkami na koberci 

Relaxační cvičení – jóga pro děti 

Poslech četby - vychovatelka, nebo poslech pohádek MC,CD s odpočinkem 

Pobyt na školní zahradě,za halou nebo v přírodě 

Dle vyhlášky č.87/1992, § 2, odst. 5 Platný od 2.11.2005 
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3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

3.1 Zaměření školy 

      Náš ŠVP Klíč vychází z obecných vzdělávacích cílů a kompetencí stanovených RVP pro 

základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Opírá se dlouholeté zkušenosti 

pedagogů s prací s žáky s mentálním postižením a specifik výuky těchto žáků. Koncepce ŠVP 

Klíč vznikla na základě analýzy vlastních možností a schopností učitelského sboru, 

materiálních i prostorových podmínek školy a specifických požadavků na vzdělávání žáků 

s postižením s ohledem na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. 

      Název „Klíč“ i jeho grafická podoba spojení tří klíčů není nahodilá. Spojené klíče značí 

propojenost a provázanost vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení i 

vzájemnou spolupráci jednotlivých subjektů podílejících se na jejich výchově i vzdělávání 

(ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola). Každý klíč dává možnost otevřít dveře poznání 

a pomoci. Pro žáky s postižením toto otevření dveří znamená začlenění se do společnosti jako 

plnohodnotní občané.   

-        chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, 

tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením 

na praxi;  

-        zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové 

vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti, 

vzájemné toleranci a rasové snášenlivosti 

-   rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském a částečně i v cizím jazyce, 

v sociálních vztazích i v informačních a komunikačních technologiích  

-    chceme volit takové formy výuky aby každý žák mohl zažívat pocity úspěchu a 

uspokojení 

-         pro budoucí život v EU je nezbytné zavést  výuku cizího jazyka   

-   chceme preferovat výuku pracovního vyučování tak, aby pracovní dovednosti a návyky 

mohli žáci využít  při volbě svého budoucího povolání 
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-        vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a 

využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich 

využívání 

-         preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu 

-         vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu 

-         chceme stejnou péči věnovat všem žákům 

-         chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj 

dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni 

žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) 

-        chceme rozvíjet i jiné druhy nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. 

Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, 

projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i 

okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k 

těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a 

maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. 

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie ŠVP Klíč vycházejí z obecných cílů RVP ZV upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

Cíle základního vzdělávání 

1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a  motivovat je pro celoživotní učení 

Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, Internet, exkurze  

Propojení informací se skutečným životem 
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Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu 

Poznávání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost  

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení formou zpětné vazby 

Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí 

Výuka bez situací nerovnosti a ponížení  

Zařazování metod, které podporují zvídavost 

Využívání kladného hodnocení 

Dobré výsledky podporují motivaci 

Osobní příklad 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

Poznatky nejsou žákům předkládány jen v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů  

Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám 
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Praktická cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, 

zobecňování, abstrakce 

Rozvíjení schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

3. Vést žáky  všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými 

prostředky, pomocí technických prostředků atd.) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování 

originálních, nezdařených aj. názorů) 

Základ pro hledání a objevování problémů 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 
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Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné,  svobodné  a zodpovědné 

 osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání a chování 

Vhodnou formou prosazovat své zájmy 

Učit se vhodnou formou argumentovat 

Pracovat se školním řádem 

Školní parlament – účast zástupců tříd 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, rozvíjet  vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě 

Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům 

z prostředí, ve kterém žijí 

Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích 

S pomocí dospělých  řešit své citové vztahy 

Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám 

Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání 

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

Čistota prostředí školy 
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Vhodné hygienické zázemí 

Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě 

Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) 

Zdravý stravovací a pitný režim 

Kompenzační a hygienické přestávky v učení 

Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka pohybových aktivit  

Škola bez kouření a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání 

Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti 

Tolerance k osobám se zdravotním znevýhodněním  

Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech 

Rozvíjení schopnosti empatie 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 
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Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a 

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při  rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

 Informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace 

Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Výstupní hodnocení žáků 

 

Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. 

Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro 

další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

 

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 

Žáky vedeme k 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. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má 

žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos.  

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování 

a k řešení problémů 
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Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. 

Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme úlohy zaměřené na praxi a s použitím 

výpočetní techniky.  

Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. 

Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, 

ústních, tištěných mediálních a 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 problémů miniprojekty. 

Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé 

aktivity pro mladší spolužáky (soutěže, besídky). Děti 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 ostatními dospělými ve škole i 

mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a 

zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich 

prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými 

školami . 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. 

Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, na školách v 

přírodě apod.). Usilujeme, 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 a 

dospělými. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.  

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá 

práva a plnící své povinnosti  
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Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na 

pravidla chování vytvořená ve třídách. 

Je kladen důraz na environmentální výchovu, ekologicky myslící jedinec. Žáky vedeme k 

třídění odpadů. V rámci školy organizujeme sběr papíru a PET lahví. Se žáky tvoříme 

projekty a navštěvujeme akce, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů ( projekt 

EU, apod.) 

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a 

uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu 

sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o 

praktické exkurze do vybraných učilišť a IPS úřadu práce. Na škole je vypracován plán k 

volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. 

 

3.3 Začlenění průřezových témat 

     Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 

současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání.Vytvářejí 

příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají 

rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. 

     Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, integrujeme  

průřezová témata do jiných vyučovacích předmětů a doplňujeme je i realizací projektů, ve 

kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.V 7.ročníku 

bude jako samostatný předmět realizována environmentální výchova. 

     Začlenění jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí 

charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích 

předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme způsob začlenění  průřezových témat do jednotlivých 

ročníků v následujících tabulkách. 
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Průřezová témata 
                              1.stupeň               2.stupeň 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 
Osobnostní a 
sociální 
výchova 
 

INT INT INT INT INT INT INT INT INT 

Výchova 
demokratického 
občana 
 

INT INT INT INT INT INT INT INT INT 

Výchova 
k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 

    INT INT INT INT INT 

Multikulturní 
výchova 
 
 

INT INT INT INT INT INT 
PRO 

INT 
PRO 

INT 
PRO 

IN 
PRO 

Environmentální 
výchova 
 
 

INT 
PRO 
Sever 

INT 
PRO 
Sever 

INT 
PRO 
Sever 

INT 
PRO 
Sever 

INT 
PRO 
Sever 

INT 
PRO 
Sever 

P  INT 
PRO 
Sever 

INT 
PRO 
Sever 

Mediální 
výchova 
 
 

INT INT INT INT INT INT INT INT INT 

 
INT – integrace do předmětu 
PRO – projekt 
P – předmět 
Sever – projekt ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Sever 
 
 

Osobnostní a sociální výchova 
 

                                         1.stupeň                               2.stupeň 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Osobnostní rozvoj 
Rozvoj 
schopností 
poznávání 

x x x x x x x x x 
Sebepoznání a 
sebepojetí x x x x x x x x x 
Seberegulace a 
sebeorganizace x x x x x x x x x 
Psychohygiena x x x x x x x x x 
Kreativita x x x x x x x x x 
Sociální rozvoj 
Poznávací 
schopnosti x x x x x x x x x 
Mezilidské 
vztahy x x x x x x x x x 
Komunikace x x x x x x x x x 
Spolupráce a 
soutěživost x x x x x x x x x 
Morální rozvoj 
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Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

x x x x x x x x x 

Hodnoty, 
postoje, 
praktická 
etika 

x x x x x x x x x 

x  - OSV je naplňována ve všech předmětech ve všech ročnících  
 
 

Mediální výchova 

 
 

                                         1.stupeň               2.stupeň 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Tematické  okruhy  receptivních  činností 
Kritické 
čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení 

ČJ ČJ ČJ I I I I I I 

Interpretace 
vztahu 
mediálních 
sdělení a 
reality 

   I I I I I I 

Fungování a 
vliv médií ve 
společnosti 

   I I ČJ, I 
 

ČJ,VO, 
I 
 

ČJ,VO, 
I 
 

ČJ,VO, 
I 

Tematické okruhy produktivních činností 
Tvorba 
mediálního 
sdělení 

ČJ ČJ ČJ ČJ, I 
 

ČJ, I 
 

ČJ, I 
 

ČJ, I 
 

ČJ, I 
 

ČJ, I 
 

 
 
 

Environmentální výchova 
 

                                         1.stupeň               2.stupeň 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Ekosystémy PR PR PR ČS ČS P,Z P,Z, EV P,Z P,Z 
Základní 
podmínky 
života 

PR PR PR ČS ČS P,Z P,Z,F,EV P,Z,F P,Z,F, 
CH 

Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

PR PR PR ČS ČS P,Z P,Z,F,EV 
 

P,Z,F P,Z,F, 
CH 

Vztah 
člověka k 
prostředí 

  PR ČS ČS P,Z Z,VO,EV P,VO P,CH 

 
Témata EMV budou naplňována v rámci spolupráce ze střediskem ekologické výchovy Sever 
a v rámci předmětu EV v 7. ročníku. 
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Multikulturní výchova 
 
                                         1.stupeň               2.stupeň 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Kulturní 
rozdíly 

PR PR PR ČS ČS P,ČJ VO,ČJ VO,ČJ VO,ČJ,Z 
Lidské 
vztahy x x x x x x x,VO x,VO x,VO 
Etnický 
původ 

PR PR PR ČS ČS P VO,ČJ VO,ČJ VO,Z 
Multikultura     ČS Z VO,AJ VO,AJ VO,AJ 
Princip 
sociálního 
smíru a 
solidarity 

x x x x x x Ov 
x 

VO 
x 

VO 
x 

 
X - školní klima, prolíná všemi předměty (vztah učitel – žák, žáci navzájem) 
 
 

Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech 
 
                                         1.stupeň               2.stupeň 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Evropa a 
svět nás 
zajímá 

    ČS Z,D Z,D 
projekt 

Z,D 
projekt 

Z,D 
projekt 

Objevujeme 
Evropu     ČS Z,D Z,D Z,D Z,D 
Jsme 
Evropané        Z,VO Z,VO 

 
 

Výchova demokratického občana 
 

                                         1.stupeň               2.stupeň 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Občanská 
společnost a 
škola 

PR PR PR ČS ČS Z VO,Z,D VO,Z,D VO,Z,D 

Občan, 
občanská 
společnost a 
stát 

    ČS Z VO,Z,D VO,Z,D VO,Z,D 

Formy 
participace 
občanů 
v politickém 
životě 

      VO VO VO 

Principy 
demokracie 
jako formy 
vlády a 
způsobu 
rozhodování 

      VO,D VO,D VO,Z,D 

 
Průřezová témata budou naplňována i v rámci projektů „Vánoční jarmark,“ „Velikonoční 
jarmak“ 
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3.4 Zabezpečení výuky žáků se spec. vzdělávacími potřebami 

  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení)  

     K žákům, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení nebo tyto 

poruchy byly diagnostikovány již na základní škole, ze které na ZŠ praktickou přicházejí, je 

uplatňován individuální přístup.  Je vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého 

se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z 

vyšetření v PPP nebo SPC, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se 

budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jména 

pedagogických pracovníků, kteří budou s žákem pracovat. Při klasifikaci těchto žáků 

přihlížíme k vývojové poruše. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka 

v určitém předmětu dle jeho možností a schopností podle učiva nižšího ročníku. 

  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení)  

     Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat v kmenových třídách na 1. i 2. stupni 

školy. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu na základě individuálních 

vzdělávacích plánů. V odůvodněných případech může být žák vzděláván za pomoci druhého 

pedagoga nebo asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při 

přizpůsobení se školnímu prostředí, učitelům při komunikaci s tímto žákem, při komunikaci 

s ostatními žáky. 

     V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých 

žáků předměty speciální péče – zejména:  

•                prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených 

•                zraková a sluchová stimulace 

•                práce s optickými pomůckami  

•                logopedická péče 

•                zdravotní tělesná výchova 
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     Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu dle jeho 

možností a schopností podle učiva nižšího ročníku. V odůvodněných případech se mohou 

vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání. 

  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) 

    Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat v kmenových třídách na 1. a 2. stupni 

školy. Ve spolupráci a na doporučení SPC se žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného 

učebního plánu na základě individuálních vzdělávacích plánů dle možností a schopností žáka. 

Protože škola není bezbariérová, může být v odůvodněných případech přítomen asistenta 

pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu 

prostředí, učitelům při komunikaci s tímto žákem, při komunikaci s ostatními žáky. Učitel 

připraví žáky na přítomnost spolužáka s postižením, stanoví pravidla chování a způsob 

komunikace s ním.  

      Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu dle jeho 

možností a schopností podle učiva nižšího ročníku. V odůvodněných případech se mohou 

vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání. 

 

Vzdělávání žáků s autismem 

     Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy ). Vzdělávání těchto žáků 

bude probíhat v kmenových třídách na 1. a 2. stupni školy. Ve spolupráci a na doporučení 

SPC se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel 

připraví žáky na přítomnost spolužáka s postižením, stanoví pravidla chování a způsob 

komunikace s ním.  

     Na základě posouzení  SPC  o závažnosti postižení bude požadována přítomnost  asistenta 

pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu 

prostředí, učitelům při komunikaci s tímto žákem, při komunikaci s ostatními žáky, a také při 

komunikaci školy s rodiči žáka s postižením. Na základě doporučení PPP, SPC je možné 

vzdělávat žáka v určitém předmětu dle jeho možností a schopností podle učiva nižšího 

ročníku. V odůvodněných případech se mohou vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání. 
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Vzdělávání žáků s poruchami chování a s poruchami osobnosti 

     Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují 

některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní, s poruchami 

osobnosti a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat v kmenových třídách na 

1. a 2. stupni školy.  

     Ve spolupráci a na doporučení PPP, SPC, dětské psychiatrie apod. se budou žáci vzdělávat 

podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. V odůvodněných případech se mohou 

vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude 

nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání 

manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.Učitel s žáky stanoví přesná pravidla chování 

a způsob komunikace s ním. Zavést systém pochval a trestů.  

  
Vzdělávání žáků s více vadami 

    Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat v kmenových třídách na 1. a 2. stupni školy. 

Ve spolupráci a na doporučení SPC se žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního 

plánu na základě individuálních vzdělávacích plánů dle možností a schopností žáka. V 

odůvodněných případech může být žák vzděláván za pomoci druhého pedagoga nebo 

asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se 

školnímu prostředí, učitelům při komunikaci s tímto žákem, při komunikaci s ostatními žáky. 

     Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu dle jeho 

možností a schopností podle učiva nižšího ročníku. V odůvodněných případech se mohou 

vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání. 

 

 

 

 
 
 
 
 



33 
 

4 Učební plán 
 
4.1 Tabulace učebního plánu 
 
 
 
 

UČEBNÍ  PLÁN 
I. stupeň 

 
 
Vzdělávací  

oblasti 
Vzdělávací 

obory 
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

 
Český jazyk a 

literatura 

 
7 
 

 
6 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
7 
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Matematika a 
její aplikace 

Matematika 4 4 4 5 5 22 
Informační a 
komunikační 
technologie 

 
Informatika 

    
1 

 
1 

 
2 

 
Člověk a jeho 

svět  

Prvouka 
 

Člověk a jeho 
svět 

2 2 2  
 
 

3 

 
 
 

3 

 
12 

 
 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

 
Výtvarná 
výchova 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

5 
 
 
5 
 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná výchova 3 3 3 3 3 15 
Člověk a svět 

práce 
Pracovní 
výchova 

2 3 3 3 4 15 
Disponibilní časová dotace* 2(2) 2(2) 3(3) 1(1) 1(1) 9(9) 

Celkem 22 22 23 25 26 118 
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UČEBNÍ  PLÁN 
II. stupeň 

 
 
 

Vzdělávací 
oblasti 

Vzdělávací 
obory 

6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem 

 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

 
Anglický jazyk 

5 
 
 

1 

5 
 
 

1 

5 
 
 

1(+1) 

4 
 
 

1(+1) 

19 
 
 

4(+2) 
Matematika a její 

aplikace 
 

Matematika 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
20 

Informační a 
komunikační 
technologie 

 
Informatika 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Člověk a 
společnost 

Dějepis 
 

Výchova k občanství 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 

2 
 

1 

 
8 

 
 
 

Člověk a příroda 

Fyzika 
 

Chemie 
 

Přírodopis 
 

Zeměpis 

(1) 
 

0 
 

1 
 

1 

1 
 

0 
 

1(+1) 
 

1 

1 
 

0 
 

2 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

(1) 
 

13 
 

(+1) 

Environmentální výchova 0 (1) 0 0 (1) 
 
Umění a kultura 

Hudební výchova 
 

Výtvarná výchova 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

4 
 

4 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 
 

Tělesná výchova 

0 
 

3 

0 
 

3 

1 
 

3 

1 
 

3 

2 
 

12 
Člověk a svět 

práce 
 

Pracovní výchova 
 

 
4 

 
4 

 
6 

 
6 

 
20 

Disponibilní časová dotace * 3(4) 2(4) 1(2) 1(2) 7+5(12) 
Celkem 28 30 32 32 122 

 
(+1) předmět posílen z disponibilní časové dotace, (1) časová dotace čerpána z disponibilní 
časové dotace , * volné hodiny disponibilní časové dotace  
 



35 
 

4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

 
     Tabulace učebního plánu vychází z RVP základního vzdělávání. Disponibilní časové 

dotace na 1. stupni budou použity zejména k opakování a procvičování učiva (Jazyk a 

jazyková komunikace, matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět). I na druhém stupni 

budou volné hodiny disponibilní časové dotace využity k navýšení časové dotace v povinné 

části (Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a 

společnost) k opakování a procvičování učiva. V 6. ročníku bude jedna hodina této dotace 

využita na předmět Fyzika, v 7. ročníku bude jedna hodina této dotace využita na předmět 

Environmentální výchova, v 8. a 9. ročníku k navýšení týdenní dotace předmětu Anglický 

jazyk. 

     Na 2.stupni předměty dějepis, fyzika a zeměpis budou vyučovány již od 6.ročníku. Učební 

plán se tak snaží přiblížit  rozvržením předmětů obdobně, jako je tomu na základní škole. Na 

2. stupni výuka cizího jazyka s časovou dotací jedné hodiny týdně od 6. ročníku bude 

posílena v 8. a 9. ročníku jednou hodinou týdně, tedy na dvě týdně. 

     Průřezová témata se realizují v rámci  jednotlivých předmětů (viz tabulka Charakteristika 

ŠVP), pouze v 7. ročníku je Environmentální výchova vyučována jako samostatný předmět. 

     Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou 

realizována formou projektů nebo exkurzí (výjezdů). 
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4.3 Seznam zkratek 
 
  
Název předmětu: Zkratka: 
Český jazyk ČJ 
Anglický jazyk AJ 
Prvouka (1. – 3. ročník) PR 
Člověk a jeho svět (4. – 5. ročník) ČS 
Dějepis D 
Výchova k občanství VO 
Zeměpis Z 
Matematika M 
Informatika I 
Přírodopis P 
Environmentální výchova (7. ročník) EV 
Fyzika F 
Chemie Ch 
Hudební výchova HV 
Výtvarná výchova VV 
Pracovní výchova PV 
Tělesná výchova TV 
Výchova ke zdraví (8. – 9. ročník) VZ 
  
Průřezová témata: Zkratka: 
Osobnostní a sociální výchova OSV 
Výchova demokratického občana VDO 
Výchova k myšlení v evrop. a globál. souvis. VEGS 
Multikulturní výchova MKV 
Environmentální výchova EMV 
Mediální výchova MV 
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5  Učební osnovy 
 

1. stupeň 
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň 

 

1.Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

2.Vzdělávací obor:   Český jazyk a literatura 

3.Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Předmět Český jazyk zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní místo. 

Vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících a svým obsahem učiva se prolíná i do 

ostatních předmětů. Výuka předmětu je převážně realizována  v kmenové třídě, v učebně PC. 

 Na 1. stupni se vyučuje v 1., 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně, ve 2. a 3. ročníku 6 hodin 

týdně, je mu postoupena nejširší časová dotace.   

  Jeho hlavním cílem je rozvoj řečových schopností a srozumitelné vyjadřování se ústní 

a písemnou formou spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a 

reprodukovat je tak, aby se uměli orientovat v různých komunikačních a životních situacích. 

 Obsah předmětu je rozdělen do tří specifických složek, jejichž obsah se vzájemně 

prolíná. Jsou to komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. 

 Hlavním úkolem komunikační a slohové výchovy je, včetně rozvoje komunikačních 

schopností a srozumitelného vyjadřování, osvojování si správné techniky psaní, psaní 

krátkých sdělení a čtení s porozuměním.  

 V jazykové výchově si žáci postupně osvojují užívání mateřského jazyka v jeho 

mluvené i písemné podobě. Vede jak k získávání, tak i k využívání různých zdrojů informací 

(encyklopedie, časopisy, internet). 

 V literární výchově je hlavním úkolem postupné vytváření základních čtenářských 

dovedností a návyků. Žáci jsou vedeni k reprodukci a pochopení literárních textů. 

Prostřednictvím četby se seznamují se základními literárními žánry (hádanka, říkadlo, báseň, 

pohádka, povídka, pověst a bajka) a učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. 
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 Výuka v předmětu může být realizována též v podobě shlédnutí divadelních a 

filmových představení, činností v knihovně a prezentací na besídkách třídy a školy. 

 Do obsahu předmětu Český jazyk jsou zařazeny okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a v 5. ročníku Multikulturní výchova.  

 Osobnostní a sociální výchova se realizuje formou dramatických her a jednoduchých 

slohových a jazykových cvičení na nácvik a rozvoj komunikace v různých sociálních 

situacích, asertivní komunikace a komunikační obrany proti agresi a manipulaci a poznávání 

sebe, lidí podle příběhů. Nedílnou součástí jsou uvolňovací a relaxační cvičení. 

 V multikulturní výchově se žáci učí komunikovat ve skupině s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin, seznamují se s jejich tradicemi, jazykem a kulturními rozdíly. \jsou 

vedeni k odpovědnosti za své chování a jednání. 

 Prostřednictvím veřejných vystoupení (besídky) rozvíjí své komunikačních schopnosti 

v oblasti mediální výchovy. Jsou vedeni k rozvoji kritického čtení poslechem a rozborem 

informací z veřejných médií. 

  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

 

Kompetence k učení 

žáci 

§ Žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

 

učitel 

§ vede žáky k nácviku a ke stálému zdokonalování se ve čtení a psaní 

§ vytváří podmínky pro vyhledávání a zpracování informací v literatuře a v tisku 

§ stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ popisují obtížné životní situace 

§ umí požádat o pomoc a jsou motivováni ke společnému řešení problémů a hledání 

východisek 
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učitel 

§ nabízí žákům různá řešení problémů ve formě modelových situací 

§ hodnotí výsledky žáků způsobem, který vede k jejich aktivizaci a vnímání vlastních 

úspěchů 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ za pomoci komunikačních nástrojů si rozšiřují aktivní i pasivní slovní zásobu 

 

učitel 

§ vede žáky ke srozumitelnému a kultivovanému ústnímu projevu 

§ pomáhá žákům s prezentací jejich myšlenek a názorů (soutěže, chat, dopisování) 

§ připravuje žáky na zvládnutí komunikace v obtížných životních situacích 

§ jde žákům příkladem ve svém gramaticky správném a kultivovaném ústním i 

písemném      projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

žáci  

§ respektují pokyny pedagogů a učí se pracovat ve skupině formou efektivní spolupráce 

 

učitel 

§ na příkladech modelových situací vede žáky k rozpoznání nevhodného a rizikového 

chování 

§ posiluje u žáků zdravé sebevědomí a vede je k sebereflexi 

§ vede žáky k vzájemnému respektu a naslouchání 

 

Kompetence občanské 

žáci  

§ jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu a podílí se na ochraně životního a 

společenského prostředí 

 

učitel 

§ netoleruje u žáků projevy rasismu a xenofobie 
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§ vede žáky k respektování pravidel soužití ve škole (vztahy ke spolužákům,  

k zaměstnancům) 

§ zohledňuje možnosti a individuální schopnosti žáků z hlediska jejich národnosti  

 

Kompetence pracovní 

žáci  

§ si rozšiřují komunikační dovednosti při práci v týmu 

§ snaží se o udržení pořádku v lavicích 

§ pečují o svěřené učebnice a školní pomůcky 

 

učitel 

§ vede žáky k psychohygieně při čtení a psaní 

§ vytváří podnětné a tvořivé prostředí pro rozvoj dovedností a schopností žáků 

§ chválí žáky za kvalitně odvedenou práci a vytváří prostor pro motivaci k aktivitě 

§ formou hravých aktivit prohlubuje u žáků schopnost koncentrace při práci a dohlíží na 

její    dokončení 

§ seznamuje žáky s různými profesemi (exkurze na pracovištích, besedy, komunikace      

s rodiči o jejich povolání) 
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň 

 

1.Vzdělávací oblast: :   Matematika a její aplikace 

2.Vzdělávací obor:  :      Matematika                                                      
3.Vyučovací předmět:  MATEMATIKA 
                                 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

je realizována v 1. až 9. ročníku: 

v 1. a 2. ročníku jsou 4 hodiny týdně, 

ve 3. až 5. ročníku jsou 4 hodiny týdně, 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

Ø čísla a početní operace -  osvojení aritmetických operací ve třech složkách:  

§ dovednost provádět operaci 

§ algoritmické porozumění 

§ významové porozumění 

§ získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 

 

Ø závislosti, vztahy a práce s daty - rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a 

          závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů  

  

Ø geometrie v rovině a prostoru - určování a znázorňování geometrických útvarů a 

modelování  reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru 

 

Ø nestandardní aplikační úlohy a problémy - uplatňování logického myšlení, řešení 

problémových situací a úloh z běžného života 

 

Organizace: žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo 

v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a žáci 

používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 
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Průřezová témata: 

VDO – otevřené partnerství, vztahy ve škole 

OSV – rozvoj pozornosti, soustředěnosti, dovednosti poznávání a řešení problémů 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení  

žáci 

§ učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky, 

prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh  

§  zdokonalují grafický projev, rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické 

myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 

 učitel 

§ umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků 

§ srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit 

§ stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu vede žáky k 

ověřování výsledků 

 

Kompetence k řešení problémů  

žáci 

§ učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole,         

§ k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti 

§ učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě 

správného postupu, vyhodnocování správností výsledků 

 

učitel 

§ zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků,klade otevřené otázky a vybízí žáky k 

pojmenování cíle činnosti 

§  vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při kterých docházejí k 

objevům, řešením a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s 

odbornou literaturou  
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§ podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, 

jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům sebedůvěru 

 

Kompetence komunikativní  

žáci 

§ učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 

symboliky 

   učitel 

§  zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání 

správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a   

kultivovanému projevu 

 

Kompetence sociální a personální  

žáci 

§ se učí  kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím 

řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci,učí se pracovat v týmu 

učitel 

§ umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky    

§ způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 

Kompetence občanská  

žáci 

§ při zpracovávání informací se žák učí  kritickému myšlení nad obsahy sdělení,učí se 

hodnotit svoji  práci a práci ostatních, ohleduplnosti a taktu,učí se vnímat složitosti 

světa 

učitel 

§ podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných  

§ kritérií hodnotili své činnosti  nebo výsledky 

 

 

Kompetence pracovní  

žáci 

§ se učí  vytvářet zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě 
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§ učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech (pro 

žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály) 

 

učitel 

§ zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 

informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

§  vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek 

§ vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných 

forem záznamů 
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň 

 

1. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
2. Vzdělávací obor:  Informační a komunikační technologie 

3. Vyučovací předmět:  INFORMATIKA   
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována v učebně PC jednou 

hodinou týdně. Umožňuje žákům 4. a 5.tříd ZŠ praktické, seznámit se se základními funkcemi 

počítače, dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti 

v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, získat základní 

orientaci se ve světě informací.Vytvořit předpoklady pro tvořivou  práci s informacemi a 

využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou  nezbytným 

předpokladem pro další rozvíjení dovedností, poznatků ,i pro rozvoj  zájmových činností. 

Zvládnutí používání základů výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování 

potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat 

metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné 

možnosti využití mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje 

aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují 

žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních 

zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina 

přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.  

 

 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů 

– rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, pravidla komunikace, 
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práce v týmu, poznávací schopnosti, kreativita, odmítá SW pirátství , duševní vlastnictví, 

informační etika, autorský zákon 

Environmentální výchova – zdroj informací o ŽP, postojů apod. o vlivu člověka na ŽP 

Multikulturní výchova- komunikace s lidmi z různých kulturních prostředí 

Výchova demokratického občana – svoboda slova, pluralita názorů , mít na paměti, že na 

webu je sice svoboda slova,ale současně nebezpečí nevhodných informací (ráj grafomanů, 

otázka relevance a validity informací),  pochopení významu autorského zákona , prezentace, 

diskuse a argumentace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – vyhledávání informací a 

komunikace o světě 

Mediální výchova –  kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů 

 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Realizován v  5.ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci by měli zvládnout v   5. ročníku  

základy práce na počítači potřebné pro vstup na 2. stupeň ZŠ). 

Učební osnovy  vycházejí ze základních požadavků seznámení se s prácí s výpočetní 

technikou a jsou rozděleny do čtyř základních oblastí : 

-  Základy práce  s  počítačem 

         - Vyhledávání informací a komunikace 

         - Vývojové trendy informačních technologií 

          - Zpracování a využití informací 

 

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání základních pojmů z oblasti hardware, 

software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí základů práce s grafikou a 

textem. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí 

vyhledávat v nainstalovaných výukových programech,z různých vzdělávacích oblastí, i na 

Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se seznámí s používáním 

elektronické pošty, popř. chatu. 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

žáci 

§ zadávanými úkoly jsou vedeni k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 

§ pro toto poznávání využívají zkušeností se základním SW, spolupráci s ostatními 

žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, základní literaturu apod. 

učitel 

§ vede žáky k poznání základních oblastí HW a SW, s přihlédnutím k individuálním 

schopnostem, možnostem a dovednostem těchto žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci  

§ jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 

§ učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi 

budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že 

způsobů řešení je více 

učitel 

§ vyučující vystupuje v roli konzultanta  

§ vede žáky k nalézání řešení, a také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

  

      

Kompetence komunikativní 

žáci  

§ se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

§ při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

učitel 

§ v roli koordinátora stanoví problém 

§ seznamuje žáky s vhodnými prostředky a nástroji 

§ koordinuje využití přijatých informací 

§ seznamuje žáky se základními komunikačními technologiemi a jejich využíváním 
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Kompetence sociální a personální 

žáci  

§ jsou přizváni k hodnocení prací  

§ učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních 

§ při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu 

§ učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

 

učitel 

§ vede žáky prostřednictvím praktických činností ke kolegiální pomoci 

§ organizuje činnosti vedoucí ke kolektivnímu hodnocení i sebehodnocení (sebereflexi) 

 

Kompetence občanské 

žáci 

§ jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí 

dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání 

své heslo ...) 

§ při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy 

sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

učitel 

§ seznamuje žáky se základními normativními kodifikovanými i mravními požadavky- 

ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika 

§ chrání žáky před ovlivněním nevhodnými webovými stránkami –erotika,terorismus atd. 

 

Kompetence pracovní 

žáci  

§ dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

§ mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 

učitel 

§ vede žáky ke vztahu k přidělenému pracovišti 

§ seznámí žáky se základními zásadami bezpečnosti,nezasahovat samovolně do HW,    
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§ nebezpečí úrazu elektrickým proudem atd. 

§ seznamuje se zásadami bezpečnosti práce a prevencí zdravotních rizik spojených  

§ s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky 
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň 

 

1.Vzdělávací oblast: :   Člověk a jeho svět 

2.Vzdělávací obor:  :      Člověk a jeho svět                                                       

3.Vyučovací předmět:  PRVOUKA (1. – 3. ročník) 

                                  ČLOVĚK A JEHO SVĚT (4. – 5. ročník) 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět zahrnuje učivo prvouky 1 - 3 ročníku a ponese název 

Prvouka, přírodovědy 4. – 5. ročníku a vlastivědy 4.- 5. ročníku.  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o 

živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a 

vědomostí žáka, ze  specifik místa kde žije. Nabyté znalosti a dovednosti pak žák uplatňuje 

v běžném životě. 

Snaží se mít vztah k rodné zemi a k nejbližšímu okolí. Vytváří si základy hodnotového 

systému a zdravého životního stylu. Dále si žáci osvojují a upevňují vhodné chování a jednání 

mezi lidmi, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a tolerovat je,  navzájem si pomáhat a 

spolupracovat. 

 

 

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je členěn do tématických okruhů : 

 

Ø Místo, kde žijeme 

Ø Lidé kolem nás 

Ø Lidé a čas 

Ø Rozmanitost přírody 

Ø Člověk a jeho zdraví 
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V tématickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nejbližší okolí, 

orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Postupně poznávat nejbližší okolí místa 

bydliště a školy a poznávat důležitá místa ve městě a okolí regionu. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se učí žáci základům společenského chování a 

jednání. Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí se tolerovat odlišnosti mezi 

lidmi. Seznamují se  základními právy dítěte. Učí se chování v krizových situacích, jak 

jim předcházet, jak na ně reagovat. 

     V tématickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho. 

Poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují : přítomnost, minulost 

a budoucnost.Praktické poznávání způsobu života – návštěva významných historických 

památek ve městě. 

     V tématickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě 

v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují 

činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah a 

poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí.  

     V tématickém okruhu Člověk a jeho zdraví  žáci poznávají sami sebe, seznamují se 

svým tělem, poznávají jeho funkce. Dodržují hygienické návyky a uvědomují si jejich 

důležitost pro ochranu zdraví. Zjišťují co prospívá jejich zdraví co ho poškozuje. 

Předcházení škodlivým vlivům. Žáci se učí zodpovídat za své zdraví a pečují o ně.  

 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

 

OSV – rozvoj schopností poznávání, komunikace, mezilidské vztahy, spolupráce, hodnoty, 

postoje, řešení problémů, psychohygiena, cvičení sebekontroly 

VDO – škola jako model otevřeného partnerství 

VEGS – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti, lidové zvyky a obyčeje 

MKV – kulturní rozdíly, lidské vztahy, tolerance, etnický původ, diskriminace a 

předsudky,sbližování a prolínání kulturních vlivů, poznávání jiných kultur 

EMV – člověk a příroda, rozmanitost přírody, CHKO, lidské aktivity a životní prostředí, naše 

obec 

MV – vyhledávání informací, práce s dětskými časopisy, encyklopediemi 
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Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

 

§ Vyučuje se od 1-3 ročníku dvě hodiny týdně, od 4-5 ročníku tři hodiny týdně 

§ Výuka probíhá ve třídách,v  přírodě (okolí školy), exkurze- návštěva střediska 

CHKO Sever 

§ Výuka v počítačové učebně- výukový program Terasoft-základní znalosti v oblasti 

přírody kolem nás ( flora, fauna) 

§ Různé formy práce se zaměřením na individuální přístup. Respektování 

individuálních schopností žáka 

§ Utváří se prvotní ucelený obraz světa  

§ Všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů  

§ Porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti  

§ Porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům  

§ Chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

žáci 

§ jsou vedeni k objevování a poznávání všeho co je zajímá a v čem by v budoucnu 

mohli uspět 

§ poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 

§ upevňování preventivního chování  

§ orientace ve světě informací 

 

učitel 

§  vede k objevování a poznávání všeho co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět 

§ poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 

§ upevňování preventivního chování  

§ orientace ve světě informací 
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Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ se učí řešit zadané úkoly s pomocí, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení 

problémů za pomoci pedagoga  

§ využívá různých informačních zdrojů- internet 

učitel 

§  zadává úkoly způsobem, který žáky vhodně motivuje a umožňuje volbu různých 

postupů 

§ učí žáky pracovat s odbornou literaturou (encyklopedie) 

§ využívá různých informačních zdrojů - internet 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ rozšiřují si slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech - 

s pomocí pedagoga 

učitel 

§ vede žáky k správné terminologii 

§ usměrňuje žáky v jejich chování    

 

Kompetence sociální a personální 

žáci 

§ pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují 

názory a zkušenosti druhých  

§ na základě sebepoznání posiluje své sebevědomí 

 

učitel 

§ vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

§ posiluje u žáků sociální chování a sebeovládání 

 

Kompetence občanské 

žáci 

§ učí se poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, 

bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci  
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§ respektuje společenské normy a pravidla chování 

§ ví jak se chovat v krizových situacích ohrožujících život 

 

učitel 

§ vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce 

§ buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě, památkám  

§ vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

§ umožňuje každému žákovi zažít úspěch  

§ vede žáky ke kamarádskému chování a umět pomoci  

 

Kompetence pracovní 

 

žáci 

§ utvářejí si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují 

vymezená pravidla  

§ pracuje podle daného pracovního postupu a návodu 

§ má představu o pracovních činnostech běžných profesí 

 

učitel 

 

§ umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat  

§ vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení techniky  

§ vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

§ učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení  
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň 

 

1.Vzdělávací oblast: :   Umění a kultura 
2.Vzdělávací obor:  :    Hudební výchova 
3.Vyučovací předmět:  : HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA  vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a 

kultura.Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu 

setkávání s hudbou.Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. 
 je realizována v 1. – 5. ročníku – 1 hod. týdně v kmenové třídě nebo v hudebně. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Cílem hudební výchovy jako jednoho z esteticko-výchovných předmětů je: 

Ø rozvíjení hudebnosti žáků a jejich pohybové kultury; 

Ø zprostředkování jejich poznávání a chápání hudebního bohatství našich národů; 

Ø kultivace estetického a etického cítění a prožívání žáků 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí a je realizován v 1. – 5. ročníku – 1 hod. týdně: 

 

Sluchové, hlasové, dechové a řečové činnosti  

Ø rozlišování zvuků, lidských hlasů, barvy      zvuku hudebních nástrojů ( velký buben, 

malý buben, klavír, trubka, housle, klarinet,      kontrabas); 

Ø správné držení těla při dýchání, hospodárné dýchání, zřetelná výslovnost                               

jednotlivých slov, slovních spojení, říkadel 

Ø rytmizace říkadel, melodizace říkadel postupně v rozsahu tercie - sexty 

Ø zpěv jednoduchých písní zaměřených k ročním dobám, k lidovým slavnostem či 

křesťanským svátkům,( koledy) 

Ø rozlišování barvy tónů, poznávání hudebních nástrojů sluchem 
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Instrumentální činnosti a rytmická cvičení  

Ø hra na tělo ( tleskání, pleskání, dupání) v pravidelné pulzaci v sudém a lichém metru 

(odlišení přízvučné doby)hra na jednoduché dětské hudební nástroje (Orffův instrumentář 

- hůlky, bubínek, tamburína, triangl, ale i jednotlivé kameny melodických nástrojů) 

Ø jednoduchý ostinátní rytmus ve dvoudobém a třídobém metru, orffovské rytmické i 

melodické nástroje 

 

   Hudebně - pohybové činnosti  

Ø pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů ( chůze, pochod, klus v různém 

tempu -  zrychlování, zpomalování 

Ø improvizované vyjádření hudby pohybem 

Ø uplatnění prvků tvořivé dramatiky 

 

   Poslech hudby 

Ø aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob     

     

Ve všech ročnících má vyučující možnost vlastního výběru písní, říkadel a poslechových 

skladeb s přihlédnutím k úrovni hudebních schopností a zájmu žáků. 

 

Začlenění průřezových témat: 

OSV – komunikace, řeč těla, zvuků, kreativita 

VEGS – Evropská hudba a kultura 

MKV – etnikum a jejich hudba 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

žáci 

§ zpívají na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

 

učitel  

§ vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

§ umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Kompetence k řešení problémů 

žáci   

§ rozlišují jednotlivé kvality tónů ( vyšší, nižší, delší, kratší, silnější……) 

§ rozpoznávají v jednotlivých skladbách některé hudební nástroje, rozlišují hudbu 

vokální a instrumentální 

 

učitel  

§ vede žáky k vzájemnému naslouchání a zbavení se ostychu před ostatními 

§ sleduje při hodině pokrok všech žáků 

 

Kompetence komunikativní 

žáci    

§ rytmizují a melodizují jednoduché texty, improvizují v rámci nejjednodušších 

hudebních forem                                                                                     

§ reagují pohybem ne znějící hudbu 

 

učitel  

§ vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

§    zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků 

 

        

Kompetence sociální a personální 

žáci  

§ jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 

 

učitel   

§ vede žáky k vzájemnému naslouchání 

§ vede žáky k tomu, aby brali ohledy na druhé 

      

Kompetence občanské 

žáci  

§ jsou vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl 

§ jsou vedeni k sebekritickému zhodnocení svých výkonů 
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učitel  

§ umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo                                                 

jejich výsledků   

 

Kompetence pracovní 

žáci  

§ využívají jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

§ tanečním pohybem vyjadřují hudební náladu                   

 

učitel   

§ sleduje při hodině pokrok všech žáků 

§ vede žáky k používání obecně známých termínů a znaků 

§ vede žáky k používání a užívání různých nástrojů a vybavení 
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UČEBNÍ  OSNOVY   1. stupeň 

 

   1.Vzdělávací oblast:       Umění a kultura 

   2.Vzdělávací obor:         Výtvarná výchova 

   3.Vyučovací předmět     VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

        Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Umění a kultura. 

Umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa prostřednictvím výtvarných 

činností.Odráží výtvarnou kulturu i jako součást každodenního života. Směřuje k porozumění 

výtvarnému umění, jeho jazyka a významům. Dává prostor k vyjádření vlastních zkušeností, 

prožitků a k rozvoji tvořivosti, prostorové představivosti a fantazie. Svými specifickými 

prostředky umožňuje nonverbální komunikaci.  

 

     Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím výtvarných činností 

s výrazovými prostředky výtvarného umění a s různým výtvarným materiálem. S nimi se učí 

tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků  sebevyjádření.Inspirací k činnostem se stávají 

literární, výtvarná a dramatická díla ( divadlo, film). 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech- tvorbě, 

vnímání a interpretaci. 

 

Předmět Výtvarná výchova na 1. stupni se vyučuje v 1.-5. ročníku v celkové časové dotaci 5 

hodin týdně, v 1.- 5. ročníku 1 hodinu týdně. 

 

Výuka probíhá převážně ve třídách, v okolí školy, v keramické dílně, v počítačové učebně a je 

rovněž realizována v alternativním prostředí ( galerie, výstava, skanzen). 

Je naplňována v některých projektech ( Projektové dny). 
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Rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy - rozvoj smyslového 

vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična a Výchovy k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech - vztah k evropské a světové kultuře. 

Dle charakteru  učiva a cílů vzdělávání jsou voleny metody a formy práce- skupinová práce, 

samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

 

Průřezová témata: 

OSV – sociální rozvoj, morální 

VDO – otevřené partnerství 

VEGS – umění v Evropě 

MKV – lidské vztahy a kulturní rozdíly 

EMV – kresba a malba přírodnin, kresba v přírodě 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

žáci      

§ poznávají barvy, linie, tvary a objekty a možnosti jak s nimi pracovat 

učitel   

§ umožňuje žákům uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a pozorování 

§ vytváří podnětné prostředí, nabízíme více řešení 

               

Kompetence k řešení problémů 

žáci   

§ vhodně zvolí prostředky a výtvarnou techniku k vyjádření svého záměru 

učitel     

§ podporuje netradiční způsoby řešení 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ rozšiřují si slovní zásobu při poznávání výtvarných technik a prostředků 

 

učitel  

§ vede žáky k tolerantnímu přístupu k různým kulturním hodnotám a projevům 
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§ učí žáky naslouchat druhým, vnímat výtvarné projevy druhých    

 

Kompetence sociální a personální 

žáci 

§ pracují ve skupinách, vytvářejí společné práce 

§ učí se spolupracovat a respektovat názory druhých 

učitel  

§ vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci     

§ umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

§ zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

 

Kompetence občanské 

žáci 

§ prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

§ vyjadřují uměleckou tvorbou své prožitky a postoje k jevům ve společnosti 

§ učí se hodnotit své činnosti nebo společné práce 

učitel 

§ vede žáky k sebeúctě  i úctě k druhým lidem 

 

 

Kompetence pracovní  

žáci 

§ soustředí se na pracovní výkon, jeho dokončení 

učitel 

§ učí žáky chránit své zdraví při práci s různým materiálem, nástroji a technikami 
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UČEBNÍ OSNOVY     1. stupeň 

 

1.Vzdělávací oblast : Člověk a zdraví 

2.Vzdělávací obor:    Tělesná výchova 

3.Vyučovací předmět : TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

           Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. 

Systematicky ovlivňuje adaptaci žáků na školní prostředí, staví na spontánních pohybových 

činnostech a hrách s cílem začleňování zdravotně kompenzačních a relaxačních činností se 

zohledněním individuálního zdravotního stavu jedinců.  

           Žáci se učí vzájemné spolupráci a soutěživosti s vyrovnáním se  situací úspěchu i 

neúspěchu. Jsou vedeni k výběru konkrétních činností, které mohou provádět se zájmem i 

mimo školu. 

           V tomto předmětu si žáci začínají osvojovat pohybový režim, různé druhy pohybových 

aktivit, správné držení těla, pravidla osobní hygieny, vhodné druhy oblečení a obutí, 

bezpečnost při činnostech, první pomoc při drobných poraněních, organizační činnosti, 

základní pravidla her a soutěží a v poslední řadě chování fair play. 

 

Obsahové , časové a organizační vymezení předmětu 

 

            Předmět tělesná výchova na prvním stupni se vyučuje v 1. – 5. ročníku v celkové 

časové dotaci 3 hodiny týdně. Časová dotace je stejná pro chlapce i dívky. Na prvním stupni 

probíhá výuka společně ( třídy se nedělí ) 

            Výuka probíhá převážně ve školní tělocvičně, na sportovních hřištích, ve volné 

přírodě. Výuka bruslení probíhá na zimním stadionu, povinná výuka plavání probíhá v 

plaveckém bazéně ve 3. a 4. ročníku v rozsahu 20 hodin v každém z ročníků. Tělesná výchova 

je rovněž realizována v některých projektech zaměřených na sportovní soutěže i v rámci 

regionu. 
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Vzdělávání v tělesné výchově je rozděleno na tři okruhy. 

1. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Ø sportovní a pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické , průpravné a kondiční formy 

cvičení 

Ø koordinační, kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení 

Ø základy atletiky, sportovních her 

Ø turistika a pobyt v přírodě 

Ø plavání 

Ø bruslení 

Ø úpolové hry 

Ø netradiční druhy her 

 

2. Činnosti ovlivňující zdraví 

Ø význam pohybu pro zdraví, příprava organismu a vyrovnání se s fyzickou zátěží 

Ø zdravotně zaměřené činnosti s rozvojem různých forem rychlosti, vytrvalosti 

Ø síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při tělesné výchově, dodržování 

Ø dodržování bezpečnosti při pohybových činnostech 

3. Činnosti podporující pohybové učení 

Ø komunikace, organizace, zásady jednání a chování, měření a posuzování       

Ø pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech a  

Ø sportovním dění ve světě  

 

Předmětem prolínají průřezová témata : 

VDO – angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování, 

chování fair play. 

OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti 

poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických situacích a rolích 

MKV – schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy 

EMV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví 

ostatních lidí 

MV – interpretace vztahu mediálních sdělení, práce v týmu  
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků     

 

Kompetence k učení  

žáci 

§ si osvojují základní tělocvičného názvosloví 

§ učí se cvičit dle popisu cvičení 

§ měří základní pohybové výkony a porovnávají s předchozími 

§ orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. 

učitel 
§ umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti 

nebo výsledky 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci   

§ uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují 

v situaci úrazu spolužáka 

§ řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním 

nářadím a náčiním 

učitel  

§ dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ spolupracují při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

§ reagují na základní povely a pokyny a sami je i vydávají 

§ zorganizují jednoduché pohybové soutěže 

učitel  

§ vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých 

§ vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci. 

 

      Kompetence sociální a personální  

žáci  

§ se učí jednat v duchu fair – play 
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§ dodržují pravidla, označují přestupky 

§ respektují opačné pohlaví 

§ zvládají pohybové činnosti ve skupině 

učitel  

§ zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat 

§ umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence občanské 

žáci  

§ podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou 

samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti 

§ spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového 

režimu cvičení 

§ kriticky myslí, hodnotí cvičení 

§ učí se být ohleduplní a taktní 

učitel 

§ žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činnosti nebo 

jejich výsledků. 

 

Kompetence pracovní 

žáci 

§ uplatňují hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech 

v běžném životě 

§ učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

učitel  

§ dodává žákům sebedůvěru 

§ podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň 

 

1.Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

2.Vzdělávací obor:  Člověk a svět práce 

3.Vyučovací předmět:  ČLOVĚK  A  SVĚT  PRÁCE 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět pracovní výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Výuka 

probíhá na školních pozemcích, v dřevodílně, kovodílně, keramické dílně nebo v kmenové 

třídě. Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní 

dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v 

týmu.  

Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni 

rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

1. Práce s drobným materiálem 

Ø vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností        

materiálů 

Ø funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

Ø jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

Ø lidové zvyky, tradice a řemesla 

2. Konstrukční činnosti 

Ø práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 

Ø sestavování modelů 

Ø práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

3. Pěstitelské práce 

Ø základní podmínky pro pěstování rostlin 

Ø péče o nenáročné rostliny 

Ø pěstování rostlin ze semen  

Ø pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 
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4. Příprava pokrmů 

Ø pravidla správného stolování 

Ø příprava tabule pro jednoduché stolování 

 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a 

hygieny při práci. 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  – žák se učí orientovat v sobě samém, nese 

zodpovědnost za své zdraví, spolupráce a pomoc při práci  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - žák si osvojuje zásady slušnosti, tolerance a 

odpovědného jednání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - provádí konkrétné aktivity , zvažuje a domýšlí možné 

důsledky (podmínky života, vztah k životnímu prostředí) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - učí se využívat podněty, které přicházejí z médií 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - podílí se na zlepšení klimatu třídy a školy 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

žáci 

§ osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

§  učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

učitel 

§  umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

§ učitel pozoruje pokrok u všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů  

§ na modelových příkladech se učí řešit problémy 

učitel 

§ zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  
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§  snaží se rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§  rozšiřují si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek 

§  učí se popsat postup práce 

§  využívají informační zdroje  k získávání nových poznatků 

učitel 

§ učitel vede žáky k užívání správné terminologie 

§ zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 

§ vede žáky  k tolerantnosti 

 

Kompetence sociální a personální  

žáci 

§ pracují ve skupině, podílí se na vytváření společné práce, při které se učí 

spolupracovat a respektovat nápady druhých 

§  společně s ostatními  žáky se snaží o dosažení kvalitního výsledku  

učitel 

§  vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

§  zohledňuje individualitu žáka 

 

Kompetence občanské  

žáci 

§ respektují pravidla při práci, dbají na jejich dodržování 

§ dokáží tolerovat ostatní spolužáky 

§ podílí se na ochraně životního prostředí 

učitel 

§ učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých 

i společných výsledků práce 

§ učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo 

výsledky 

§ učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Kompetence pracovní  

žáci 

§   dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

§  správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 

§ vhodně používají nástroje, vybavení a materiály 

učitel 

§ učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně 

používání ochranných pracovních prostředků 

§ učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

§ učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům 

v činnostech pomáhá 
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5  Učební osnovy 
 

2. stupeň 
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UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň 

 

 
1.Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

2. Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura 

3.Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

 
     Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

     Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 

Hlavním cílem je, naučit žáky srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou 

spisovného jazyka. Vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožňují 

vnímat různá jazyková sdělení a rozumět jim.Vytvořit u nich dovednost hlasitého a tichého 

čtení a pomocí vhodných literárních ukázek probouzet v žácích lásku a úctu k jazyku. Dále u 

nich  pomocí tohoto předmětu vytváříme předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci 

tím, že se učí interpretovat 

své reakce a pocity tak, aby uměli pochopit svou roli v různých komunikačních situacích a 

orientovat se v aktuálním světě i v sobě samém. 

 

   Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

     Vyučovací předmět Český jazyk se na II. stupni vyučuje v týdenní časové dotaci 19 

hodin (6. roč.  - 8. roč. - 5 hod., 9. roč. - 4 hod. ) . Tento předmět je  na II. stupni posílen o 

disponibilní hodiny a to v časové dotaci 4 hod. (6. roč. – 9. roč. – 1 hod.)                                                       

      Navazuje na předmět Český jazyk I. stupně. Výuka je organizována  zpravidla v budově 

školy- v učebnách, probíhá však i mimo budovu ( filmová a divadelní představení, městská 

knihovna). 

     Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro 

přehlednost je rozdělen do  3 specifických složek: Jazykové vyučování a slohový výcvik 

                                                                                 Čtení a literární výchova 

                                                                                 Psaní 

     V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování si 



73 
 

spisovné podoby českého jazyka a učí se rozlišovat jeho další formy. Vedeme žáky k 

přesnému a logickému myšlení tak, aby získali schopnost přehledného a srozumitelného 

vyjadřování ( ústní i písemnou formou ) a  byli schopni komunikovat s okolním světem. 

Rozvíjíme u žáků schopnosti a dovednosti např. porovnávat různé jevy, jejich shody a 

odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. 

     V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 

číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit. Na základě daného textu se žáci učí tento 

text posuzovat a analyzovat.  Dále u nich rozvíjíme komunikační schopnost , jejich tvořivost 

a fantazii. 

     V literární výchově prostřednictvím četby žáci poznávají  základní a literární druhy a učí 

se vnímat jejich specifické znaky. Učí se formulovat vlastní názory o přečteném díle. 

Pomocí literární výchovy rozvíjíme u žáků jejich city, pochopení mezilidských vztahů, 

rozpoznání dobra a zla a v neposlední řadě také estetické cítění.Podněcujeme žáky v četbě  a 

schopnosti rozlišit  kvalitní literaturu od „braků“.  

 

Do vyučovacího předmětu Český jazyk jsou zařazena průřezová témata: 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – specifické komunikační dovednosti, 

komunikace v různých situacích 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – schopnost aktivně naslouchat  a 

spravedlivě posuzovat, uvažovat o problémech v širších souvislostech 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – 

podporuje pozitivní postoj k tradičním evropským hodnotám a  upevňuje postoj ke 

kulturním rozmanitostem 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – základní informace o různých etnických a kulturních 

skupinách, specifické rysy jednotlivých jazyků a jejich rozmanitosti 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA – vede žáky k chápání souvislostí daného problému, 

jeho řešení a vytváření si vlastního názoru 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA –  vede žáky k rozlišování zábavných( „ bulvárních „ ) prvků ve 

sdělení od informativních a společensky významných 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

      

   Kompetence k učení 

žáci 

§ osvojují si základní jazykové a literární pojmy 

§ učí se kriticky hodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich s ostatními žáky 

§ chápou obecně používané termíny, znaky a symboly 

§ pracují s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami (časopisy, 

výpočetní technika)  

učitel 

§ vede žáky k vyhledávání a třídění informací  

§ používá vhodné učební pomůcky ( encyklopedie, jazyk. příručky, slovníky ) 

§ klade důraz na pozitivní motivaci žáků 

 

  Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

§ na základě získaných vědomostí a dovedností samostatně řeší běžné životní situace 

přiměřeně ke svým možnostem 

§ přijímají důsledky svých rozhodnutí 

§ dokáží popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitých problémů požádají o radu 

 

učitel 

§ motivuje žáka k samostatnému řešení problému, napomáhá mu hledat další řešení 

§ posiluje u žáka schopnost využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku 

§ pomáhá při řešení problémů (využití kreativity žáků) 

 

   Kompetence komunikativní 

žáci 

§ učí se vyjadřovat srozumitelně v ústním projevu a učí se vést dialog 

§ zvládají jednoduchou formu písemné komunikace 

§ vyjadřují své názory a postoje, umí vhodnou formou obhájit svůj názoru 

§ naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují 

 



75 
 

učitel 

§ zařazuje řečnická cvičení a slohové práce, úkoly při kterých žáci mohou 

spolupracovat 

§ vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

§ nabízí žákům vhodné informační a komunikační prostředky 

 

   Kompetence sociální a personální 

žáci 

§ účinně spolupracují ve skupině 

§ respektují pravidla práce v týmu, svými pracovními činnostmi ovlivňují kvalitu 

společné práce  

§ posilují své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby 

 

učitel 

§ posiluje u žáka sociální chování a sebeovládání, sebedůvěru a jeho samostatný 

rozvoj 

§ zařazuje práci ve skupině, klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu 

§ uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům 

 

   Kompetence občanské 

žáci 

§ respektují společenské normy a pravidla soužití 

§ zvládají běžnou komunikaci s úřady 

§ aktivně se zapojují do kulturního dění, chrání naše tradice 

 

učitel 

§ respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

§ motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 

§ zapojuje žáky do kulturního dění – účast na kulturních akcích 

 

   Kompetence pracovní 

žáci 

§ zvládají základní pracovní dovednosti, operace a pracovní postupy 

§ využívají svých vlastností v běžné praxi 
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§ reálně posuzují výsledek své práce i práce ostatních 

 

učitel 

§ rozvíjí u žáka smysl pro povinnost ( příprava na výuku, shromažďování materiálů ) 

§ vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

§ vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci s 

výpočetní technikou 
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UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň 

1.Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

2.Vzdělávací obor:   Anglický jazyk 

3.Vyučovací předmět: Anglický jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

   Při výuce cizího jazyka by se žáci měli seznámit především s jeho zvukovou podobou. 

Cílem výuky je aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce, přednostně v anglickém. 

Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných 

situacích. Výuka přispívá k rozvíjení řečových dovedností. Rozsah slovní zásoby se 

přizpůsobuje individuálním zvláštnostem žáků. Žáci pracují s obrazovým materiálem v 

učebnici a pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou 

výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování 

dialogů a konverzace. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Předmět Aj se na 2.stupni vyučuje v 6. - 7. ročníku, 1 hodinu týdně v každém z ročníků, v 8. – 

9. ročníku 2 hodiny týdně v každém z ročníků (jedna hodina bude využita z disponibilní 

časové dotace). 

 

Formy realizace: Ve vyučovací hodině:  se kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování 

základů gramatiky, dialogů, reprodukce textu (ústní) využívá i forma samostatné práce 

(vyhledávání informací, práce se slovníkem a autentickými materiály). Součástí vyučování 

jsou hry, soutěže, recitace, zpěv a výukové programy na PC. 

V hodinách se vzájemně prolínají formy vyučování – hromadná, skupinová i individuální. 

 

Místo realizace: v kmenových třídách, v počítačové učebně. 

 

Začlenění průřezových témat: 

 

OSV -  Sociální rozvoj 
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VEGS - Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

MKV - Multikulturalita, Etnický původ, Lidské vztahy, Kulturní rozdíly 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. 

 

Kompetence k učení 

žáci 

§ vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

§ pracují a učí se pracovat s učebnicemi a učebními pomůckami 

§ propojují získané poznatky do širších celků 

§ uvědomují si smysl a cíl učení  

§ zvládne  vyhledávat a  využívat informace ( slovníky, texty, časopisy) 

§ dokáže používat základní pojmy ( rozumět obecně známým slovům a frázím) 

 

učitel 

§ vede žáky k ověřování výsledků a sám výsledky zhodnotí 

§ zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ jsou schopni pochopit problém ( obrázek, kladení vhodných otázek) 

učitel 

§ rozpozná problém a hledá nejvhodnější způsob řešení (zadává úkoly, při kterých se 

žáci snaží najít řešení)  

      

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ vyjadřují se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 

§ osvojují si základní výslovnostní návyky 

§ zvládají základní jednoduché fráze 

§ rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 
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§ zvládají jednoduchou formu ústní komunikace 

§ využívají pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky (PC, video, 

TV) 

§ využívají získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi 

učitel 

§ využívá jednoduché formy komunikace (dokáže komunikovat jasně a zřetelně) 

§ dokáže vysvětlit obsah sdělení (přeložit) 

Kompetence sociální a personální 

žáci 

§ posilují své sebevědomí na základě poznání 

§ respektují pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňují kvalitu 

společné práce 

§ navazují a udržují vztahy s vrstevníky a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy 

učitel 

§ posiluje u žáků sebeovládání a sociální chování 

§ rozpozná u žáků nevhodné a rizikové chování         

Kompetence občanské 

žáci 

§ chrání své zdraví, uvědomují si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně 

životního prostředí 

učitel 

§ chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie 

§ dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka 

Kompetence pracovní 

žáci 

§ zvládají základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřují své komunikativní 

schopnosti při kolektivní práci 

§ dodržují zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí 

§ využívají získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého 

pracovního uplatnění. 

učitel 

§ pomáhá upevňovat u žáků  základní dovednosti  
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UČEBNÍ OSNOVY – 2. stupeň 

 
1.Vzdělávací oblast     : Matematika a její aplikace 

2.Vzdělávací obor         : Matematika 

3.Vyučovací předmět    : MATEMATIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

   Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných 

vztahů v hmotném světě. Je úzce spjat s ostatními předměty ( fyzika a chemie - převody 

jednotek, zeměpis – měřítko ). 

    Tento předmět je založen na aktivních činnostech s matematickými objekty a na reálných 

situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje 

získávat matematickou gramotnost. 

   Žáci získávají početní dovednosti v oboru přirozených , racionálních a desetinných 

čísel.Řeší praktické úlohy denní potřeby, odvozují nové skutečnosti, učí se rýsovat a ověřovat 

pravdivost svých tvrzení. To vše směřuje k rozvoji vlastních zkušeností a potřebě počítat, 

kreslit a hrát si.  

    Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 

pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

   Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  Matematika na II.stupni se vyučuje v kmenových 

třídách nebo v počítačové učebně. Je rozdělen na tyto tematické okruhy :   

                            Číslo a početní operace do milionu  (čísla přirozená, racionální a desetinná 

)  

                            Geometrie v rovině a v prostoru 

    V tematickém okruhu  číslo a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace, učí se 

získávat údaje měřením, odhadováním , výpočtem a zaokrouhlováním. 

    V tématickém okruhu geometrie žáci určují a znázorňují geometrické útvary. Hledají 

podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás. Uvědomují si vzájemné 
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polohy objektů v rovině i v prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikosti 

úhlů, obvod a obsah  (povrch, objem), zdokonalují svůj grafický projev. 

 

    Vyučovací předmět Matematika se vyučuje na II. stupni v 6 – 9 ročníku 5 hodin týdně. 

 

    Výuka  předmětu Matematika je organizována zpravidla v budově školy. Žáci využívají 

prostředků výpočetní techniky ( kalkulátory, počítačový softwar, výukové programy )  

 
Začlenění průřezových témat: 
 
VDO – otevřené partnerství, vztahy ve škole 
OSV – rozvoj pozornosti, soustředěnosti, dovednosti poznávání a řešení problémů 
 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

žáci  

§ osvojují si základní matematické pojmy a vztahy 

§ rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných   

logických úloh, matematických hádanek, kvízů , rébusů apod. 

§ jsou vedeni k  využívání prostředků výpočetní techniky 

učitel 

§ vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů ( početních operací, metod řešení úloh) 

§ využívá prostředků výpočetní techniky 

§ vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě 

Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ učí se  nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale 

výzva ) 

§ učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 

učitel 

§ podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

§ podporuje využívání moderní techniky  při řešení problémů (kalkulátor, PC) 
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§ rozvíjí logické myšlení při řešení slovních úloh 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ zdůvodňují matematické postupy 

§ komunikující na odpovídající úrovni 

učitel 

§ vede žáky k vyjadřování svých názorů 

§ učí žáky naslouchat druhým 

§ učí je vnímat složitosti reálného světa a porozumět  mu z hlediska matematizace 

§ reálné situace 

§ vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

Kompetence sociální a personální 

žáci 

§ spolupracují ve skupině 

§ podílí se neutváření příjemné atmosféry v týmu 

§ učí se věcně argumentovat 

učitel 

§ podporuje skupinovou výuku 

§ podporuje utváření příjemné atmosféry v týmu 

§ vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

§ snaží se rozvíjet věcnou argumentaci a  schopnost sebekontroly  

Kompetence pracovní 

žáci 

§ zdokonalují grafický projev 

§ jsou  vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

učitel 

§ vede k efektivitě při organizování vlastní práce 

§ vede žáky k ověřování výsledků 
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Kompetence občanské 

žáci 

§ respektují názory ostatních 

§ si formují volní a charakterové rysy 

§ se zodpovědně rozhodují 

 

učitel 

§ vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

§ se zajímá , jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 
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UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň 

 
1.Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

2.Vzdělávací obor:  Informační a komunikační technologie 

3. Vyučovací předmět:  INFORMATIKA  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
     Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje žákům dosáhnout 

základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní 

techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě 

pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané 

dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i 

podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

     Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení 

kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 

mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 

vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

     Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují 

žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních 

zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina 

přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 

 

 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů 

– rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, pravidla komunikace, 

práce v týmu, poznávací schopnosti, kreativita, odmítá SW pirátství , duševní vlastnictví, 

informační etika, autorský zákon, 
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Environmentální výchova – zdroj informací o ŽP, postojů apod. o vlivu člověka na ŽP 

Multikulturní výchova- komunikace s lidmi z různých kulturních prostředí 

Výchova demokratického občana – svoboda slova, pluralita názorů , mít na paměti, že na 

webu je sice svoboda slova,ale současně nebezpečí nevhodných informací (ráj grafomanů, 

otázka relevance a validity informací),  pochopení významu autorského zákona , prezentace, 

diskuse a argumentace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – vyhledávání a komunikace 

informaci o světě 

Mediální výchova – zdroje informací – kritické posuzování obsahu apod., role autora, stavba 

sdělení 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

      Realizován v 6.-9.ročníku po jedné hodině týdně v počítačové učebně.Žáci navazují na 

základy práce na počítači získané v 5. ročníku a výstupním cílem v 9. ročníku by mělo být 

bezproblémové vzdělávání v oblasti využití informačních technologií v učebních oborech. 

     Učební osnovy  vycházejí ze základních požadavků seznámení se s prácí s výpočetní 

technikou a jsou rozděleny do čtyř základních oblastí : 

Rozvíjení základů práce s počítačem 

Vyhledávání informací a komunikace 

Zpracování a využití informací 

Vývojové trendy informačních technologií 

 

Vzdělávání v oblasti informačních technologií směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k: 

Ø poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s 

počítačem 

Ø rozvíjení myšlení a logického uvažování 

Ø vyhledávání a využívání potřebných informací 

Ø sebevzdělávání a ke komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky 

Ø samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení 

Ø získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu 

Ø využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

žáci   

§ zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 

§ pro toto poznávání využívají zkušeností se základním SW 

§ spolupracují s ostatními žáky 

§ využívají nápovědu (help) u jednotlivých programů, základní literaturu apod. 

učitel 

§ vede žáky k poznání základních oblastí HW a SW, s přihlédnutím k individuálním 

schopnostem, možnostem a dovednostem těchto žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci  

§ jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 

§ učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi 

budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že 

způsobů řešení je více 

učitel 
§ vystupuje v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho 

praktickému provedení a dotažení do konce 

 

Kompetence komunikativní 

žáci  

§ se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

§ při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

učitel 

§ vystupuje v roli koordinátora stanoví problém,seznámí s žáky vhodnými prostředky a 

nástroji,koordinuje využití přijatých informací 

§ seznamuje žáky se základními komunikačními technologiemi a jejich využíváním 
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Kompetence sociální a personální 
žáci  

§ jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

§ při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu 

§ učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

učitel 

§ vede žáky prostřednictvím praktických činností ke kolegiální pomoci 

§ organizuje činnosti vedoucí ke kolektivnímu hodnocení i sebehodnocení (sebereflexi) 

 

Kompetence občanské 

žáci  

§ jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí 

dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání 

své heslo ...) 

§ při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy 

sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

učitel 

§ seznamuje žáky se základními normativními kodifikovanými i mravními požadavky - 

ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika 

§ chrání žáky před ovlivněním nevhodnými webovými stránkami –erotika,terorismus 

atd. 

    

Kompetence pracovní 

žáci  

§ dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

§ mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro relaxaci i svůj další profesní 

růst 

učitel 

§ vede žáky ke vztahu k přidělenému pracovišti 

§ seznámí žáky se základními zásadami bezpečnosti,nezasahovat samovolně do HW,    

§ nebezpečí úrazu elektrickým proudem atd. 

§ seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti práce a prevencí zdravotních rizik spojených  

§ s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky 
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UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň 

 
1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

2. Vzdělávací obor:  Dějepis 

3. Vyučovací předmět: DĚJEPIS 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Vyučovací obor Dějepis poskytuje žákům základní poznatky o historii a vývoji člověka se 

zaměřením na dějiny našeho národa, poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem 

ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu současnosti. Vede žáky k hlubšímu 

poznávání dějin vlastního národa v kontextu se světovým a evropským vývojem. Žáci jsou 

vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních 

závěrů. V podobě kulturněhistorických památek obohacuje  život a dává nám příklady pro 

jednání i v současnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány na příkladech 

místních dějin a dějin regionu. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací předmět dějepis je povinným předmětem pro žáky II.stupně 6. – 9. 

ročníku.Vyučuje se v 6. – 8. ročníku 1 hodinu týdně, v 9. ročníku 2 hodiny týdně 

v kmenových třídách. Je realizována i formou poznávacích  vycházek, exkurzí do galerie, 

muzea, praktických cvičení ve škole i v terénu za využití názorného obrazového materiálu, 

audiovizuálních pomůcek a výpočetní techniky s připojením k internetu. Navazuje na učivo 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (naše země v dávných dobách, současnost a minulost 

v našem životě, okolní krajina, právo a spravedlnost). 

 

Vzdělávací obor dějepis je úzce spjat s vyučovacími předměty: 

Výchova k občanství – naše vlast, obec, region, kraj, lidská práva, právní základy státu 

Zeměpis – regionální společenské a politické útvary, regiony, orientace v prostoru  

Matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky 

Výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci 
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Hudební výchova – vývoj hudby, významní skladatelé a jejich hudební styly, poznávání 

národní kultury 

 

 Výuka dějepisu směřuje k: 

Ø rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa 

Ø seznámení se s významnými událostmi a osobnostmi minulosti, které mají význam i 

v současnosti 

Ø odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn 

Ø poznávání a pochopení hospodářských, sociálních, politických i kulturních změn 

v národních dějinách 

Ø vytváření pocitu hrdosti a úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, k úctě  

k vlastnímu národu i k jiným národům a etniku 

Ø pochopení potřeby žít v míru  

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV – komunikace, mezilidské vztahy, spolupráce, hodnoty, postoje, řešení problémů 

VDO – demokracie, anarchie, občanská práva, formy vlády, holokaust, tyranie, rasismus, 

náboženská nesnášenlivost, tolerance, ideologie 

VEGS – integrace Evropy, společné znaky dějin evropských států (formování států, husitství, 

křížové výpravy, J.A.Komenský – školství, reformy, význam objevení Ameriky) 

MKV – kulturní rozdíly, etnický původ, diskriminace a předsudky,sbližování a prolínání 

kulturních vlivů, poznávání jiných kultur 

EMV – člověk a příroda, první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na 

přírodu, nerovnoměrnost životních podmínek na Zemi, krajina dříve a dnes 

MV – národní obrození, role médií – propaganda, politika, předvolební kampaň, kultura  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

žáci  

§ se učí správně vyhledávat a zaznamenávat získané informace v literatuře i na internetu 

§ operuje s obecně užívanými termíny 

§ si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 
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učitel 

§ podporuje rozvíjení aktivního zájmu žáků o poznávání historie své vlasti, Evropy, 

světa 

§ vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

§ učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat získané informace v literatuře i na  

internetu 

§ učíme trpělivosti, povzbuzujeme a zohledňujeme individuální zvláštnosti žáků 
 
 

Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ snaží se samostatně řešit problémy a volit vhodné způsoby řešení 

§ získané vědomosti a dovednosti se snaží využívat v praktickém životě 

§ snaží se správně formulovat a vyjadřovat získané informace 

§ vyhledává informace z dostupných zdrojů 

učitel 

§ zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, audio-video nahrávky, PC, 

exkurze) 

§ vede žáky k různým metodám poznávání duchovních, kulturních a materiálních 

výtvorů minulosti 

§ podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

§ monitoruje, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

§ podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně 

§ pracuje s různými typy textů, záznamů a obrazovými materiály 

§ využívá informační a komunikační prostředky 

učitel 

§ vede žáky k přímému a výstižnému vyjadřování 

§ vede žáka ke kritickému vnímání sebe i druhých 

§ podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky a učiteli 
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Kompetence sociální a personální 

žáci  

§ účinně spolupracuje ve skupině 

§ má povědomí o základních morálních hodnotách v rodině i ve společnosti 

§ je vnímavý k potřebám druhých lidí 

§ rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho následky 

učitel 
§ vytváří příznivé klima třídy, dodává žákům důvěru a sebedůvěru 

§ zohledňuje individuální zvláštnosti žáka 

§ netoleruje projevy rasizmu, xenofobie a nacionalismu 

§ posiluje u žáků sociální chování a sebeovládání 

 

Kompetence občanské 

žáci 

§ zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla 

soužití 

§ chápe nebezpečí rasismu a xenofobie 

§ zná a respektuje kulturní tradice 

učitel 

§ vede žáky k využití znalostí z historie pro život v současném světě 

§ rozvíjí u žáků zájem o veřejné záležitosti a vede žáky k aktivnímu zapojení do života 

společnosti 

§ pěstuje u žáků vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

§ vede žáky k ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti 

 

Kompetence pracovní 

žáci 

§ reálně dokáže posoudit výsledek své práce i práce ostatních 

§ dokáže se orientovat v jednoduché časové ose 

§ na základě získaných znalostí a dovedností si utváří vztah ke kulturnímu dědictví a 

jeho hodnotám 

 

učitel 
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§ vede žáky k využívání pomůcek, encyklopedií popřípadě počítačové techniky 

§ vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí, vede žáky k vzájemné pomoci a 

spolupráci 

§ učí žáka správně vyhledávat a zpracovávat získaná data 

§ různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamuje žáky s různými profesemi 

blízkým vztahu k dějinám 
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UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň 

 
1.Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

2.Vzdělávací obor:  Výchova k občanství 

3.Vyučovací předmět:  Občanská výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

    Cílem občanské výchovy je vybavit žáky základními vědomostmi o podstatě a fungování 

demokratické společnosti, právech a povinnostech jejich občanů, o jejich právech v běžném 

životě a tím je dovést k občanské odpovědnosti. Vytvářet humánní vztahy mezi lidmi, na 

pracovišti a vést je k úctě a odpovědnosti v lidské sounáležitosti. 

     Jedním z hlavních úkolů občanské výchovy je přispívat ke kultivaci osobnosti žáků po 

stránce mravní, citové a volní tak, aby se po ukončení školy co nejúspěšněji integrovali do 

života  společnosti. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

      

    Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně v 7.-9. ročníku 

v rozsahu jedné hodiny týdně. 

   Obsah výuky je rozdělen do těchto témat: 

Ø náš domov 

Ø naše vlast 

Ø školství 

Ø přátelství 

Ø láska, hledání partnera 

Ø rodina, manželství 

Ø právní dokumenty občana 

Ø sociální zabezpečení 

Ø občanské soužití 

Ø ochrana zdraví občanů a jejich bezpečí 

Ø základní filozofické problémy 
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Ø základní etické problémy 

Ø volný čas 

Ø ekologická výchova 

 

Výuka probíhá v kmenových třídách a je doplněna exkurzemi, přednáškami. 

 

Začlenění průřezových témat: 

 

OSV – ( sociální rozvoj, osobnostní rozvoj ) 

VDO – ( občan, občanská společnost a stát, formy participace občanův politickém životě, 

              Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VEGS -  Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 

MKV – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního   

             smíru a solidarity 

EMV    -  lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí 

MV – tvorba mediálního sdělení a práce v realizačním týmu 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

 

Kompetence k učení 

žáci 

§ pracují s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

§ dokáží vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 

§ chápou obecně používané termíny, znaky a symboly 

učitel 

§ vede žáky k odpovědnosti za jejich vzdělávání, připravuje na celoživotní učení 

§ podporuje samostatnost a tvořivost 

§ učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

§ učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace v literatuře i na internetu 

§ uplatňuje individuální přístup k žákovi 

§ motivuje k učení, pozitivní motivace 
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Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ vnímají problémové situace a hledají nejvhodnější způsob řešení 

§ přijímají důsledky svých rozhodnutí 

§ dokáží  přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 

učitel 

§ učí žáky nebát se problémů 

§ vytváří praktické problémové úlohy a situace, učí žáky prakticky problémy řešit 

§ podporuje samostatnost, tvořivost 

§ podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

§ učí žáky některým problémům předcházet 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ se vyjadřují srozumitelně  v ústním projevu 

§ rozumí obsahu sdělení 

§ zvládá jednoduchou písemnou komunikaci 

učitel 

§ rozvíjí komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v informačních a  

§ komunikačních technologiích a v sociálních vztazích 

§ klade důraz na „ kulturní úroveň „ komunikace  

§ netoleruje agresivní hrubé , vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

§ podporuje kritiku a sebekritiku 

§ podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd 

§ vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

§ vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí  školy na veřejnosti 

§ učí žáky  naslouchat druhým 

 

Kompetence sociální a personální 

žáci 

§ posilují své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby 

§ respektují pravidla práce v týmu 

§ rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky 

§ uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 
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učitel 

§ učí žáky pracovat v týmu   

§ učí  kriticky hodnotit  práci v týmu 

§ podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace kdy se žáci vzájemně potřebují 

§ netoleruje projevy nacismu, xenofobie a nacionalismu 

§ podporuje koedukovanou výchovu dětí 

§ důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování 

 
Kompetence občanské 

žáci 

§ znají základní práva a povinnosti občanů, respektují společenské normy 

§ zvládají běžnou komunikaci s úřady 

§ chrání své zdraví 

§ dokáží se chovat v krizových situacích   

učitel 

§ netoleruje sociálně patologické projevy chování ( drogy, šikana, kriminalita mládeže) 

§ netoleruje projevy rasizmu, xenofobie a nacionalismu 

§ netoleruje agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy žáků 

§ netoleruje žádnou podobu negativních jevů 

§ vede žáky k sebeúctě a k úctě druhým lidem 

§ podporuje různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií 

§ v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňuje  žádoucí pozitivní formy a  

chování žáků 

§ využívá pomoci a zkušenosti odborníků- výchovného poradce, policie, SPC 

§ problémy řeší věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti 

§ při kázeňských problémech žáků se snaží zjistit jejich motiv (příčinu) 

§ průběžně seznamuje žáky s vhodnými právními normami 

§ vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví , a k ochraně životního prostředí 

 

Kompetence pracovní 

žáci 

§ zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, má vytvořen pozitivní vztah 

k manuálním činnostem 

§ dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
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§ má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

učitel 

§ vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

§ vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

§ vede žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a plnění svých 

povinností 

§ různými formami seznamuje žáky  s profesemi 

§ cíleně motivuje žáky k dosažení zvoleného dalšího studia 
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Učební osnovy 2. stupně 

 
1.Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

2.Vzdělávací obor:  Fyzika 

3.Vyučovací předmět: FYZIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku jednu hodinu týdně 

v kmenové třídě. 

 

Vzdělávání v předmětu fyzika: 

Ø má za cíl poskytnout žákům základní vědomosti o fyzikálních jevech a získat schopnost 

užívat je v praktickém životě 

Ø směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

Ø vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a případně měřit fyzikální 

vlastnosti a procesy 

Ø vede k vytváření a ověřování hypotéz 

Ø učí žáky zkoumat a chápat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

Ø směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a termínů 

Ø podporuje rozvoj myšlení a schopnost logického uvažování 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

Ø frontální výuka (s demonstračními pomůckami) 

Ø skupinová práce (s využitím pomůcek, obrázků, pracovních listů, encyklopedií, odborné 

literatury 

Ø samostatné pozorování 

Ø krátkodobé projekty 

 

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA: 
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Ø chemie – vlastnosti a skupenství látek, roztoky, směsi, chemické prvky, sloučeniny 

Ø přírodopis – přírodní jevy, zákonitosti, optika (zrak), zvuk (sluch) 

Ø zeměpis – magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

 

VDO - rozvíjení myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a 

spolupracovat  

OSV - rozvíjení dovedností a schopností  

EMV - posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby 

elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky  

MV - komunikace a kooperace  

VEGS - výroba a spotřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj  

MKV - vzájemné respektování  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

 

§ vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací  

§ učí žáky k používat odbornou terminologii 

§ vede žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

§ vede žáky k nalézání souvislostí mezi poznanými jevy a zákonitostmi 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

učitel  

§ zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat bádání, tj. nalezení problému 

§ formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných výsledků  

žák 

§ učí se využívat zkoumání jako prostředek k nalézání odpovědí na problém 

§ učí se formulovat, zvolit a hledat postup k řešení problému 

§ vyhodnocuje získané výsledky 
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Kompetence komunikativní 

učitel 

§ vede žáky k formulování svých myšlenek 

žák 

§ pracuje ve skupinách  

§ učí se komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých 

 

Kompetence sociální a personální 

učitel 

§ využívá skupinového vyučování, tím vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

§ navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

§ vede žáky k chotě pomoci druhému  

   

žák 

§ učí se vzájemné pomoci a spolupráci 

§ respektuje pravidla práce v týmu, podílí se a ovlivňuje práci v týmu 

§ je veden k zodpovědnosti a sebedůvěře 

 

Kompetence občanské 

učitel 

§ vede žáky k pochopení nutnosti šetření energiemi, k posuzování efektivity 

jednotlivých energetických zdrojů 

§ podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

§ (např. solární panely, tepelná čerpadla apod.) 

žák 

§ posoudí efektivitu energetických zdrojů, v souvislosti s dopadem na životní prostředí 

§ chrání své zdraví 

 

Kompetence pracovní 

učitel  

§ vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními 

pomůckami, při manipulaci s elektřinou a různými látkami či materiály 

§ učí žáky pracovat podle daného pracovního postupu, návodu a náčrtu 

§ vede žáky  k reálnému posouzení své práce i práce druhých 
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žák 

§ pracuje podle daného pracovního postupu, návodu a náčrtu 

§ dodržuje bezpečnost při práce při manipulaci s fyzikálními pomůckami 

§ reálně posoudí výsledek své práce 
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UČEBNÍ OSNOVY -  2. stupeň 
 

 

1.Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 

2.Vzdělávací obor:   Chemie  

3.Vzdělávací předmět: Chemie 

 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a příroda. 

Umožňuje žákovi poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní 

rovnováhy a uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci 

v praktickém životě. Učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi 

nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. 

 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

Vyučuje se v kmenové třídě. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi 

často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Fyzika, Přírodopis, Zeměpis aj.) a do povinně 

vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Výuku některých témat je 

proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů. 

 

Vzdělávání v předmětu chemie:  

§ směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

§ vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí (směsi, chemické látky 

a jejich reakce s využitím jednoduchých pokusů) 

§ učí vysvětlovat a zdůvodňovat přírodní a chemické jevy 

§ učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
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§ vede k získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce 

s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými 

chemickými látkami  

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV – cvičení pozornosti a soustředěnosti,spolupráce a pomoc 

VEGS - ekologie a ekologická zátěž, zodpovědnost každého jedince za své zdraví  

EMV - zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí, ekologická zátěž - 

chemikálie 

MV – vyhledávání informací, mediální sdělení a realita 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 

žák: 

§ využívá vhodné naučené metody a způsoby učení 

§ chápe obecně používané  chemické termíny, značky a symboly 

§ dokáže využívat získané informace v praxi 

 

učitel: 

§ vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických 

vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich 

popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 

§ učí žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

§ vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 

§ dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě 

pozorování a pokusů 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

žák: 

§ samostatně řeší problémové situace a hledá vhodné způsoby řešení 
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§ nenechá se při řešení problému odradit nezdarem 

§ aplikuje získané poznatky v běžném životě a snaží se problémům předcházet 

§ dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 

 

učitel: 

§ předkládá problémové situace související s učivem chemie 

§ dává žákům možnost volit různé způsoby řešení a možnost obhajovat svá rozhodnutí 

§ vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů v běžném životě 

§ klade důraz na zobecňování a aplikaci chemických poznatků v praxi 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

žák: 

§ vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 

§ vyjadřuje své názory a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

§ rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

§ využívá různé informační zdroje k získávání nových poznatků 

 

učitel: 

§ vede žáky ke správnému používání chemických symbolů a značek 

§ podněcuje žáky k argumentaci 

§ zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci vzájemně komunikovat 

§ učí žáky stručně a přehledně sdělovat výsledky svých pozorování 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

žák: 

§ má povědomí o základních mravních hodnotách 

§ respektuje pravidla práce ve skupině 

§ rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky 

§ udržuje vztahy s vrstevníky a respektuje jiné názory 
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učitel: 

§ zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

§ vede žáky k osvojování dovedností spolupráce a společného hledání optimálních 

řešení problému 

§ podněcuje žáky ke smysluplné diskuzi 

§ vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 

 

Kompetence občanské 

 

žák: 

§ rozpozná kladné i záporné možnosti chemie 

§ chápe odpovědnost za své zdraví i za stav životního prostředí 

§ dodržuje stanovená pravidla (při hodinách chemie, při manipulaci s chemickými 

látkami) a dodržuje stanovené pracovní postupy 

 

učitel:  

§ vede žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie 

§ učí je odpovědnosti za jejich zdraví a zachování životního prostředí 

§ vede žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření a zneužívání léků 

§ učí žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

§ důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými 

látkami, pravidle chování ve škole, dodržování bezpečnostních předpisů v hodinách 

chemie) 

 

Kompetence pracovní 

 

žák: 

§ dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a uplatňuje 

je při pracovních činnostech 

§ zvládá základní pracovní dovednosti a má vytvořen pozitivní vztah k práci 

§ dokáže využívat získané vědomosti v běžném životě 

 

učitel: 

§ vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 
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§ seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně 

vyžaduje jejich dodržování 

§ zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 

§ různými formami seznamuje žáky s profesemi v oblasti chemické výroby 
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UČEBNÍ OSNOVY  2.stupeň 

 

1.Vzdělávací oblast:      Člověk a příroda 
 

2.Vzdělávací obor:          Přírodopis 

 

3.Vyučovací předmět:    PŘÍRODOPIS 

 

 

Charakteristika vyučovacího  předmětu  

Vyučovací předmět přírodopis umožňuje poznávat přírodu jako systém, chápání důležitosti, 

udržování přírodní rovnováhy a uvědomování si poznatků z přírody. Podporuje u žáků 

vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Vede žáky 

k chápání souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, dále vede k chápání závislosti 

člověka na přírodních zdrojích. Rozvíjí dovednost- objektivně a spolehlivě pozorovat, 

experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy a zároveň z nich vyvozovat závěry. Seznamuje 

žáka se stavbou živých organismů a zároveň je vede k ochraně přírody. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2.stupně. Vyučuje se v časové 

dotaci 6 hodin týdně. ( v 6. ročníku 1 hodinu, v 7. –8. ročníku 2 hodiny a v 9. ročníku  1 

hodinu týdně). Plynule navazuje na učivo vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět - 1.stupně.  

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, ale i formou exkursí, přírodovědných 

vycházek a praktických cvičení. Žáci pracují i s výukovými programy zaměřenými k daným 

tématům v počítačové učebně a probíhá spolupráce se střediskem ekologické výchovy Sever.  

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti  Člověk a příroda: 

Chemie - ochrana životního prostředí 



108 
 

Fyzika - koloběh vody, přírodní jevy, skupenství látek 

Zeměpis - CHKO, národní parky, výskyt živočichů a rostlin v daných lokalitách  

Předmětem prolínají průřezová témata:  

VDO - zodpovědnost jedince za své zdraví, angažovaný přístup k čistému  životnímu 

prostředí 

OSV - zvířecí a lidská komunikace, seberegulující jednání  

EMV - podmínky života, vztah k ekosystému, k životnímu prostředí jako celku 

MV - fungování a vliv médií ke společnosti 

MKV - jedinečnost každého člověka a tolerance k druhým  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

žák 

§ se učí zpracovávat a používat informace v literatuře i na internetu 

§ učí se zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu 

využití 

§ žáci se učí porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, samostatně pozorovat a srovnávat 

získané informace k ostatním žákům 

učitel 

§ motivuje žáka k učení, vytváří takové situace v nichž má žák radost z učení  

§ vede žáky k trpělivosti 

§ učí je různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 

Kompetence k řešení problémů 
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žák 

§ se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založených na pojmech 

§ učí se chápat souvislosti, zákonitosti přírodních faktů 

učitel 

§ vede žáky k zobecňování a aplikování poznatků v různých oblastech života 

§ podporuje u žáků samostatnost, tvořivost a logické myšlení   a podporuje týmovou 

spolupráci  při řešení problémů 

§ monitoruje, jak žáci zvládají praktické řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

žák 

§ komunikuje s ostatními žáky ,respektuje názory druhých a vede s nimi diskusi 

§ je kritický sám k sobě i ostatním, vhodnou formou umí prosadit a obhájit své názory 

učitel 

§ objektivně a stručně předává žákům své poznatky  

§ vede žáky k dodržování pravidel chování na školních i mimoškolních akcích 

§ podporuje přátelskou komunikaci mezi žákem a učitelem 

§ ve výuce klade důraz na využívání výpočtové techniky 

Kompetence sociální a personální 

žák 

§ pracuje v týmu a učí se v něm zastávat různé role 

§ učí se kriticky hodnotit práci týmu, svojí práci i práci ostatních členů týmu 

§ učí se pomáhat svým spolužákům 

učitel  

§ vede průběžně žáky ve třídě a monitoruje sociální vztahy 

§    vede žáky k osvojení dovedností a společného hledání k optimálnímu  řešení problému 
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§ navazuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků 

Kompetence občanské 

žák 

§ zná a dodržuje práva a povinnosti občanů 

§ chrání své zdraví a zdraví druhých 

§ je veden k adekvátnímu chování v situacích ohrožujících život 

učitel  

§ monitoruje chování žáků a včas přijímá účinná opatření, netoleruje agresivní chování, 

vulgární a nezdvořilé projevy žáků 

Kompetence pracovní 

žák 

§ se učí využívat moderní pomůcky a techniku 

§ učí se najít  pozitivní vztah k práci 

§ reálně posoudí výsledky své práce a ostatních 

§ vytváří si představu o svém budoucím uplatnění v životě 

učitel 

§ vytváří podnětné a tvořivé prostředí 

§ seznamuje žáky s různými oblastmi přírodních věd 

§ učí a vede žáky k optimálnímu plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty 

§  vede žáka k tomu, aby svou práci vždy dokončil. 
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UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň 

 
1.Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

2.Vzdělávací obor:  Zeměpis 

3.Vyučovací předmět:  Zeměpis 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
     Vyučovací předmět zeměpis má  přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje 

žákovi poznávání přírody jako systému. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, 

souvislosti a vztahy mezi nimi. Zeměpis obohacuje v návaznosti na vlastivědu  celkový 

rozhled žáků na oblastech : místní krajiny, území ČR, v Evropě a v dalších světadílech. 

    Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva. 

Snaží se vytvořit spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahu k přírodnímu  

i společenskému prostředí. 

 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

   Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně 6. – 9. ročníku. 

Vyučuje se jednu hodinu týdně, převážně v kmenových třídách. 

   K organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, výlety, zájezdy, exkurze 

a praktická cvičení ve škole i v terénu ( spolupráce s ekolog. střediskem Sever ). 

Využíváme i výpočetní techniky ( výukové programy ). 

 

   Obsah předmětu zeměpis na II. stupni je rozdělen do témat: 

Ø místní krajina 

Ø ČR 

Ø Evropa 

Ø svět 

Předmět úzce souvisí s chemii ( znečištění  atmosféry ), fyzikou (Sluneční soustava,vesmír), 

Přírodopisem ( národní parky , CHKO). 
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   Mezipředmětové vztahy :  Matematika ( měřítko mapy), dějepis (historie států,kultura 

národů). 

 

Průřezová témata : 

VDO  – občanská společnost a stát 

OSV  – rozvoj schopností, poznávání 

EMV - ekosystémy,základní podmínky života,vztah člověka k prostředí 

MV    -  kritické čtení a vnímání mediálního sdělení   

VEGS   - objevování Evropy a světa 

MKV  – lidské vztahy, etnický původ, principy solidarity 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

 

Kompetence k učení 

 

žáci 

§ získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 

§ poznávají smysl a cíl učení , mají pozitivní vztah k učení 

učitel 

§ vede žáky k vyhledávání a shromažďování  informací 

§ vede žáky k používání odborné terminologie 

§ k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

žáci 

§ jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace 

§ učí se myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

učitel 

§ vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

§ vede žáky k odpovědím na otevřené otázky 
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Kompetence komunikativní 

 

žáci 

§ formulují a vyjadřují své myšlenky a názory , vyjadřují se souvisle a kultivovaně  

§ žáci se učí naslouchat  promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

učitel 

§ vede žáky  ke komunikaci mezi sebou a učitelem  a k dodržování předem stanovených 

§ pravidel vzájemné komunikace 

§ vede k žáky k naslouchání  a respektování názorů druhých  

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

žáci 

§ žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré  

§ mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému 

§ naslouchání        

učitel 

§ vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 

§ vede žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat 

§ vede žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

 

Kompetence občanské 

 

žáci 

§ respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

§ chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní 

§ prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného zdroje  

 

učitel 

§ vede žáky k dodržování pravidel slušného chování 

§ k pochopení práv a povinností a k tomu , aby brali ohled na druhé  

§ vede žáky k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 
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Kompetence pracovní 

 

žáci 

§ jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 

§ jsou vedeni k efektivní práci 

 

učitel 

§ vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 

§ vede žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 
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Učební osnovy 2. stupně 

 

1.Vzdělávací oblast: Environmentální výchova 

2. Vzdělávací obor:  Environmentální výchova 

3. Vyučovací předmět: ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

     Vede jedince k pochopení vztahů mezi jedincem a životním prostředím, vztahu a postavení 

člověka v ekosystému a přírodě, k poznávání a uvědomování si vztahů a významu 

odpovědnosti za jednání společnosti a jedince k přírodě. Vede k účasti na ochraně a utváření 

prostředí a ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 

Jako samostatný povinný předmět je vyučován v sedmém ročníku jednu hodinu týdně. Ve 

výuce bude preferována práce ve skupinách, formou spíše praktických cvičení v kmenových 

třídách ale i formou exkurzí, přírodovědných vycházek v okolí školy i okolních přírodních 

lokalitách. Bude využívána i pomoc a spolupráce se střediskem ekologické výchovy SEVER.  

 

Předmět environmentální výchova navazuje na poznatky z 1.stupně člověk a jeho svět, a také 

úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti  Člověk a příroda: 

Ø Chemie - ochrana životního prostředí 

Ø Fyzika - koloběh vody, přírodní jevy, skupenství látek 

Ø Zeměpis - CHKO, národní parky, výskyt živočichů a rostlin v daných lokalitách  

 

Předmětem prolínají průřezová témata:  

Výchova demokratického občana ( zodpovědnost jedince za své zdraví, angažovaný přístup 

k čistému  životnímu prostředí) 

Osobnostní a sociální výchova ( zvířecí a lidská komunikace, seberegulující jednání) 
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Mediální výchova (fungování a vliv médií ke společnosti) 

Multikulturní výchova ( jedinečnost každého člověka a tolerance k druhým) 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

žák 

§ se učí zpracovávat a používat informace v literatuře i na internetu 

§ učí se zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu 

využití 

§ žáci se učí porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, samostatně pozorovat a srovnávat 

získané informace k ostatním žákům 

učitel 

§ motivuje žáka k učení, vytváří takové situace v nichž má žák radost z učení  

§ vede žáky k trpělivosti 

§ učí je různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 

Kompetence k řešení problémů 

žák 

§ se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založených na pojmech 

§ učí se chápat souvislosti, zákonitosti přírodních faktů 

učitel 

§ vede žáky k zobecňování a aplikování poznatků v různých oblastech života 

§ podporuje u žáků samostatnost, tvořivost a logické myšlení   a podporuje týmovou 

spolupráci  při řešení problémů 
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§ monitoruje, jak žáci zvládají praktické řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

žák 

§ komunikuje s ostatními žáky ,respektuje názory druhých a vede s nimi diskusi 

§ je kritický sám k sobě i ostatním, vhodnou formou umí prosadit a obhájit své názory 

učitel 

§ objektivně a stručně předává žákům své poznatky  

§ vede žáky k dodržování pravidel chování na školních i mimoškolních akcích 

§ podporuje přátelskou komunikaci mezi žákem a učitelem 

§ ve výuce klade důraz na využívání výpočtové techniky 

 

Kompetence sociální a personální 

žák 

§ pracuje v týmu a učí se v něm zastávat různé role 

§ učí se kriticky hodnotit práci týmu, svojí práci i práci ostatních členů týmu 

§ učí se pomáhat svým spolužákům 

učitel  

vede průběžně žáky ve třídě a monitoruje sociální vztahy 

vede žáky k osvojení dovedností a společného hledání k optimálnímu  řešení problému 

navazuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků 

Kompetence občanské 

žák 

§ zná a dodržuje práva a povinnosti občanů 

§ chrání své zdraví a zdraví druhých 
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§ je veden k adekvátnímu chování v situacích ohrožujících život 

učitel  

§ monitoruje chování žáků a včas přijímá účinná opatření, netoleruje agresivní chování, 

vulgární a nezdvořilé projevy žáků 

Kompetence pracovní 

žák 

§ se učí využívat moderní pomůcky a techniku 

§ učí se najít  pozitivní vztah k práci 

§ reálně posoudí výsledky své práce a ostatních 

§ vytváří si představu o svém budoucím uplatnění v životě 

 

učitel 

§ vytváří podnětné a tvořivé prostředí 

§ seznamuje žáky s různými oblastmi přírodních věd 

§ učí a vede žáky k optimálnímu plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty 

§  vede žáka k tomu, aby svou práci vždy dokončil. 
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Učební osnovy 2. stupně 

 

1.Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

2. Vzdělávací obor: Hudební výchova 

3.Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA  vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a 

kultura.Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu 

setkávání s hudbou.Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. 
Je realizována v 6. – 9. ročníku – 1 hod. týdně v kmenové třídě nebo hudebně. 

  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Cílem hudební výchovy jako jednoho z esteticko-výchovných předmětů je: 

Ø rozvíjení hudebnosti žáků a jejich pohybové kultury; 

Ø zprostředkování jejich poznávání a chápání hudebního bohatství našich národů; 

Ø kultivace estetického a etického cítění a prožívání žáků. 

Ø vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí 

Ø je realizována v 6. – 9. ročníku – 1 hod. týdně 

 

Sluchová, hlasová, dechová a řečová cvičení:  

Ø rytmizace říkadel, zpěv jednoduchých   

Ø lidových i umělých písní v rozsahu kvinty - oktávy, rozvíjení hudební paměti 

Ø zpěv náročnějších písní lidových i umělých v rytmickém a melodickém  

Ø členění s pochopením charakteru písně po stránce melodické i textové  

Ø rozlišování barvy tónů, poznávání hudebních nástrojů sluchem  

Ø zvyšování kvality pěveckého projevu, hlasová hygiena s ohledem na věkové   

Ø zvláštnosti žáků 
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Instrumentální činnosti a rytmická cvičení : 

Ø jednoduchý ostinální rytmus ve dvoudobém a třídobém metru 

Hudebně - pohybové činnosti :  

Ø improvizace pohybu v rytmu s akcentem na pohybovou kulturu diskotékové tance                

Ø Poslech hudby: - jazzová, swingová a rocková hudba 

Ø úryvky z oper 

Ø nástrojové skupiny symfonického orchestru, komorní soubory 

Ve všech ročnících má vyučující možnost vlastního výběru písní, říkadel a poslechových 

skladeb s přihlédnutím k úrovni hudebních schopností a zájmu žák 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

žáci 

§ podle individuálních hudebních schopností vyhledávají a třídí informace 

§ používají obecně užívané hudební termíny 

§ získané znalosti propojují do souvislostí 

učitel   

§ vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací   

§ k používání odborné terminologie  

§ k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

§ jde příkladem – neustále si dalším vzděláváním rozšiřuje svůj „ pedagogický obzor“ 

v oblasti hudební 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci     

§ samostatně, kriticky a sebekriticky přemýšlejí 

§ při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení 

učitel     

§ vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 

§ podporuje netradiční ( originální ) způsoby řešení hudebního vyjadřování  
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§ profesionálně přistupuje ke komunikaci při hodnocení výsledků žáků v daném 

předmětu 

 

Kompetence komunikativní 

žáci      

§ při práci ve skupině umí žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho dokáže i obhájit  

§ dokáže tolerovat názory druhých žáků – byť s nimi nesouhlasí  

učitel   

§ vede žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání 

§ učí žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých  

§ vede žáky k otevřené a všestranné komunikaci   

 

Kompetence sociální a personální 

žáci      

§ učí se objektivním přístupem zhodnotit svoji práci a práci ostatních 

§ učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 

§ učí se chápat emocionální poslání hudby jako prostředku komunikace mezi lidmi 

učitel  

§ rozvíjí  u žáka schopnost spolupracovat a pracovat v týmu  

§ pomáhá žákovi získat vhled do různých hudebních kultur   

§ prohlubuje u žáka vztah k  hudební kultuře v celém jejím spektru 

 

Kompetence občanské 

žáci 

§ učí se respektovat názor druhých  

§ učí se chápat naše národní kulturní tradice 

§ učí se aktivně zapojovat do kulturního dění 

 

učitel  

§ učí žáka zaujímat vhodné postoje k hudbě ve všech jejich oblastech 

§ vede žáka k úctě a toleranci k druhým lidem a jejich kulturním projevům 

§ je vždy připraven podat žákovi pomocnou ruku 
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Kompetence pracovní 

žáci    

§ vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem ve všech oblastech 

§ návštěvami různých kulturních akcí se seznamují s různými kulturními profesemi 

§ koncentrují se na pracovní výkon a jeho dokončení 

učitel  

§ vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

§ při výuce HV vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

§ učí žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby    

§ jde příkladem – příkladně si plní své pracovní povinnosti 
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UČEBNÍ  OSNOVY   2. stupeň 
 

 

   1.Vzdělávací oblast:       Umění a kultura 

   2.Vzdělávací obor:          Výtvarná výchova 

   3.Vyučovací předmět      VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

        Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Umění a kultura. 

Navazuje na vyučovací předmět Výtvarná výchova – 1. stupeň.  

 

     Na 2. stupni základního vzdělávání žáci pracují více  s obraznými  znakovými systémy,  

více uplatňují  své názory, postřehy, využívají při práci i nejnovější informační a komunikační 

technologie. Učí se kriticky hodnotit svou  tvorbu i tvorbu ostatních, ale i  tolerovat odlišné 

výtvarné vyjádření. Přistupují k uměleckým dílům jako k možnosti komunikace a poznání.  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Výtvarná výchova je i na druhém stupni postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a 

interpretaci. 

 

Předmět Výtvarná výchova na 2. stupni se vyučuje v 6.-9. ročníku v celkové časové dotaci 4 

hodiny týdně, v 6.- 9. ročníku 1 hodinu týdně. 

 

Výuka probíhá převážně ve třídách, v okolí školy, v keramické dílně, v počítačové učebně a je 

rovněž realizována v alternativním prostředí ( galerie, výstava, skanzen). 

Je naplňována v některých projektech ( Projektové dny). 

Rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy - rozvoj smyslového 

vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična a Výchovy k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech - vztah k evropské a světové kultuře. 

Dle charakteru  učiva a cílů vzdělávání jsou voleny metody a formy práce- skupinová práce, 

samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 
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Průřezová témata: 

OSV – sociální rozvoj, morální 

VDO – otevřené partnerství 

VEGS – umění v Evropě 

MKV – lidské vztahy a kulturní rozdíly 

EMV – kresba a malba přírodnin, kresba v přírodě 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

žáci 

§ žáci pracují i s nejnovější informační a komunikační technologií 

§ uplatňují vlastní myšlenky, názory, prožitky, pozorování 

§ při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně      

§ uvědomit problémy související s realizací 

učitel 

§ vytváří podnětné prostředí, nabízíme více řešení 

 

      Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob   

řešení 

učitel 

§ podporuje netradiční způsoby řešení 

§ předkládá dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení  problémů 

souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a 

tolerovat názor druhých 

§ dokáží vyjádřit svůj názor na poznané umělecké dílo 

učitel 
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§ učí žáky naslouchat druhým 

§ učí žáky vnímat výtvarné projevy  ostatních                        

 

Kompetence sociální a personální 

žáci 

§ učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností 

kladně ovlivňovat kvalitu práce 

učitel 

§ vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci     

§ umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

§ zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

                            

Kompetence občanské 

žáci 

§ prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

§ vyjadřují uměleckou tvorbou své prožitky a postoje k jevům ve společnosti 

učitel 

§ vede žáky k sebeúctě  i úctě k druhým lidem 

§ seznamuje žáky s uměleckými díly českých autorů 

 

Kompetence pracovní 

žáci 

§ při samostatné práci se soustředí na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují 

vymezená pravidla  

§ dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla při práci s nástroji a materiálem 

učitel   

§ učí žáky chránit své zdraví při práci s různým materiálem, nástroji a technikami 

§ vede žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci  
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UČEBNÍ OSNOVY     2. stupeň 
 

1. Vzdělávací oblast : Člověk a zdraví 

2. Vzdělávací obor  :  Tělesná výchova 

3. Vyučovací předmět : TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

 

           Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. 

Úkolem předmětu je regenerace a kompenzace jednostranné zátěže působené pobytem ve 

škole. Staví na získaných  pohybových činnostech a hrách a dále je rozvíjí. I nadále začleňuje 

zdravotně kompenzační a relaxační činnosti se zohledněním individuálního zdravotního stavu 

jedinců.  

           Žáci rozvíjí vzájemnou spolupráci a soutěživost s vyrovnáním se  situací úspěchu i 

neúspěchu. Jsou vedeni k výběru konkrétních činností, které mohou provádět se zájmem i 

mimo školu a zařazovat některou s činností cíleně a pravidelně do svého denního režimu. 

           V tomto předmětu žáci realizují pohybový režim, různé druhy pohybových aktivit, 

správné držení těla, pravidla osobní hygieny, vhodné druhy oblečení a obutí, bezpečnost při 

činnostech, první pomoc při  poraněních v relativně ucelené podobě.Organizační činnosti, 

základní pravidla her a soutěží jsou schopni organizovat, řídit či posuzovat.V poslední řadě je 

cílem chování fair play , uvědomování si rozdílností jednotlivců a netolerování rasismu, 

xenofobie a nacionalismu. 

 

Obsahové , časové a organizační vymezení předmětu 

 

            Předmět tělesná výchova na druhém stupni se vyučuje v 6.- 9. ročníku v celkové 

časové dotaci 3 hodiny týdně. Časová dotace je stejná pro chlapce i dívky. Na druhém stupni 

probíhá výuka společně, ale při některých činnostech probíhá ve skupinách (chlapci, děvčata).  

Předmětem prolíná výchova ke zdraví, která je realizována v rámci předmětu Výchova ke 

zdraví. 
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            Výuka probíhá převážně ve školní tělocvičně, na sportovních hřištích, ve volné 

přírodě. Výuka bruslení probíhá na zimním stadionu, výuka plavání probíhá v blocích na 

plaveckém bazéně. Tělesná výchova je rovněž realizována v některých projektech 

zaměřených na sportovní soutěže i v rámci regionu. 

 

 Vzdělávání v tělesné výchově je rozděleno na tři okruhy. 

 

1. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Ø sportovní a pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické , průpravné a kondiční formy 

cvičení 

Ø koordinační, kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení 

Ø základy atletiky, sportovních her 

Ø turistika a pobyt v přírodě 

Ø základy nástupového a pochodového tvaru 

Ø plavání 

Ø bruslení 

Ø úpolové hry 

Ø netradiční druhy her ( pálkovací hry, ringo, floorbal ) 

Ø stolní tenis, softtenis 

 

2.Činnosti ovlivňující zdraví 

Ø význam pohybu pro zdraví, příprava organismu a vyrovnání se s fyzickou zátěží 

Ø zdravotně zaměřené činnosti s rozvojem různých forem rychlosti, vytrvalosti, 

Ø síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při tělesné výchově, dodržování 

Ø dodržování bezpečnosti při pohybových činnostech, poznávání zdraví jako  

Ø nejdůležitější životní hodnoty 

Ø rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na  

Ø osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit 

 

3.Činnosti podporující pohybové učení 

Ø komunikace, organizace, zásady jednání a chování, měření a posuzování       

Ø pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech a  

Ø sportovním dění ve světě  
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Předmětem prolínají průřezová témata : 

VDO – angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování, 

chování fair play. 

OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti 

poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických situacích a rolích 

MKV – schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy 

EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví 

ostatních lidí 

MV – interpretace vztahu mediálních sdělení, práce v týmu  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků     

 

Kompetence k učení  

žáci  

§ zvládají pojmy tělocvičného názvosloví 

§ cvičí dle popisu cvičení 

§ měří základní pohybové výkony a porovnávají je s předchozími 

§ orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích a jsou 

schopni podat o nich informace 

§ jsou zodpovědní za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

§ poznávají cíl a smysl svých aktivit 

učitel  

§ umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti 

nebo výsledky  

§ jde žákům osobním příkladem 

§ dodává žákům sebedůvěru  

§ sleduje jejich pokroky 

 

Kompetence k řešení problémů  

žáci 

§ uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují 

v situaci úrazu spolužáka 



129 
 

§ řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním 

nářadím a náčiním 

učitel  

§ dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

§ podporuje žáky, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je 

k překonávání negativních tělesných a duševních stavů 

 

Kompetence komunikativní 

 žáci 

§ spolupracují při týmových pohybových činnostech a soutěžích 

§ reagují na  povely a pokyny, sami je i vydávají 

§ organizují jednoduché pohybové soutěže 

§ dbají na kulturní úroveň komunikace, netolerují agresivní, hrubé, vulgární a 

nezdvořilé projevy, přátelsky komunikují s žáky  z různých tříd, ročníků, a 

věkových kategorií 

učitel  

§ vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých 

§ vede žáky k pozitivní prezentaci reprezentaci své osoby a školy na veřejnosti 

§ umožňuje žákům podílet se na sestavování pravidel, důsledně vyžaduje jejich 

dodržování  

 

Kompetence sociální a personální  

 žáci 

§ se učí jednat v duchu fair – play,pracovat v týmu 

§ rozpoznávají vzájemné odlišnosti jako podmínku spolupráce 

§ dodržují pravidla, označují přestupky 

§ respektují opačné pohlaví 

§ zvládají pohybové činnosti ve skupině 

učitel 

§ zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat 

§ umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

§ vyžaduje dodržování dohodnutých postupů 
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Kompetence občanské 

 žáci 

§ se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu  

§ projevují přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti 

§ spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového 

režimu cvičení 

§ kriticky myslí, hodnotí cvičení 

§ učí se být ohleduplní a taktní 

učitel  

§ žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činnosti nebo 

jejich výsledků 

§ nabízí žákům vhodné pohybové aktivity jako protipól nežádoucím sociálně 

patologickým jevům 

§ je vždy připraven podat žákům pomocnou ruku 

§ buduje přátelskou atmosféru 

§ dodržuje právní předpisy a vnitřní normy školy 

§ respektuje osobnost žáka a jeho práva 

 

Kompetence pracovní  

žáci 

§ uplatňují hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech 

v běžném životě 

§ učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

učitel  

§ učí žáky dodržovat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění 

zdravotně vhodné a bezpečné sportovní činnosti ve známém i méně známém 

prostředí 

§ učí žáky nepřeceňovat své možnosti  

§ učí je využívat znalosti a dovednosti v běžné praxi 

 

 

 

 



131 
 

UČEBNÍ OSNOVY     2. stupeň 

 
1.Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

2.Vzdělávací obor:  Výchova ke zdraví 

3.Vyučovací předmět: VÝCHOVA  KE  ZDRAVÍ 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

     Předmět Výchova ke zdraví je povinným předmětem pro žáky II.stupně v 8. a 9. ročníku. 

Vyučuje se jako samostatný předmět jednu hodinu týdně. Navazuje na obsah vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět. Poskytuje žákům základní informace o člověku, zdraví, zdravém 

životním stylu, rizicích nevhodného chování, o ochraně a prevenci při úrazech. Připravuje 

žáky na problémy  související se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. Vede žáky 

k upevňování hygienických, stravovacích, pracovních i jiných zdravotně preventivních 

návyků.Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, psychické i sociální zdraví a být za ně 

zodpovědný. Rozvíjí u žáků dovednosti odmítat škodlivé látky. Učí je předcházet úrazům a 

předcházet a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i v mimořádných situacích. Rozšiřuje a 

prohlubuje poznatky o sociálních vztazích ( o rodině, škole, vrstevnících, partnerských a 

společenských vztazích). Součástí předmětu bude i učivo Rodinné výchovy a učivo Ochrany 

člověka za mimořádných okolností. 

     Výuka bude organizována formou besed, diskuzí, exkurzí i projektů v prostorách školy i 

mimo školu.      

 

 

Výuka předmětu směřuje k: 

Ø pochopení fyziologických, psychických i sociálních zvláštností každého jedince 

Ø získávání základní orientace v názorech na to, co je pro zdraví prospěšné, a co 

škodlivé 

Ø uvědomování a utváření si vlastní identity i identity druhých lidí 
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Ø akceptování odlišností druhých lidí a naučení se vhodné komunikaci a spolupráci 

s nimi  

 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

§ OSV – můj vztah ke mně samému i druhým, dovednosti zvládání zátěžových situací, 

řeč těla, zvuků a slov, pravidla komunikace, spolupráce, mezilidské vztahy, morální a 

mravní pravidla 

§ VDO – demokracie, komunikace a spolupráce, spravedlnost, práva a morálka 

§ VEGS – sociální, kulturní a národní odlišnosti, předsudky a stereotypy, tradice a 

hodnoty rodiny, obyčeje a zvyky 

§ MKV – tolerance, náboženství, etnický původ a jeho zvláštnosti, mezilidské vztahy 

§ EV – lidská populace v závislosti na přírodních podmínkách, odpovědnost za své 

prostředí, zdravý životní styl 

§ MV – vliv médií na život člověka, odraz a dopad médií na život v rodině, společnosti, 

kritické vnímání a přijímání mediálních sdělení 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

žáci 

§ vyhledávají a třídí informace, využívají je v procesu učení 

§ učí se trpělivosti, samostatnosti a tvořivosti 

§ vytvářejí si komplexnější pohled na společenské jevy 

 

učitel 

§ vede žáky k zodpovědnosti a samostatnosti 

§ připravuje je na celoživotní učení 

§ při výuce zařazuje různé metody a formy práce 

  

Kompetence k řešení problémů 

žáci 

§ vnímají nejrůznější problémové a mimořádné situace, plánují možné způsoby řešení 

§ učí se, jak některým problémům a situacím předcházet 
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§ učí se řešit problémy týmovou spoluprací 

 

učitel 

§ podporuje různé přijatelné způsoby řešení problémů 

§ předkládá modelové situace, na kterých se žáci učí možná řešení  

§ podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

 

 

Kompetence komunikativní 

žáci 

§ osvojují si kultivovaný ústní projev 

§ aktivně se zapojují do rozhovoru, dokáží správně prezentovat svůj názor 

§ učí se naslouchat druhým a přijímat jeho názory a myšlenky 

 

učitel 

§ vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

§ netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy i rodičů 

§ vede žáky k různým formám komunikace 

 

Kompetence sociální a personální 

žáci 

§ spolupracují ve skupině 

§ podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

§ učí se v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat 

 

učitel 

§ volí metody práce, které podporují vzájemnou spolupráci mezi žáky 

§ upevňuje v žácích vědomí, že spoluprací lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

§ učí žáky vzájemné toleranci  k národnostním menšinám, k jejich tradicím a zvykům 

      

Kompetence občanské 

žáci 

§ chápou důležitost pravidel, zákonů a nařízení a nutnost řídit se jimi 
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§ rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

§ uplatňuje svá práva a snaží se plnit své povinnosti přiměřeným způsobem 

 

učitel 

§ vede žáky k respektování právních předpisů, norem a zákonů   

§ vede žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem 

§ v rámci předmětu, třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňuje žádoucí      

pozitivní formy chování 

§ umožňuje žákům na základě jasných kriterií poznat a objektivně  zhodnotit svoji 

činnost 

 

Kompetence pracovní 

žáci 

§ využívají znalostí v běžné praxi 

§ ovládají základní postupy první pomoci a postupy chování v krizových a 

mimořádných situacích 

§ získávají  poznatky z oblasti rodinné výchovy 

 

učitel 

§ vede k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví  

§ vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 

§ vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a jde jim osobním příkladem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

UČEBNÍ OSNOVY - 2. stupeň 

 
1. Vzdělávací oblast:        Člověk a svět práce 

2. Vzdělávací  obor :          Pracovní výchova 

3. Vyučovací předmět:       Pracovní výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

        Vyučovací předmět Pracovní výchova  vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět 

práce. Navazuje svým vzdělávacím obsahem  na  předmět  Pracovní výchova  na I. stupni. 

     Systematicky rozvíjí a vytváří pracovní dovednosti žáků v různých oborech lidské 

činnosti, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií a zároveň přispívá k 

životní a profesní orientaci žáků. 

   V tomto předmětu si žáci prohlubují znalosti o materiálu, nástrojích a pracovních 

postupech.Cíleně se v pracovní výuka zaměřuje  na praktické ( zejména  manuální ) 

pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku 

nezbytnou pro uplatnění člověka ve společnosti a dalším životě. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

   Vyučovací předmět pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. - 9. 

ročníku, v celkové dotaci  20 hodin týdně ( 6. tř.-4., 7.tř.- 4 ,8. tř. -6 ,  9. tř.- 6 ). 

Časová dotace je stejná jak pro chlapce, tak pro dívky. Na 2. stupni jsou žáci při výuce 

pracovní výchovy rozděleni do  pracovních skupin s odlišným charakterem pracovních  

činností. 

 

Vzdělávání v pracovní výchově chlapců směřuje k : 

Ø získání základních pracovních dovedností a návyků z  různých pracovních 

oblastí, 

Ø zejména pokud se jedná o ruční opracování materiálu 

Ø osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při 

práci 
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Ø získávání pozitivního vztahu k práci, odpovědného a  tvořivého postoje k 

vlastní práci a její kvalitě 

Ø orientování se v různých oborech lidské činnosti, osvojení si potřebných 

poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření 

Ø seznamování se s historií, významnými díly a vynálezy technického pokroku 

 

Vzdělávání v pracovní výchově dívek směřuje k : 

Ø získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních 

oblastí,zejména činnostech v domácnosti, vedení domácnosti aj. 

Ø poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich 

užitných vlastností,surovin a plodin a osvojení si jednoduchých pracovních 

postupů pro běžný život  

Ø osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce, 

organizování práce a její plánování 

Ø získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní 

činnosti a její kvalitě 

Ø získání orientace v různých oborech lidské činnosti, osvojení si potřebných 

poznatků a 

Ø dovedností významných pro volbu  vlastního profesního zaměření 

 

Část vzdělávacího obsahu některých tématických okruhů se prolíná ve vyučovacím 

předmětu občanská výchova. Pracovní výchova je  rovněž realizována v některých 

projektech ( projektové dny) a prolínají se zde průřezová témata zejména: 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  – žák se učí orientovat v sobě samém,  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - žák si osvojuje zásady slušnosti, 

tolerance a odpovědného jednání 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA - provádí konkrétné aktivity , zvažuje a domýšlí 

možné důsledky 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - učí se využívat podněty, které přicházejí z médií, tyto 

pak zpracovat a vyhodnotit je 

INTERKULTURNÍ VÝCHOVA - podílí se na zlepšení klimatu třídy a školy 

 

Výuka probíhá ve třídách, převážně však v odborných učebnách ( školní dílny, školní 
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cvičná kuchyň ) , na školním pozemku a v okolí školy.    

                                                                                          

Předmět pracovní výchova je rozdělen do těchto tématických okruhů: 

DÍLENSKÉ PRÁCE 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

PRÁCE V DOMÁCNOSTI  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

žák    

§ má pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky 

§ učí se plánovat, organizovat a vyhodnocovat svou činnost kriticky zhodnotit 

výsledky své práce a diskutovat o nich 

§ umí posoudit vlastní pokrok 

 

učitel 

§ zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů na praktických příkladech 

vysvětluje žákům smysl a cíl učení 

§ vede žáky, aby v hodině pracovali s odbornou literaturou 

§ pozitivně motivuje žáky a pozoruje u nich pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

žák 

§ na modelových příkladech se učí řešit problémy 

§ při řešení se učí chápat, že se při práci bude setkávat s problémy, které nemají 

jen jedno řešení 

§ využívá moderní techniky při řešení problémů své poznatky aplikuje v praxi 

 

 

učitel 

§ podporuje u žáků samostatnost, tvořivost a logické myšlení 
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§ zajímá se o náměty 

§ klade otevřené otázky 

 

Kompetence komunikativní 

 

žák 

§ při komunikaci požívá správné názvosloví 

§ využívá informační zdroje k získávání nových poznatků 

§ pozitivně prezentuje a reprezentuje svoji osobu a svoji školu na veřejnosti 

 

učitel 

§ zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 

§ vede žáky k tolerantnosti( brát ohledy na druhé ) 

§ netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žákům 

 

Kompetence sociální a personální 

 

žák 

§ pracuje samostatně i ve skupinách, spolupracuje s ostatními při řešení 

problémů 

§ přispívá k diskusi a respektuje názory jiných 

§ učí se věcně argumentovat 

 

učitel 

§ podle potřeby pomáhá žákům 

§ každému žákovi pomáhá zažít úspěch a dodává žákům sebedůvěru 

§ zohledňuje individualitu žáka 

 

 

 

Kompetence občanské 

 

žák 

§ respektuje pravidla při práci, dbá na jejich dodržování 
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§ dokáže tolerovat ostatní spolužáky 

§ aktivně se podílí na ochraně svého zdraví i zdraví svých spolužáků- dokáže 

přivolat pomoc při zranění 

§ podílí se na ochraně životního prostředí 

§ získává pozitivní vztah k uměleckým dílům 

 

 

učitel     

§ vyžaduje dodržování pravidel slušného chování „ není tu špatný žák, jsou to 

jen špatné projevy v jeho chování“ 

§ v rámci předmětu seznamuje žáky s vhodnými právními normami 

§ dodává žákům sebedůvěru 

 

Kompetence pracovní 

 

žák 

§ dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

§ dbá na zdraví sebe i druhých 

§ plní své závazky a povinnosti 

§ dbá na ochranu životního prostředí 

§ vhodně používá nástroje, vybavení a materiály 

§ své znalosti využívá v běžné praxi 

 

učitel 

§ vede žáky ke správným způsobům užívání materiálů a nástrojů 

§ pozoruje pokrok při práci v hodině a vede žáky k tomu, aby samy vnímali své 

pokroky 

§ seznamuje žáky s různými profesemi ( např. formou besed ). 
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6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

6.1 Hodnocení žáka ve škole 

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a po 

projednání v pedagogické radě školy vydávám tento klasifikační řád. 

 

Hodnocení a klasifikace žáků praktické školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. 

Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a 

vzdělávání v souladu se školskými předpisy.Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola 

na vysvědčení. 

 

Hodnocení žáků : 

 

1.   Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

 

 ● jednoznačné 

 ● srozumitelné 

 ● srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

 ● věcné 

 ● všestranné 

 

2 .  Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

Zásady klasifikace a hodnocení 

 

1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu.  Je komplexním posouzením  

prospěchu a chování žáka. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický 

pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 
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2.  Klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a celkově na konci každého   

pololetí. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že 

žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici. 

 

3. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v 

souladu s  požadavky učebních osnov nebo individuálního vzdělávacího plánu. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému  předmětu. Výjimku tvoří 

komisionální zkoušky. 

 

4. Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení, zdravotní stav, 

individuální a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží ke kvalitě jeho výchovného prostředí. 

5. Volí různé formy hodnocení tak, aby žák mohl dostatečně objektivně zhodnotit své znalosti        

a dovednosti a mohl na ně včas reagovat. 

6. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového 

hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních 

forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, 

který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje 

třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy. 

 

7. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich  chování se projednávají v 

pedagogické  radě. 

 

8. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé 

příslušných  předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví 

návrhy na umožnění opravných  zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu.  

 

Získávání podkladů pro klasifikaci a hodnocení 

Podklady pro klasifikaci a hodnoceni získává učitel zejména: 

  

• soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
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• různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků ( praktické, pohybové, 

ústní,    písemné )  

• analýzou výsledků aktivit žáků a vztahu k danému předmětu se zaměřením na 

manuální zručnost, celkovou sociální vyspělost a samostatnost 

• konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, případně pracovníky speciálně 

pedagogického centra nebo pedagogicko - psychologické poradny 

 

Ø písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci 

psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně 

jeden týden)  

Ø na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 

dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období 

Ø v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě 

Postup při klasifikaci a hodnocení 

1. Učitel soustavně vede evidenci o klasifikaci žáka. 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(dále jen "klasifikace"). O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 

školské rady. 

4. Při klasifikaci a hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho postojům k 

učení, snaze žáka a k jeho postižení. V odůvodněných případech lze žáka neklasifikovat,  o 

čemž rozhodne ředitel na základě návrhu třídního učitele, případně odborného posudku 

speciálně pedagogického centra, pedagogicko - psychologické poradny, nebo odborného 

lékaře. 

   5. Učitel informuje průběžně zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování. V případě 

zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné zástupce neprodleně. 

6.  Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů. 

7. Při klasifikaci žáka, který nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období 
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navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam klasifikován, se po návratu do 

kmenové školy respektuje návrh klasifikace školy při zdravotnickém zařízení. 

8. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou 

zprávu o jeho chování, docházce a klasifikaci v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

9. Studium na praktické škole je zakončeno závěrečnou zkouškou, které se skládá z části                  

praktické a části teoretické. Po vykonání této zkoušky je žákovi vydáno vysvědčení o 

závěrečné zkoušce. 

 

 

6.2 Pravidla pro hodnocení žáka 
 

Stupně hodnocení a klasifikace   
 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

 

  1 – velmi dobré, 

  2 – uspokojivé, 

  3 – neuspokojivé. 

Kritéria pro klasifikaci chování : 

 

Stupeň 1 ( velmi dobré )  

     Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského 

chování, která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah k učitelům i 

spolužákům. 

Stupeň 2 ( uspokojivé ) 

     Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných 

přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole i na 

veřejnosti. Žák je však přístupný výchovnému  působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 3 ( neuspokojivé ) 

Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla 

společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně 

pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. 
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Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům 
se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem 
561/2004 Sb., ve znění platných předpisů. 
Dopustí-li se žák nebo student tohoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského 
zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a 
státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 
 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení 

stupni prospěchu: 

  1 – výborný, 

  2 – chvalitebný, 

  3 – dobrý, 

  4 – dostatečný, 

  5 – nedostatečný. 

 

Kritéria pro klasifikaci: 

V předmětech s převahou naukového zaměření  

 Stupeň 1 ( výborný ) 

 Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů 

správně nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. 

Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele. 

Stupeň 2 ( chvalitebný ) 

Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s 

menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. 

Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele. 

Stupeň 3 ( dobrý ) 

      Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti 

dokáže uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný  projev je málo rozvinutý. Žák je 

schopen plnit úkoly pod dohledem učitele. 

Stupeň 4 ( dostatečný ) 

     Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své 

vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný 

projev je nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele. 
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Stupeň 5 ( nedostatečný ) 

     Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák není 

schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele. 

  

Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 

     Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a 

vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho 

tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

     Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je 

esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

Stupeň 3 (dobrý) 

     Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá 

bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho 

vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 

Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

     Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší 

s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 

velmi malý zájem a snahu. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

     Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, 

nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný 

a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 

Neprojevuje zájem o práci. 
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      Celkový prospěch žáka na konci  prvního a druhého pololetí se hodnotí : 

 

 -  prospěl(a) s vyznamenáním, 

 - prospěl(a), 

- neprospěl(a). 

 

 

Kritéria pro klasifikaci celkového prospěchu: 

 

- prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 

2  chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 

velmi dobré 

- prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný 

 - neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

 

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se 

dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje 

výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na 

konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje 

dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

Sebehodnocení 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 

výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a 
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příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou 

průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh 

výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát 

prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka 

motivační do dalšího období. 

Slovní hodnocení 

 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 

v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka , 

které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním 

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 

v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Výchovná opatření 

Pochvaly   

Pochvaly a jiná ocenění může udělit :   

Ø ředitel školy za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný 

nebo statečný čin nebo za dlouhodobou svědomitou práci 

Ø třídní učitel – za výrazný projev iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci 

 

Návrh na udělení pochvaly nebo jiného ocenění se projednává v pedagogické radě. 

 

Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů, katalogových listů žáka, na 

vysvědčení ( za pololetí v němž bylo uděleno ) a oznamují se prokazatelným způsobem  

zákonným zástupcům žáka. 
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Opatření k posílení kázně  
 

Opatření k posílení kázně se ukládá, jestliže se žák závažně nebo opakovaně proviní proti 

školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití nebo porušuje právní normy. 

Opatření zpravidla předchází před snížením známky z chování. 

 

  Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření : 

 

§ napomenutí třídního učitele 

§ důtka třídního učitele 

§ důtka ředitele školy – lze uložit pouze po projednání v pedagogické 

radě 

§ druhý stupeň z chování 

§ třetí stupeň z chování 

 

Třídní učitel uděluje důtku bezprostředně po přestupku a se souhlasem ředitele školy. O 

udělení opatření k posílení kázně uvědomí škola neprodleně prokazatelným způsobem 

zákonné zástupce žáka a učitel o něm učiní záznam v třídním výkaze a katalogových listech   

(na vysvědčení se neuvádí ). 

Návrh na snížení známky z chování se projednává v pedagogické radě. O udělení snížené 

známky z chování uvědomí škola neprodleně prokazatelným způsobem zákonné zástupce 

žáka a učitel o něm učiní záznam v třídním výkaze a katalogových listech ( na vysvědčení se 

uvádí). 

 
Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku: 
 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí: 
  
- prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s 

výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a 

předmětů, z nichž byl uvolněn.  

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 

dvou měsíců po skončení prvního pololetí.  
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Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 

 Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 

navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 

o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 

 Žák opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen. 

 

Žáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s 

výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu ( 31.8.) 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku.  V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o 

konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole praktické. 

Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

 Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy praktické, který již 

v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy praktické, 

který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
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Komisionální přezkoušení  a opravná zkouška  
 

   Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 

o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

 

    1. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím   daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy, 

  

    2. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě      jiný vyučující daného předmětu, 

 

    3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

 

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
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-  Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

 

-  Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

-  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 
 
Opravná zkouška  

  

Žáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s 

výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku ( 31.8. ) v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

 

 V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 

účastní školní inspektor. 

 

Ø Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  

 

Ø Pro složení komise a její činnost platí  ustanovení jako u komisionálního přezkoušení 
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Dodatečná zkouška 

Dodatečnou zkoušku koná žák: 

• který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. 

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena 

nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do 

konce klasifikačního období za druhé pololetí. 

• který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. 

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 

31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje 

podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. 

října, opakuje ročník. 

• který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve 

srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje 

pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu. 

Vysvědčení : 
 

Po projednání hodnocení v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení na 

předepsaném tiskopise. Škola vydá vysvědčení žákovi na konci prvního pololetí na určenou 

dobu a natrvalo na konci druhého pololetí ( nevyzvednutá vysvědčení jsou uložena v ředitelně 

školy ). 

Při přechodu na jinou školu následuje žáka kopie osobní dokumentace (kmenová škola 

archivuje originály ) a originál vysvědčení. 

 

Na žádost zákonného zástupce žáka může být vydáno slovní hodnocení prospěchu.  

 

Na vysvědčení se uvádí: 

 

- klasifikace chování žáka  

- prospěch v jednotlivých povinných předmětech, nepovinných předmětech,  

- hodnocení práce v zájmových útvarech,  



153 
 

- zameškané hodiny,  

- celkový prospěch,  

- pochvaly a významná ocenění, 

 

 

 Tiskopisy vysvědčení vydává nakladatelství SEVT ( viz seznam povinné školní 

dokumentace, zveřejňovaný ve Věstníku MŠMT ČR pro příslušný školní rok ). Pro 

vyplňování vysvědčení platí pokyny vydané MŠMT ČR  pro příslušný školní rok. 

 

 
                                     
6.3 Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost  

Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a 

výchovy ve  škole.  Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a  §12 zákona č.561/2004 Sb. 

(školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Cíle a kritéria autoevaluace 

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro 

plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 

Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na 

každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok). 

 

Oblasti autoevaluace školy   

 

• Program školy, koncepce, cíle 

• Podmínky ke vzdělávání 

• Průběh vzdělávání žáků 

• Výsledky vzdělávání žáků 

• Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy, klima 

• Řízení školy 
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• Úroveň výsledků práce školy 

 

 

Program školy, koncepce, cíle 

Cíl Sledované jevy Kritéria 

• kvalitní ŠVP, který je 

v souladu s RVP ZV LMP, 

vyhovuje práci učitelů, 

vyhovuje žákům 

• dokument - ŠVP a další programová 

nabídka např. variabilita programu – 

dotace předmětů, volitelné předměty, 

projekty, průřezová témata 

• soulad ŠVP s RVP 

• plnění školního 

vzdělávacího programu  

• soulad mezi vzdělávacím 

programem a potřebami a 

podmínkami školy 

• variabilita ŠVP  

• práce pedagogů s ŠVP 

• plnění cílů koncepčních 

záměrů rozvoje školy 

• dlouhodobý plán – koncepce, 

strategie 

• úroveň naplňování cílů, 

reálnost, důležitost 

• plnění cílů školních 

vzdělávacích programů 

• zaměření školy, cíle • úroveň naplňování cílů, 

reálnost, důležitost 

 

 

 

 

Podmínky ke vzdělávání 
Cíl Sledované jevy Kritéria 

• zkvalitňování 

podmínek školy 

• materiální, technické, 

hygienické, psychosociální a 

organizační podmínky 

vzdělávání – prostory, 

pomůcky, učebnice, 

technické prostředky 

• vybavenost školy pro možnost účinně a 

moderně vyučovat  - tzn. didaktická 

úroveň vybavení pomůckami, 

technikou, studijním materiálem… 

• funkčnost a estetická úroveň budov, 

učeben, společenských prostor…  

• tvorba a kvalita podmínek pro 

vzdělávání, pracovní i relaxační 

činnosti učitelů a žáků 

• kvalita podmínek pro jednání s rodiči a 

dalšími osobami ve škole 

• zabezpečování nadstandardních zdrojů 
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(mj. účast v projektech, grantech) 

• Odborný růst 

pedagogických 

pracovníků, 

kvalifikovanost a 

odbornost 

pedagogických 

pracovníků 

• Kvalifikovanost 

pedagogických pracovníků 

 

• zvyšování kvality 

pedagogické práce 

• doplňování kvalifikace 

 

• DVPP 

• vliv personálních podmínek na kvalitu 

vzdělávání („kvalifikovanost v praxi“) 

• profesionalita pedagogů 

• sebehodnocení učitelů  

• zvyšování kvalifikace, odborný růst 

• vztah systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků k dalšímu 

rozvoji školy a k realizovanému 

vzdělávacímu programu 

• systém dalšího vzdělávání a samostudia 

ve vazbě na potřeby školy 

• přínos DVPP pro školu 

 

Průběh vzdělávání žáků 
Cíl: Sledované jevy: Kritéria: 

• kvalitní 

vzdělávací proces 

s dostatečným 

naplňování 

cílových hodnot 

vzdělávání 

s ohledem na 

možnosti a 

potřeby žáků 

• průběh vzdělávání se 

zřetelem k vytváření 

klíčových kompetencí u 

žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• individualizace a 

diferenciace ve vyučování 

• uspokojování potřeb a 

využívání možností žáků – 

IVP 

• projektové dny 

• alternativní metody práce a 

• podpora vytváření klíčových kompetencí ve 

vzdělávání 

• úroveň vytváření klíčových kompetencí u žáků 

• kvalita vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, 

organizace, metody, formy, hodnocení, 

motivace, komunikace, klima 

• rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) 

podporujících vytváření žádoucích 

vzdělávacích způsobilostí žáků 

• návaznost učiva 

• účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli 

a tématu vyučování 

• využívání sociálních forem vzdělávání 

• efektivita využívání učebnic, pomůcek a 

didaktické techniky 

• využití motivačních metod (vstupní, průběžná) 

• dodržování stanovených pravidel hodnocení 

žáků 

• vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení 

• průběžné vyhodnocování výsledků učení 

• prostor pro vyjadřování vlastního názoru 

• dodržování pravidel komunikace 
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jejich rozvoj 

• speciálně pedagogické 

činnosti, terapie a jejich 

rozvoj 

• psychosociální podmínky výuky 

• individuální přístup k výuce 

• kvalita IVP- specifikace potřeb a možností 

žáků, spolupráce s rodiči, SPC 

• vyhodnocování a využívání IVP 

 

• přínos projektových dnů 

• množství a kvalita užitých alternativ a terapií, 

vliv na vzdělávání 

 

 

 

Výsledky vzdělávání žáků 
Cíl: Sledované jevy: Kritéria: 

• dosahovat optimálních výchovných a 

vzdělávacích výsledků odpovídajících 

individuálním možnostem žáků a cílům 

základního vzdělávání 

• dosahování cílových 

kompetencí vzdělávání 

podle ŠVP – profil 

absolventa 

• zvládání očekávaných 

výstupů v ŠVP a v IVP 

• další vzdělávání 

absolventů ZŠ, uplatnění 

• účast žáků v soutěžích, 

olympiádách 

 

• profil absolventa školy 

(dovednosti, vědomosti, 

schopnosti, postoje a 

hodnoty) 

• očekávané výstupy v ŠVP 

a v IVP 

• přijetí absolventa na 

učiliště, praktickou školu 

• úspěšnost žáků 

v soutěžích, olympiádách 

- umístění 

 

 

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy, klima 
Cíl: Sledované jevy: Kritéria: 

• Kvalitní poradenský 

systém 

• kvalita výchovného poradenství 

• kvalita ostatních složek 

poradenského systému 

 

• kvalita činností výchovného 

poradce ve vztahu k potřebám 

školy, žáků a rodičů 

• kvalita činností ostatních složek 

poradenského systému  

• Informovanost a její 

zkvalitňování 

• přístup k informacím a jejich 

přenos 

 

• přístup pracovníků školy, žáků a 

rodičů k potřebným informacím 

• poskytování potřebných informací 

zákonným zástupcům žáků 
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• kvalita a aktuálnost prezentace na 

webu školy a ve školním tisku 

• Rozvoj a zkvalitňování 

spolupráce s rodiči 

• kvalita a využívání rodičovské 

iniciativy 

• spolupráce se školskou radou 

• kvalita spolupráce rodičů se 

školou a využívání jejich námětů a 

připomínek 

• množství akcí pořádaných rodiči 

• Dobré klima školy, 

prostředí tolerance, 

partnerství a důvěry 

 

 

 

 

 

• vzájemné vztahy mezi školou, 

žáky, rodiči a dalších osob a 

jejich dopad na vzdělávání 

• klima, kultura školy 

• existence pocitu sounáležitosti a 

hrdosti na školu 

• existence zřetelně přívětivého 

prostředí 

• existence důvěry žáků a rodičů 

k učitelům a vedení školy 

• úroveň morálky žáků a učitelů, 

vztahů žák/učitel, kultury 

vzájemných kontaktů  

• existence pravidel chování žáků ve 

třídě a jejich respektování 

• Široká nabídka 

zájmových aktivit 

• zájmové aktivity • množství nabízených aktivit 

• zájem žáků o aktivity 

• Akce školy • školy v přírodě 

• kulturní akce 

• sportovní akce 

• množství a kvalita akcí 

• počet účastníků akcí – zájem 

• organizace vystoupení, koncertů, 

výstav ve škole 

• Spolupráce s ostatními 

subjekty – význam pro 

žáky 

• Spolupráce s odbornými 

pracovišti 

• Spolupráce s ostatními školami 

• Spolupráce se sponzory a 

dobrovolníky 

• Spolupráce s firmami a 

podnikatelskými subjekty 

 

• úroveň spolupráce školy 

s odbornými pracovišti – např. 

PPP, SPC… 

• přínos pro učitele, pro žáky 

• množství a kvalita aktivit 

• kvalita vzájemné spolupráce, 

vzájemné obohacování 

 

 

Řízení školy 
Cíl: Sledované jevy: Kritéria: 

• Kvalitní, systémové 

a kompetentní řízení 

školy 

• cíle a strategie školy 

 

 

• schopnost ředitele stanovit cíle školy 

• vyhodnotitelnost cílů stanovených v 

koncepčním záměru rozvoje školy 
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• způsob rozhodování ředitele školy 

 

 

 

 

• motivování zaměstnanců 

• efektivita organizace školy 

 

 

 

 

 

• metodická podpora kvality výuky 

– personální rozvoj 

• systém vedení pedagogických 

pracovníků  - především efektivita 

výsledků hospitací 

• kontrolní systém 

 

• kvalita dokumentace školy  

• koncepčnost řídících činností ve 

škole -  jejich zřetelná strategie 

• systém prosazování progresivních 

trendů vzdělávání 

• efektivita přijatých opatření 

• realizovatelnost koncepčních záměrů 

– zejména ve vztahu k finančnímu 

rozpočtu 

• aktivita zaměstnanců 

• styl řízení a profesní kompetence 

ředitele 

• míra spoluúčasti pracovníků školy na 

činnostech spojených s řízením školy   

• účinnost organizační struktury ve 

vztahu k řízení školy 

• koncepční zajištění personálního 

rozvoje 

• zajištění pomoci začínajícím a 

nekvalifikovaným vyučujícím 

• kvalita kontroly a hodnocení 

průběhu vzdělávání (učitelé, 

ředitelka) 

• kvalita a četnost kontroly provozu 

• funkčnost vnitřní dokumentace 

• s dokumentací všichni seznámeni 

• kvalita a efektivita školního řádu 

 

Úroveň výsledků práce školy 
Cíl: Sledované jevy: Kritéria: 

• Zvyšování kvality práce 

školy a její prezentace na 

veřejnosti 

• kvalita výsledků vzdělávání 

 

 

 

• prezentace školy 

• dokument – výroční zpráva 

• zřetelnost zkvalitňování výsledků 

vzdělávání 

• spokojenost rodičů, žáků 

• propojení zpětné vazby s dalším 

rozvojem školy 

• prezentace školy na veřejnosti a 

odezva 

• kvalita výroční zprávy  
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Nástroje autoevaluace 

 rozbor dokumentace školy 

rozhovory s učiteli, rodiči, žáky a pedagogickými asistenty 

dotazníky pro rodiče, žáky a učitele, vychovatele a asistenty pedagoga 

srovnávací písemné práce, vědomostní a dovednostní testy 

hospitační činnost vedení školy  

vzájemné hospitace pedagogických pracovníků 

kontrola souladu ŠVP s RVP 

rozbory na poradách 

inventarizace 

 

Časové zařazení jednotlivých autoevaluačních nástrojů  

rozbor dokumentace školy – závěr školního roku 

rozhovory s učiteli, rodiči, žáky a asistenty pedagoga – průběžně dle potřeby 

dotazníky pro rodiče, žáky, učitele a asistenty pedagoga – jednou za školní rok 

srovnávací písemné práce, vědomostní a dovednostní testy – průběžně po celý školní rok 

hospitační činnost vedení školy - průběžně po celý školní rok 

vzájemné hospitace pedagogických pracovníků – podle potřeby 

 

Průběžně: rozhovory s učiteli, asistenty pedagoga a žáky, výstupy z jednání školské 
rady 
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Poznámky k úpravě 5. verze 
 

Vzhledem ke sloučení právních subjektů SZŠ a PŠ Lovosice a ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ 
Litoměřice k 1. 1. 2016 je k páté verzi ŠVP vložena příloha, která se týká detašovaného 
pracoviště Mírová 225, 410 02 Lovosice (příloha č. 1). 
 
- charakteristika předmětu TV (povinný plavecký výcvik) – str. 63 
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Příloha č.1 

Charakteristika detašovaného pracoviště 
Lovosice 
 
2.1. Z historie Speciální základní školy Lovosice 
 
Speciální základní škola vznikla v roce 1948 jako pomocná škola, kdy všechny 

pomocné třídy, které byly při obecních školách se změnily podle zákona 

č.95/1948 Sb. na samostatné školy. Prvním ředitelem byl pan František Zeman, 

v této době měla škola 16 žáků, umístěných ve dvou třídách. Škola se postupně 

rozrůstala, stěhovala do různých nevyhovujících objektů a v říjnu 1992 byly 

umístěna do nově zrekonstruované budovy bývalé mateřské školy v Mírové ulici 

225, kde sídlí dodnes. 1.1.1995 přešla škola do právní subjektivity. Měnila také 

své zřizovatele, od kraje, obce přes okres až po posledního, kterým je KÚÚK 

Ústí nad Labem. 

 
2.2. Demografické podmínky školy 
 
Detašované pracoviště  Lovosice je plně organizovanou školou, vyučuje se 

samostatně v 1.- 9. ročníku, některé třídy  jsou třídami paralelními, dále se 

vyučuje také ve třídách speciálních.  Celkem vyučování probíhá ve 10 třídách, 

pracuje oddělení  školní družiny. Žáci mají možnost stravovat se v centrální 

školní jídelně. Škola leží v průmyslové oblasti s vysokou hustotou zalidnění, ale 

zároveň s velkou nezaměstnaností. Do naší školy dojíždějí žáci z mnoha 

okolních obcí. Škola má výhodnou polohu, leží uprostřed okresu, má výbornou 

dopravní dostupnost, a to jak vlakovou, tak autobusovou. Samotná budova pak 

je umístěna v centru města blízko obou nádraží.Kapacita školy je: 

130 žáků v ZŠ 

14 žáků ve ŠD 
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Škola plně vyhovuje hygienickým požadavkům co se týče vybavení 

nábytkem,osvětlení,bezbariérový přístup,WC. 

 

2.3. Materiální vybavení školy 
 
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně se nakupují nové 

pomůcky potřebné pro výuku mentálně postižených. Škola je 20 let po 

rekonstrukci a stále  se provádějí různé opravy a úpravy.V roce 2008 byla 

provedena výměna oken v celé budově a přeložena střecha školy.  

Škola je umístěna v pěkné zahradě, její větší část slouží jako hřiště, další jako 

záhonky pro pěstitelské práce. Vnitřní zařízení je přizpůsobeno práci s mentálně 

postiženými dětmi. Třídy jsou menší, ale útulně zařízené. Škola má počítačovou 

učebnu s přístupem na internet, dvě dílny, dvě cvičné kuchyně, tělocvičnu a 

keramickou dílnu. K dalšímu vybavení patří DVD, MP3, 

interaktivní tabule, sportovní nářadí a náčiní. Škola může bezplatně využívat 

plavecký bazén, zimní stadion a lehkoatletický stadion města. Využívá i další 

prostory ve škole – tělocvičnu, hernu školní družiny, keramickou dílnu. 

 
2.4. Personální složení 
 
Na škole vyučuje 10 učitelů, včetně zástupkyně ředitele škol.Všichni učitelé jsou 

kvalifikovaní s  dlouholetou praxí. Ve školní družině pracuje  

1 vychovatel. O provoz školy se starají 2 uklízečky. Na škole působí asistentka 

pedagoga. 

V přípravné třídě vyučuje učitelka s mnohaletou praxí. 

 
2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
 
Naše škola se účastní ekologického projektu M.R.K.E.V. Škola nemá  

mezinárodní spolupráci. 

Spolupráce s rodiči je zajištěna formou třídních schůzek dvakrát ročně v 1. a 3.  
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čtvrtletí, u vycházejících žáků i v pololetí.Konzultační hodiny mají školní 

metodik prevence a výchovný poradce.Rodiče mohou přijít kdykoli,pokud je 

nutné řešit nějaký problém.V závažnějších případech je jednáno ve spolupráci 

s OSPOD. 

 

 
 
2.6. Partneři školy 
 
Dále škola spolupracuje s odborem péče o dítě, etopedickým centrem, policií, 

PPP a SPC. 

 

Škola je členem občanského sdružení mentálně postižených sportovců SK Parta 

Litoměřicko. Žáci se pravidelně zúčastňují jeho akcí - bruslení, plavání, 

lehkoatletický čtyřboj, malá kopaná. Vždy v nich dosahují předních míst, 

v plavání se pravidelně nominují na mistrovství ČR. 

 

Škola pravidelně vyjíždí na ozdravné pobyty, v zimě spojené s lyžováním. 

Účastní se různých akcí jako jsou výchovné koncerty, 

divadelní představení, ekologické přednášky, výlety, soutěže a výstavy. 
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Německý jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
 Cílem výuky je, aby žáci získali základy komunikace v cizím jazyce v rámci Evropy a 
světa. Výuka cizího jazyka snižuje jazykové bariéry a přispívá k rozvíjení řečových 
dovedností. Prohlubuje mezinárodní porozumění a umožňuje poznávat život lidí a jejich 
kultur. 
 

Časová dotace 
 
 Cizí jazyk se vyučuje na 2. stupni (6. – 9. ročník) 1 hodinu týdně. 
 
Žák umí: 

- pracovat s cizím jazykem ve zvukové podobě 
- si osvojit základní výslovnostní návyky 
- ovládat fonetickou podobu abecedy 
- zvládat základní číslovky 
- porozumět obecně známým slovům a zvládne pozdravy, přání a poděkování 
- vést jednoduchý rozhovor 
- zvládat čtení a překlad 
- se orientovat ve slovníku 

 

Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 
Žáci: 

• Chápou důležitost schopnosti komunikovat pro další studium i praktický život 
• Propojují probraná témata a jazykové jevy 
• Samostatně vyhledávají nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v němčině 
• Osvojí si ve škole správnou výslovnost a slovní zásobu 

Kompetence k řešení problémů 
Žáci: 

• Řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 
• Vyhledávají informace z různých zdrojů, vyhodnocují je a zpracovávají 

Kompetence komunikativní 
Žáci: 

• Porozumí jednoduchému sdělení v německém jazyce 
• V hodině spolu komunikují, vyjadřují samostatně své názory a myšlenky 
• Rozumí promluvě i přiměřenému textu v německém jazyce 
• Využívají dovednosti osvojené v německém jazyce k navázání kontaktu 
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Kompetence sociální a personální 
Žáci: 

• V jednoduchých situacích vyžadují a poskytují pomoc, radu 
• Spolupracují ve skupině na jednoduchém úkolu 

Kompetence občanské 
Žáci: 

• Získají představu o zvycích německy mluvících zemích a porovnávají je se zvyky 
našimi 

Kompetence pracovní 
Žáci: 

• Samostatně pracují se slovníkem 
• Využívají cizího jazyka k získávání informací z různých oblastí 

 
 
 
 
 
Průřezová témata 

 
 Tomto předmětu se projeví průřezové téma Multikulturní  výchova v 9.třídě 
formou integrace – téma - kulturní rozdíly.
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Vzdělávací oblast :Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět : Německý jazyk Ročník : 6. 
 

Téma Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
Základní pravidla čtení 
a psaní 
 
 
Pozdravy 
 
 
Moje nejbližší rodina 
 
 
Číslovky 
 
 
 
Bydlení 
 
 
 
 
Škola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø je seznámen s cizím jazykem ve 
zvukové podobě 

 
 
Ø ovládá fonetickou podobu abecedy 
 
 
Ø osvojuje si základní výslovnostní 

návyky 
 
Ø zvládá základní číslovky a jejich 

pojmenování 
 
 
Ø zvládá základní pojmy a názvy 
 
 
 
 
Ø osvojuje si základní výslovnostní 

návyky 
 
 
 
 
 
 
 
 

• čtení jednoduchých pojmů a názvů – 
samohlásky, dvojhlásky a souhlásky 

  
 
• jednoduchá sdělení – přivítání a 

rozloučení 
 
• tématický okruh – rodina; sloveso 

sein v jednoduchém čísle, 1. pád 
zájmen er, sie, es 

• základní jednoduché fráze – číselná 
řada do 20; sloveso sein v množném 
čísle 

 
•  tématický okruh – domov – základní 

rozdělení domu a jeho pokoje; 
podstatná jména s určitým členem 
v 1. pádě jednotného čísla 

 
•  tématický okruh – škola – cesta do 

školy; sloveso haben v jednotném 
čísle 
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Jídlo a pití 
 
 
 
 
 
 
Části těla 

 
Ø zvládá základní pojmy a názvy 
 
 
 
 
 
 
Ø zvládá jejich pojmenování 
 
 
 

 
• tématický okruh – jídlo a pití – 

základní potraviny a nápoje; sloveso 
haben v množném čísle 

 
 
 
• tématický okruh – části těla – jeho 

rozdělení; rozkazovací způsob 

 



168 
 

Vzdělávací oblast :Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět : Německý jazyk Ročník : 7. 
 

Téma Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
Pozdravy 
 
 
Příbuzní a přátelé 
 
 
Číslovky 
 
 
Bydlení 
 
 
 
 
 
Škola 
 
 
 
Město 
 
 
 
Hodiny 
 
 
Barvy 

Ø osvojuje si základní výslovnostní 
návyky 

  
Ø rozumí obecně známým slovům 
  
  
Ø zvládá základní číslovky a jejich 

pojmenování 
  
Ø  rozumí obecně známým slovům 
 
 
 
  
  
Ø osvojuje si základní výslovnostní 

návyky 
  
  
Ø rozumí obecně známým pojmům 
  
  
  
Ø zvládá základní číslovky 
  
  
Ø  zvládá základní barvy 
 
 

• jednoduchá sdělení – poděkování, 
představování; časování sloves mein, 
dein, kein 

• základní jednoduché fráze – můj 
přítel, tvoje rodina; časování sloves 
haben a machen 

• základní jednoduché fráze – číselná 
řada do 100; 3. pád zájmen 
mein(meine), dein(deine) 

• tématický okruh – domov – základní 
vybavení domu a jeho pokojů; 1., 2. a 
3. pád jedn. čísla podstat. jmen se 
členem určitým a neurčitým a se 
zájmeny mein, dein, kein 

• tématický okruh – škola – popsat 
svojí školu a třídu; předložky se 3. 
pádem: bei, mit, zu 

 
• tématický okruh – město – co se 

nalézá v každém větším městě; 
časování sloves wohnen a leben 

 
• čtení a překlad jednoduchých pojmů 

– použití pojmů hodiny a minuty, 
umět se zeptat na hodiny; předložky 
se 4. pádem: für, gegen, ohne 

•  základní jednoduché fráze – 
přiřazování správných barev 
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Vzdělávací oblast :Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět : Německý jazyk Ročník : 8. 
 

Téma Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
Pozdravy 
 
Číslovky 
 
 
Hodiny 
 
 
Volný čas a koníčky 
 
 
 
Móda a oblečení 
 
 
Roční období 
 
 
Práce se slovníkem 
 
Měsíce 

Ø vytváří jednoduché otázky 
 
Ø zvládá základní číslovky a jejich 

pojmenování 
 
Ø zvládá základní číslovky 
 
 
Ø osvojuje si základní výslovnostní 

návyky 
 
 
Ø zvládá základní pojmy a názvy 
 
 
Ø rozumí obecně známým slovům 
 
 
Ø orientuje se ve slovníku daného 

jazyka 
Ø rozumí obecně známým slovům 
 

• jednoduchá sdělení – formulace 
dotazů na dané téma 

• základní jednoduché fráze – číselná 
řada do 1000; předložky se 3. a 4. 
pádem 

• čtení a překlad jednoduchých pojmů 
– použití pojmů čtvrt, půl, třičtvrtě a 
celá; 4. pád zájmen ich, du 

• základní jednoduché fráze – popsat co 
se může dělat ve volném čase a své 
koníčky; předložky se 4. a 3. pádem: 
auf, in(ins, im), unter 

• tématický okruh – oblečení – 
základní rozdělení oblečení; časování 
sloves müssen a lesen 

• základní jednoduché fráze – jaro a 
léto, jaké je počasí, prázdniny; zápor 
nichts 

•  práce se slovníkem 
 
• základní jednoduché fráze – měsíce; 

jak tykáme a jak vykáme 
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Vzdělávací oblast :Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět :Německý jazyk Ročník : 9. 

Téma Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
Pozdravy 
 
 
Roční období 
 
 
Číslovky 
 
Móda a oblečení 
 
 
 
Nakupování 
 
 
 
Česká republika 
 
 
Německo 
 
 
 
 
Ostatní německy mluvící 
země 

Ø rozumí obecně známým slovům a 
frázím 

  
Ø rozumí obecně známým slovům 
  
  
Ø zvládá základní číslovky a jejich 

pojmenování 
Ø zvládá základní pojmy a názvy 
  
  
  
Ø rozumí obecně známým slovům 
  
  
  
Ø vést jednoduchý rozhovor 
  
 
Ø vést jednoduchý rozhovor 
  
 
 
 
Ø vést jednoduchý rozhovor 
 
 
 
 

• základní jednoduché fráze – žádost o 
pomoc, omluva; 3. pád zájmen: er, 
sie, es 

• základní jednoduché fráze – podzim, 
zima – jaké je počasí, Vánoce; 4. pád 
zájmen: er, sie, es 

• základní jednoduché fráze – číselná 
řada do nekonečna 

• tématický okruh – oblečení – 
rozdělení oblečení dle ročních 
období; minulý čas (préteritum) 
sloves sein a haben 

• tématický okruh – nákupy – jaké 
obchody se nachází ve větším městě; 
časování sloves sein a haben v 
préteritu 

• základní jednoduché fráze – poloha 
ČR na mapě a vedení rozhovoru o 
ČR; časování slovesa wissen 

• základní jednoduché fráze – poloha 
Německa na mapě a vedení 
rozhovoru o Německu; minulý čas 
(perfektum) pravidelných sloves 

• základní jednoduché fráze – 
Rakousko, Švýcarsko – poloha na 
mapě a základní informace; 
perfektum sloves s pomocným 
slovesem sein - souhrn 

 



 


